
 

Albert Kortendijk blijft in de 

running voor een cashprijs 

van 200€. Wil hij dat bedrag 

ontvangen, moet hij wel nog 

zegevieren in Zonhoven en 

op het Belgische kampioen-

schap in Gent later dit jaar. 

Na winst in het Marche-en-

Famenne Othello Open eer-

der dit seizoen wist hij ook 

het jaarlijkse toernooi van 

(regio) Antwerpen op zijn 

naam te schrijven. Dat werd 

net als vorig jaar georgani-

seerd in de Muziekacademie 

van Ekeren. 

Het zag er nochtans lang naar 

uit dat Belgisch kampioen 

Tom Schotte zijn eerste zege 

van het seizoen zou claimen 

na 6 uit 6 tegen de belangrijk-

ste spelers. Echter in de laat-

ste ronde struikelde hij over 

Michael May, waardoor de 

eindzege toch opnieuw naar 

Nederland ging. 

Het toernooi zelf kon dankzij 

het goede weer buiten door-

gaan. ‘s Middags kwamen er 

lekkere bestelde broodjes en ‘s 

avonds ging quasi iedereen 

mee naar de sushibar. Gezel-

ligheid troef! 

Beloftentoernooi 

Naar jaarlijkse gewoonte was 

er opnieuw een beloftentoer-

nooi. De zege ging dit jaar 

naar Frauke Van de Moortel. 

Zij volgt Jan Van Damme op, 

dit het toernooi eerder al drie-

maal won. Frauke Van de 

Moortel promoveert net als 

Jan Van Damme vorig sei-

zoen naar de hoofdcategorie. 

De winnares maakte haar 

wederoptreden na een afwe-

zigheid van 9 seizoenen. 

Verslag 

http://www.othellobelgium.be/

antwerpenothellopen 

Albert Kortendijk wint voor de 

tweede keer in Antwerpen. 

Albert Kortendijk wint Antwerpen Othello Open 

Graag nodigen wij u uit voor 

het Zonhoven Othello Open 

dat op zondag 22 juni wordt 

georganiseerd. We verwachten 

spelers uit vier verschillende 

landen: België, Nederland, 

Groot-Brittanië en Zweden. 

Om een idee te hebben van 

wat Zonhoven voor spelers 

betekent, hebben we ons licht 

opgestoken bij ex-winnaars. 

Termen als “zonnig”, 

“gezellig” en “bier” kwamen 

als antwoord terug. De meest 

originele respons kwam van 

Ralph Reijnders die de vol-

gende 3 woorden neerpende: 

“22 juni present!”. Aan u om 

zijn voorbeeld te volgen. 

 

Locatie 

Het Zonnehof, Heuvenstraat 

8, 3520 Zonhoven 

Schema 

Het toernooi vangt aan om-

streeks 10h30. 

Info 

http://www.othellobelgium.be/

zonhoven 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Zonhoven Othello 

Open (zondag 22 

juni) 

 Belgisch Kampioen-

schap Gent (zondag 

7 september) 

 Wereldkampioen-

schap Othello Thai-

land (5-8 november) 

 XOT-toernooi 

(november) 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/20140518_Albert_Kortendijk_Antwerpen_Othello_Open.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/20140518_Albert_Kortendijk_Antwerpen_Othello_Open.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/zh2014_nl.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/zh2014_nl.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/arch2014.php


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 

speeld, waarbij het resultaat 

een gelijkwaardige situatie 

oplevert voor zwart en wit. 

Op die manier zijn spelers die 

veel openingen kennen niet in 

het voordeel, maar wordt het 

De Belgian Othello Associati-

on zal een XOT-toernooi 

organiseren in het najaar van 

2014. XOT-Othello is een 

variant waarbij de eerste 8 

zetten random worden ge-

spel vanaf het begin puur tot 

inzicht herleid. 

Info (Engels) 

About XOT (website Matthi-

as Berg) 

XOT-toernooi 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

Foto van de maand 

Op de beurs “Made in Asia” in 

Brussel bezette onze vereniging in 

het voorjaar voor het derde opeen-

volgende jaar een demonstratie-

stand. Zoals op de foto hiernaast te 

zien is, speelt iedereen Othello!   

blijgezind. Echter wel op de 

Belgen die deelnemen. Sinds 

de eerste organisatie in 2003 

wist geen enkele Belg het 

toernooi te winnen. Negen 

Er lijkt wel een vloek op het 

toernooi van Zonhoven te 

rusten. Niet op het toernooi 

zelf, want het is altijd mooi 

weer en de spelers zijn steeds 

mislukte pogingen later volgt 

eind juni een tiende poging.  

Wordt de vloek doorbroken 

of bevestigd? Antwoord op 22 

juni. 

De vloek van Zonhoven 

Bijschrift bij afbeelding. 

http://matthiasberg.bplaced.net/xot/aboutxot.php?lang=en
http://matthiasberg.bplaced.net/xot/aboutxot.php?lang=en
http://dehopduvel.be/
http://www.kbc.be/

