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De Belgian Othello Association en haar bestuur wenst
iedereen een voorspoedig en
interessant 2015 toe. Ook in
deze jaargang zullen wij onze
uiterste best om doen het
iedereen naar zijn zin te maken. Dit jaar zal opnieuw gevuld zijn met tal van activiteiten. Er komen minimaal 6
toernooien voor spelers op

De voorbereidingen hiervoor
zijn reeds op kruissnelheid.

elk niveau. Ook bezoeken we
een aantal beurzen om onze
denksport te promoten. Het
wordt sowieso een druk jaar
met de organisatie van de
Europese Grand Prix te Gent.

We nodigen iedereen uit om
ook dit jaar actief deel te nemen aan onze activiteiten! Dat
komt de gezelligheid en ambiance alleen maar ten goede.

Verslag Algemene Vergadering

Kalender

Op zaterdag 3 januari 2015
vond de Algemene Vergadering van 2014 plaats. Met trots
kunnen we aankondigen dat
het huidige bestuur werd herverkozen voor de komende
twee jaar (2015 en 2016). Tom
Schotte (voorzitter), Jeroen
De Wael (secretaris) en Nick
Reunes (penningmeester)
zorgen er ook de komende
tijd voor dat de Belgian Othello Association een enthou-

 Othello Open de
Louvain-la-Neuve
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 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)

Op zondag 22 februari vindt in
Louvain-la-Neuve het eerste
Belgische Grand Prix toernooi
van het nieuwe seizoen plaats.
Graag nodigen we iedereen uit
om vanaf de middag aan dit
toernooitje deel te nemen.
Door deel te nemen kunnen
spelers een eerste belangrijke
stap zetten naar kwalificatie
voor het wereldkampioenschap

siaste en actieve vereniging
blijft met veel sympathieke en
plezante leden.
Tijdens de vergadering werden ook de plannen voor het
komende seizoen uit de doeken gedaan. Die kalender is
reeds gepubliceerd. Daarnaast
is er slechts één wijziging gestemd in vergelijking met vorig seizoen: de Belgische
Grand Prix. Voorheen kon
een speler met zijn wereldran-

Othello 2015 dat dit jaar ZEKER in Europa zal plaatsvinden. Laat deze mogelijkheid
niet aan je voorbijgaan!

king ook punten verdienen,
maar dit is niet langer het
geval. Het mondiale klassement zal alleen nog gebruikt
worden als tie-break.
Verder proberen we natuurlijk
zoveel mogelijk spelers op
onze verschillende activiteiten
te krijgen door deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken
met verschillende initiatieven!

Locatie
Lycée Martin V
Rue du Collège 3
1348 Louvain-la-Neuve

Er komen verschillende oudInfo
spelers die wellicht wel zin
hebben in een spelletje Othello. www.othellobelgium.be/louvai
Bij deze een kans om eens te- n-la-neuve
gen een nieuwe (oude) tegenstander te spelen.

Foto van het jaar 2014
Stem nu voor de mooiste ‘foto van de maand’ van het jaar 2014. Iedereen die stemt maakt kans op een prijsje! En zo kan de redactie te weten komen wie deze nieuwsbrief ook effectief leest. Stuur een mailtje naar othellobelgium@hotmail.com met het nummer
van je favoriete foto!
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Shopping in Barcelona

Iedereen speelt Othello

Spiegeltje
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wand...
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VOL AU VENT!

A game with a view

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

Othelloborden kunnen niet alleen gebruikt worden om mee te spelen, maar je kan er nog veel andere leuke dingen mee doen!
Wil je jouw Othellofoto in de nieuwsbrief? Dat kan! Stuur je mooiste, gekste of origineelste Othellofoto’s door naar othellobelgium@hotmail.com.

Made in Asia 2015
In 2015 zal de Belgian Othello
Association voor de vierde opeenvolgende keer aanwezig zijn
op Made in Asia (13-15 maart).
Op deze op de Aziatische cultuur
gebaseerde beurs mag onze denksport zeker niet ontbreken! We
zijn nog op zoek naar helpende
handen om Othello uit te leggen
aan nieuwe en beginnende spelers. Bovendien heb je de mogelijkheid om de beurs gratis te
bezoeken als je je aanmeldt. Er is
voor elk wat wils en je zal zeker
je ogen uitkijken…

zullen zowel Franstalig als Nederlandstalig zijn. Laat je vooral niet
afschrikken door een mogelijke
taalbarrière., daar is geen enkele
reden voor. Zowel Tom als Jeroen zijn in staat om deze taak op
zich te nemen.

De bezoekers van onze stand

Verslag Made in Asia 2014

Bovendien zijn er gratis koffiekoeken voorzien voor alle helpende handen! Dus aarzel en
meld je aan voor één of meerdere
dagen.
Info
Made in Asia (official)

