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Tom Schotte wint Zonhoven Othello Open
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Het is gebeurd! De vloek van
Zonhoven is gebroken. Voor
de eerste keer in de 10-jarige
geschiedenis van dit Limburgs
toernooi wist een Belg te zegevieren. Tom Schotte bleef
ongeslagen ondanks dappere
pogingen van zeven spelers
zonder Belgisch paspoort.
Zowel Albert Kortendijk als
Linda Praseptyo wisten hun
verlies te beperken tot 33-31.
Linda Praseptyo zal echter
nog met enig tandengeknars
terugdenken aan die partij. Op
zet 57 gaf ze haar voorsprong
en dus ook de partij nog uit
handen.
Een totaal van 14 spelers nam
deel aan dit zonnig en zomers
toernooi, waaronder twee
Britse en verschillende Nederlandse spelers. Door het
mooie weer was het mogelijk

om net als in Antwerpen buiten te spelen.

Het 8e Zonhoven Othello
was eigenlijk aan zijn tiende
editie toe. Er werden ook
twee Belgische kampioenschappen georganiseerd. Eén
speler nam deel aan alle edities: organisator en thuisspeler
Dimitri Vaes. Proficiat!

Tom Schotte is de eerste Belg die
wint in Zonhoven.
Albert Kortendijk won na zijn
verlies tegen Tom Schotte al
zijn partijen en eindigde op de
tweede plaats. Ralph Reijnders
wist vier overwinningen te
boeken en eindigde knap derde.

Dimitri Vaes speelde alle tien
Othellotoernooien in Zonhoven
Verslag
http://www.othellobelgium.be/
zonhovenothellopen

Aankondiging: Belgisch Kampioenschap Othello op zondag
7 september (Gent)
Wie wordt de 31e Belgische
kampioen Othello? Dat wordt
begin september te Gent uitgemaakt. Iedereen is van harte
welkom om mee te beslissen
wie de titel kan binnenhalen.
Elke speler draagt zijn steentje
bij en heeft invloed op het
resultaat!

We gaan op zoek naar de opvolger van 5-voudig kampioen
Tom Schotte. Uitdagers zijn
Jeroen De Wael en Nick Reunes. Of wordt 2014 het jaar
van de verrassingen? Antwoord op 7 september.

Gent (de exacte locatie komt
zo snel mogelijk op de site)

Locatie

http://www.othellobelgium.be/
belgischkampioenschapgent

Schema
Het toernooi vangt aan omstreeks 10h00.
Info

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.

Foto van de maand
Tijdens het Zonhoven Othello
Open wist Linda Praseptyo wederom een heel artistieke compositie op
haar lens te toveren. In de zonnebril
van Akke-lien de Boer zie je het
eindspel van haar partij tegen Josbert van de Zande, die met zwart
speelde. Kun jij voor zwart de beste
sequentie bepalen? Akke-lien met
wit won uiteindelijk 31-33.

Europese Grand Prix toernooi Gent 2015
Met trots kan de Belgian Othello Association nu al de
datum en de locatie aankondigen van de 22e Europese
Grand Prix Othello in België.
Al voor de vijfde keer wordt
dit groots internationaal evenement in Gent georganiseerd.
Bijschrift bij afbeelding.

In het weekend van 1 en 2
augustus 2015, het eerste
weekend na de Gentse Feesten, trekken naar alle waarschijnlijk opnieuw tientallen
spelers naar het Gent Mee-

tingcenter voor een organisatorisch hoogstaand toernooi.
De organisatie streeft ernaar
om het alle deelnemers naar
hun zin te maken met ideale
competitieomstandigheden
omkaderd met een aantal
avondactiviteiten.
Zoals bij de vorige editie in
2013 worden verschillende
sponsors aangezocht om dit
evenement te ondersteunen.
Hierdoor kunnen we zowel
prijzengeld als heel veel prijzen in natura beschikbaar

stellen voor alle deelnemers.
Zoals steeds gaan we voor
deelnemers van variërende
spelniveaus.
Binnenkort wordt alle mogelijke informatie online gezet,
maar nu reeds is het mogelijk
om via Facebook je interesse
te laten blijken.
http://www.facebook.com/
Ghent European Grand Prix
Othello 2015

