
 

Het 32e Belgisch Kampioen-

schap Othello vond dit jaar 

plaats in Zonhoven. De op-

komst was matig met 5 Belgen 

en 2 Nederlanders, maar elke 

speler begon het toernooi met 

het nodige enthousiasme.  

Zeven spelers, dat betekende 

dat iedereen één keer tegen 

mister bye moest en dus een 

33-31 winst mocht noteren. In 

de overige zes spellen moesten 

de ‘echte’ tegenstanders wor-

den bevochten. 

Café/brasserie Quo Vadis was 

meteen getuige van een eerste 

verrassing: Dimitri Vaes nam 

de maat van Tom Schotte, de 

favoriet voor de titel. Zijn 

grootste uitdager, Marcel Pe-

perkamp, nam wel de eerste 

horde door Jan de Graaf te 

kloppen. Dat resulteerde in de 

tweede ronde meteen in een 

belangrijk duel: Tom Schotte 

trok aan het langste eind tegen 

Marcel Peperkamp. Dimitri 

Vaes stoomde ondertussen 

door met overwinningen tegen 

Marcel Sneek, Frauke Van de 

Moortel en Nick Reunes naar 

een solide 5/5. Zowel Tom 

Schotte als Marcel Peperkamp 

bleven in rondes 3 tot 5 onge-

slagen en zaten de leider zo op 

de hielen. In de zesde ronde 

speelde Dimitri Vaes de be-

langrijkste partij uit zijn carriè-

re, maar verloor van Marcel 

Peperkamp. Ondertussen haal-

de Tom Schotte uit tegen Frau-

ke Van de Moortel. Met nog 

één ronde te gaan stonden dus 

3 spelers met 5 winstpartijen. 

Marcel Peperkamp had onder-

weg de meeste stenen verza-

meld, maar kreeg in de laatste 

ronde een bye. Hij moest lijd-

zaam toezien hoe Tom Schotte 

minstens 39 stenen zocht (en 

vond) tegen Nick Reunes. Di-

mitri Vaes op zijn beurt zocht 

minstens 46 stenen tegen Jan 

de Graaf, maar verloor. Dit 

betekent een 7e titel voor Tom 

Schotte, die zo zijn derde titel 

op rij laat optekenen. 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Wereldkampioenschap 

Cambridge (28-31 

oktober 2015) 

 XOT-toernooi Gent (7 

november 2015) 

 Paastoernooi Gent 

(Paasmaandag 28 

maart 2015) 

 Wereldkampioenschap 

Mito (oktober 2016) 

Winst zonder randen 

Het is vaak al moeilijk genoeg om een spel winnend 

af te sluiten, maar sommigen vinden het een extra 

uitdaging om zonder hoeken te winnen. Je kan ech-

ter nog een stap verder gaan: winnen zonder ran-

den! Onderstaand spel is artificieel, maar toch leuk 

te weten dat het kan! 

Sequentie 

d3c3c4c5b2a1b4f3f4f5e6d6c2c1b1d2b3a3d1e3a2e1

a4a5f6b5e2d7g2g3e7h1f2f8h3h4f1g1h2g5h5f7g6h7

a6h6b6b7g4a7c8d8b8a8g8e8c7h8c6g7 

 

Tom Schotte lacht breed 

met een nieuwe titel. 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/arch2015.php


WK-team België is bekend 

Nieuwe website 

Het Belgisch Kampioenschap is achter de rug en de punten van de Belgische Grand Prix zijn geteld. Op basis van deze resultaten 

zijn vier spelers geselecteerd die hun beste beentje mogen voorzetten op het 39e Wereldkampioenschap Othello.  

Cambridge 

Het belangrijkste Othellotoernooi van het jaar vindt dit jaar plaats in Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Deze historische universi-

teitsstad mag voor het eerst een selectie van de sterkste spelers ontvangen tussen 28 en 31 oktober. 

Volledig team 

Voor het eerst sinds 2012, toen Nederland het WK mocht ontvangen, vaardigt België een volledig team af: drie spelers met erva-

ring en een debutante.  

