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Tom Schotte wint XOT-toernooi Gent
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Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Belgian
Othello Association werd er
een XOT-toernooi georganiseerd. Bij dit toernooiconcept
wordt een willekeurige beginpositie op het bord gezet na 8
zetten. De voorwaarde hierbij
is evenwel dat het om een
gelijkwaardige positie gaat.
Negen spelers en een schare
supporters tekenden present
voor dit vriendschappelijk
toernooi. Via het XOTprogramma van de Duitser
Matthias Berg werd voor elke
partij een nieuwe positie bepaald. Organisator van dienst,
Tom Schotte, markeerde vervolgens de bordposities op de
transcript sheets.
Het decor voor dit toernooi
was Arena Snooker te Gent,
één van de sponsors van de
federatie.

Twee Belgische toppers stonden na twee ronden op kop.
Tom Schotte versloeg Jeroen
De Wael in een spannend
duel. In de vierde ronde wist
Tom Schotte zijn maximum te
houden, maar toch werd het
toernooi nog spannend na
verlies tegen Jan de Graaf in
de vijfde ronde. Uiteindelijk
wist de Belgische kampioen
tegen Albert Kortendijk de
winst vast te houden. Jeroen
De Wael werd tweede, net
voor Jan de Graaf.
Opmerkelijk was ook de prestatie van Frauke Van de
Moortel die als laagst geplaatste speler een knappe vierde
plaats wist te veroveren.
Na het toernooi gingen spelers en supporters gezellig
tafelen om zich nadien te richten op een spelletje pool of
snooker.

In het najaar van 2015 volgt
zeker een nieuwe editie van
het XOT-toernooi (of een
andere Othellovariant).

Tom Schotte is de eerste XOTwinnaar in België
Verslag
www.othellobelgium.be/xot_
2014

Algemene vergadering 2014
Verkiezingen 2015-2016
Hierbij kondigt de Belgian
Othello Association zijn jaarlijkse “Algemene Vergadering” aan, waar de krijtlijnen
voor het komende seizoen
worden uitgezet. Deze vindt
plaats op zaterdag 3 januari
2015 in de Arena Snooker te
Gent.

voor de periode 2015-2016.
De volgende 3 functies komen vacant: voorzitter, secretaris en penningmeester. Kandidaten voor deze functies
dienen zich ten laatste op
zaterdag 20 december aan te
melden via mail op othellobelgium@hotmail.com.

Tijdens deze AV worden ook
drie bestuursleden verkozen

Wie interesse heeft deze vergadering bij te wonen, kan

zich tevens aanmelden op
bovenstaand e-mailadres. Suggesties, opmerkingen en voorstellen kunnen eveneens gemaild worden.
Info
De statuten van de Belgian
Othello Association zijn beschikbaar op onze website.
statuten

Makoto Suekuni (Japan) wereldkampioen in Bangkok
De Japanner Makoto Suekuni is in de Thaise hoofdstad Bangkok voor de tweede maal
in zijn carrière wereldkampioen Othello geworden. Hij domineerde het Japanse Othelloseizoen met de Meijin en Ouza-sen titel en wist ook op het hoogste niveau zijn
stempel te drukken.
Dit toernooi was er één van hoog niveau door de aanwezigheid van verschillende toppers: regerend wereldkampioen Kazuki Okamoto (JAP), tweevoudig wereldkampioen
Ben Seeley (USA), World Cup kampioen Yan Song (CHN) en de lokale hoop op een
wereldtitel Piyanat Aunchulee (THA). De belangrijkste uitdagers uit Europa waren
Nicky van den Biggelaar (NLD), Matthias Berg (DEU) en Francesco Marconi (ITA).
Op de eerste dag waren er her en der enkele verrassingen te bespeuren. Zo kon de
Singaporees Ching Wuen Chew na onder meer een winst tegen Kazuki Okamoto beslag leggen op een gedeelde 2e plaats met 6/7. Die laatste bleef na 7 partijen hangen
op 5 winstpartijen. Makoto Suekuni (7/7) en Ben Seeley (6/7) maakten de verwachtingen waar. Uitdagers Yan Song (4,5/7), Piyanat Aunchulee (4/7) en Nicky van den
Biggelaar (3/7) speelden onder de verwachtingen. Vijf Europeanen wisten zich wel te
mengen in de debatten: Nederlanders Roel Hobo en Jan de Graaf stonden knap op 5
winstpartijen, net als Francesco Marconi (ITA), Arnaud Delaunay (FRA) en Miroslav
Voracek (CZE).
Op dag twee wist Jan de Graaf meteen te winnen van Makoto Suekuni, wat hem heel
wat felicitaties opleverde. De Japanner verloor erna ook van Francesco Marconi. Hij
wist zich hierna te herpakken en plaatste zich als tweede voor de halve finales. De
Amerikaan Ben Seeley speelde heel solide en won 5 van zijn 6 partijen met een plek
bij de laatste 4 als resultaat. Ook Kazuki Okamoto plaatste zich voor de laatste ronde
voor de halve eindstrijd. Voor de laatste plaats werd nog een spannende strijd gevoerd: Yan Song verloor zijn laatste ronde tegen Piyanat Aunchulee en gaf zo aan
zowel Francesco Marconi en come-back kid Nicky van den Biggelaar de kans op een
play-off. Beide Europeanen verloren en zo speelden Yan Song en Piyana Aunchulee
de play-off, waar de Chinees zegevierde. Bij de vrouwen wisten zowel Joanna William
(AUS) en Zhen Dong (CHN) zich te plaatsen voor de finale. De teamtitel ging zoals
elk jaar naar Japan, waar Jyou Nakano het teamresultaat mee bepaalde.

