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Tom Schotte wint Louvain-la-Neuve Othello Open
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De Belgian Othello Association heeft de jaarlijkse gewoonte om één toernooi te organiseren ten zuiden van de taalgrens. Vorig jaar zakten verschillende spelers af naar Marche-en-Famenne, maar dit jaar
was Louvain-la-Neuve het
toneel voor de opener van het
Belgische Othelloseizoen.
Uiteindelijk waren er slechts
zes deelnemers aan het toernooi en supporterden vier
Waalse spelers met een kopje
versgezette koffie voor de
enige Waalse deelnemer: Nancy Darck. Vijf Vlamingen
vochten samen een robbertje
Othello.
Het toernooi zelf werd gespeeld over 7 ronden. Dat
betekende dat sommige spe-

wist hem voor de derde opeenvolgende keer te verslaan
op een officieel toernooi.
Tom Schotte won zijn laatste
partij wel en wint zo voor het
eerst in Louvain-la-Neuve.
Verslag
Alex Cordy was ook van de
partij als toeschouwer
lers tweemaal tegen elkaar
uitkwamen. Dimitri Vaes was
de enige die revanche kon
nemen voor een eerdere nederlaag. Dat was in de laatste
ronde tegen Michael May. Dat
kostte Michael May misschien
wel de toernooizege, want bij
het ingaan van die laatste ronde stond hij nog op gelijke
hoogte met Tom Schotte. Hij

www.othellobelgium.be/louva
in-la-neuve_verslag

Tom wint en Brecht vindt
het allemaal goed!

Aankondiging: Paastoernooi Gent (6 april)
Kalender
 Paastoernooi Gent (6
april 2015)
 Antwerpen Othello
Open (31 mei 2015)
 Europese Grand Prix
toernooi Gent (1-2
augustus 2015)
 Belgisch Kampioenschap Zonhoven (6
september 2015)
 XOT-toernooi Gent
(najaar 2015)

Voor het vierde opeenvolgende
jaar vindt in Gent een Paastoernooi plaats op Paasmaandag. Zoals elke keer is dit een
uitstekende mogelijkheid voor
beginnende spelers om wat
ervaring op te doen en voor de
ervaren spelers om te strijden
voor de toernooiwinst.
In een gemoedelijke sfeer
speelt iedereen 7 spelletjes tegen zo gelijkwaardig mogelijke
tegenstanders.

keer niet anders. Er wordt wel
gevraagd om een (ingepakt)
cadeau mee te brengen met een
waarde van minimaal 5€. Op
het einde van het toernooi
krijgt iedereen zodoende ook
één geschenk mee naar huis.

Schema

We verwachten tussen de 15 en
de 25 deelnemers. Met nog 5
weken te gaan, zijn er al 14
spelers ingeschreven.

Outpost Gent
Ottergemsesteenweg 13
9000 Gent

Op 6 april gaan we op zoek
naar de opvolger van Nicky
Er is nooit inschrijvingsgeld op van den Biggelaar.
een Paastoernooi en dat is deze

Aanvang omstreeks 13h. De
organisatie zal aanwezig zijn
vanaf 12h30. Einde is voorzien
rond 17h30.
Locatie

Info
www.othellobelgium.be/paasto
ernooi_gent

Akkerstraat 33
B-9950 Waarschoot
België
Web: www.othellobelgium.be
Facebook: Belgian Othello Association
Twitter: OthelloBelgium
E-mail: othellobelgium@hotmail.com

De Belgian Othello Association is een actieve denksportvereniging
die zich inzet voor Othello, een denksport met het motto “ A
minute to learn, lifetime to master”. We promoten Othello door
het organiseren van toernooien en proberen deze toegankelijk te
maken voor zowel gevorderde als beginnende spelers. Ook proberen we bij te dragen tot het populariseren van onze denksport
door onze aanwezigheid op verschillende sociale media. Als de
mogelijkheid zich voordoet bezetten we ook graag een stand op
een beurs om initiaties te geven.
Via deze nieuwsbrief houden we zowel spelers, sympathisanten en
sponsors op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van onze vereniging.
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, gelieve een
mailtje te sturen naar othellobelgium@hotmail.com.

Winnaar foto van het jaar 2014
De foto van het jaar is bekend! Fotografe Linda Praseptyo wint geen prijs met
haar foto, maar wel erkenning voor haar
ingeving en kadrering. Akke-lien de Boer
is voor altijd vereeuwigd als ‘foto van
het jaar’, samen met Josbert van de Zande in haar (zonne)brilglazen, met uiteraard eveneens een Othellobord in de
foto verwerkt.
De winnende foto kreeg 78% van de
stemmen. Uit de 9 inzendingen werd
online en random een winnaar gekozen.
Dit resultaat kan gecheckt worden via de
volgende LINK. Proficiat Annie, er is
een cadeautje onderweg!

Cuberdons!
Ook in 2015 verkopen de
Belgian Othello Association
cuberdons ten voordele van
de clubkas. De “echte” cuberdons komen van Confiserie
Geldhof. Deze lekkernij in de
vorm van een neuzeke is werkelijk onweerstaanbaar en een
bekend Gents streekproduct.
Bestellen kan tot en met 24
maart. Levering is voorzien
vanaf 1 april. Het is uiteraard
ook mogelijk om deze bestelling tijdens Paastoernooi te
Gent op 6 april af te halen.

De prijzen voor 2015 zijn de
volgende: 11€ voor 1 kilo en
20€ voor 2kg. Bij meerdere
kilo’s wordt 10€/kg aangerekend.
Het record is 36kg. Erop en
erover?