Tom Schotte 

De Belgische kampioen neemt voor de 10e keer deel aan het WK. Zijn eerste deelname was in 2004 en sindsdien 

miste hij maar twee edities. Met zijn tiende deelname treedt hij toe tot een select clubje van spelers met tien of meer 

deelnames. Zijn beste prestaties waren een 9e plaats in Stockholm 2013 en een 12e plaats in Gent 2009, telkens met 8 

winstpartijen. 

Dimitri Vaes 

Dimitri Vaes speelde reeds in 2003 het WK in Stockholm en was sindsdien verschillende keren aanwezig, zowel als 

speler als tafelscheidsrechter. Hij speelde effectief mee in Rome (2010) en komt nu dus op drie deelnames. Zijn beste 

prestatie was een 46e plaats in Stockholm met 4.5 punten, maar in Rome slaagde hij erin 5 overwinningen te boeken.  

Marcel Peperkamp 

De 2-voudig Belgisch kampioen (in 2009 en 2012) tekent voor zijn vijfde deelname. Hij debuteerde in 2004 te Lon-

don en na een sabbatperiode keerde hij terug met deelnames in 2009, 2010 en 2012 om er vervolgens opnieuw even 

tussenuit te gaan. Nu is hij terug en zal hij proberen zijn prestatie van Rome (2010) te verbeteren. Toen wist hij 6.5 

partijen te winnen en eindigde hiermee op een 30e plaats. 

Nancy Darck 

Nancy Darck maakte eerder al in 2007 deel uit van de crew die de organisatie hielp bij het WK in Athene, maar Cam-

bridge wordt haar eerste WK. Dankzij deelname aan twee toernooien, waar ze goed presteerde, werd ze tweede 

vrouw in de Belgische Grand Prix. Dit was voldoende op zich te plaatsen en haar tickets te kunnen bestellen.  

Succes 

Wij wensen elke speler veel succes en veel plezier! 

Een leuk weetje: binnenkort komt er een nieuwe website! Dank-

zij onze hoofdsponsor JK Webdesign is het voor onze vereni-

ging mogelijk om eindelijk af te stappen van onze ouderwetse 

en oubollige website. Onze intentie is om deze voor het einde 

van het jaar online te hebben. Er zullen verschillende interactie-

ve features worden toegevoegd die de site veel overzichtelijker 

en toegankelijker zullen maken. 

We hopen dat een nieuwe site een frisse wind kan doen waaien 

om meer mensen geïnteresseerd te maken voor onze mooie 

denksport. De komende maanden zal er nog hard worden ge-

werkt om de lancering tot in de puntjes voor te bereiden. 

Heb je nog suggesties van features die je absoluut bij de nieuwe 

site wil? Stuur dan een mailtje naar othellobelgi-

um@hotmail.com en dan nemen we het zeker in overweging! 

Alle input is welkom om onze toekomst te verzekeren. 

http://www.arenagent.com/
mailto:othellobelgium@hotmail.com?subject=Suggestie%20website
mailto:othellobelgium@hotmail.com?subject=Suggestie%20website


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 probe-

ren 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 activitei-

ten van onze vereniging. 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, gelieve een 

mailtje te sturen naar othellobelgium@hotmail.com. 

Akkerstraat 33 

B-9950 Waarschoot 

België 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

Foto van de maand 
Een Othellobord met een titel die je helemaal niet 

zou verwachten. “Heimlich, still & leise” is een 

Duitse variant met identieke regels, maar ‘wit’ en 

‘zwart’ krijgen een heel andere invulling. Het is 

een strijd tussen politie en boeven, waarbij diege-

ne die de meeste van zijn eigen figuren over-

houdt, het spel wint. 

Bedankt! 
De Belgian Othello Association zou graag iedereen 

bedanken die meegeholpen heeft aan onze halfjaar-

lijkse cuberdonverkoop. Er is maar liefst voor 60kg 

cuberdons verkocht en dit zowel binnen als buiten 

de vereniging. De winst op deze verkoop investeren 

wij graag terug in de BOA. Dankzij deze initiatieven 

is het onder andere mogelijk binnenkort een ver-

nieuwde website voor te stellen en een hoge kwaliteit 

aan prijzen te blijven garan-

deren.  

Voor de lekkerbekken on-

der jullie: de volgende ver-

koop is voorzien in maart 

2016, net voor het Paastoer-

nooi te Gent. 

 

http://www.jk.nl/
http://www.dehopduvel.be/