Makoto Suekuni uit Japan is de nieuwe
wereldkampioen Othello.
In de halve finales won Ben Seeley van
Yan Song (2-0) en Makoto Suekuni van
Kazuki Okamoto (2-1). De finalestrijd
was bijzonder spannend en een heruitgave van de finales van 2003 en 2004, waar
Ben Seeley zijn beide wereldtitels wist te
behalen. Deze keer was Makoto Suekuni
de sterkste (2-1). Yan Song won de kleine finale en werd zo derde voor Kazuki
Okamoto. Joanna William was de sterkste bij de vrouwen en behaalde zo haar
eerste wereldtitel.

Kalender 2015
De Othellokalender voor 2015 is nu reeds bekend.

Europese kalender:

Belgische Grand Prix toernooien:



Praag (14-15 februari)



Louvain-la-Neuve (zondag 22 februari)



Berlijn (21-22 maart)



Paastoernooi Gent (Paasmaandag 6 april)



Madrid (18-19 april)



Ekeren (zondag 31 mei)



Oslo (9-10 mei)



Europese Grand Prix toernooi Gent (1 en 2 augustus)



Athene (4-5 juli)



Belgisch Kampioenschap Zonhoven (zondag 6 september)



Gent (1-2 augustus)



Parijs (29-30 augustus)

Andere:


Louvain-la-Neuve (zondag 22 februari): toernooi voor
oud-spelers



Ekeren (zondag 31 mei): beloftentoernooi



XOT-toernooi (najaar): vriendschappelijk toernooi

Nederlandse toernooien:
www.othello.nl voor alle informatie.
Activiteiten:


Beurs “Made in Asia” Brussel (14-15 maart)



Beurs “Atsusacon” Antwerpen (18-19 juli)

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
Jeroen De Wael maakt reclame voor de vol-au-vent
tijdens het XOT-toernooi afgelopen november. Als
Jeroen ergens enthousiast over is, dan laat hij dat ook
duidelijk blijken!

Othelloreünie Louvain-la-Neuve
De Franstalige equipe van de
Belgian Othello Association (alias
Fédération Belge d’Othello) heeft
het ambitieuze plan opgevat om
op zondag 22 februari 2015 een
reünie te organiseren voor oudspelers. Dit evenement vindt
plaats samen met het eerste toernooi in het kader van de Belgische Grand Prix 2015.

Othello Association dit initiatief
en hoopt dat velen zich bij hen
zullen voegen om van deze dag
een groots geheel te maken.

Verschillende Franstalige (oud)spelers, zoals Alain Daix, Monique Lecat en Alexandre Cordy
hebben zich reeds aangemeld
voor deze bijeenkomst.

Facebook-evenement

Uiteraard ondersteunt de Belgian

De laatste keer dat er een toernooi werd georganiseerd in Louvain-la-Neuve was in 2008. Winnaar toen was Sido Helmes.
Info

