
 

Voor het eerst sinds 2004 

wint een buitenlandse speler 

hét gezelligheidstoernooi van 

het Belgische Othelloseizoen. 

Nicky van den Biggelaar is de 

opvolger van Roel Hobo, die 

bijna 10 jaar geleden het kerst-

toernooi van Ottignies op zijn 

naam kon schrijven. 

17 enthousiaste spelers verza-

melden op Paasmaandag in 

Outpost Gamecenter te Gent 

voor het Paastoernooi. Ieder-

een had een cadeau meege-

bracht voor de prijzentafel.  

Het toernooi bleef spannend 

tot en met de laatste partij in 

de laatste ronde. Op dat mo-

ment stonden 3 spelers aan de 

leiding: De Nederlanders 

Nicky van den Biggelaar, Al-

bert Kortendijk en Erwin van 

den Berg. Deze spelers had-

den allen 5 uit 6 partijen ge-

wonnen. Erwin van den Berg 

had zijn laatste ronde reeds 

winnend afgesloten, terwijl 

Nicky van den Biggelaar en 

Albert Kortendijk een onder-

ling duel uitvochten.  

Een krappe 33-31 overwin-

ning van Nicky van den Big-

gelaar leverde een al even 

krappe toernooioverwinning 

op. Het verschil tussen Nicky 

en Erwin was slechts 2 stenen 

over 7 spellen.  

Roel Hobo was net als Nicky 

van den Biggelaar begonnen 

met 4 winst uit 4 partijen, 

maar wist geen enkele partij 

meer te winnen en eindigde 

uiteindelijk op een 6e plaats.  

Beste Belg werd Tom Schotte, 

die 5 partijen wist te winnen. 

Een uitgebreid verslag van dit 

toernooi is te vinden op  

http://

www.othellobelgium.be/

paastoernooi 

Nicky van den Biggelaar wint voor 

het eerst het Paastoernooi te Gent 

Nicky van den Biggelaar wint Paastoernooi Gent 

Graag nodigen we iedereen 

uit voor de 9e editie van het 

Antwerpen Othello Open dat 

net als vorig jaar wordt geor-

ganiseerd in de Muziekacade-

mie van Ekeren. 

Jan Van Damme is zoals 

voorbije jaren onze gastheer 

voor twee gelijklopende toer-

nooien: terwijl de gevorderde 

spelers zich kunnen uitleven 

in het A-toernooi, is er de 

mogelijkheid voor de minder 

ervaren spelers om zich te 

onderscheiden in het belof-

tentoernooi.  

Locatie 

Muziekacademie Ekeren, Fer-

dinand Pauwelsstraat 102, 

2180 Ekeren 

Schema 

A-toernooi loopt van 10h30 

tot 17h30, beloftentoernooi 

tot 14h, waarna de beloften 

zich ook kunnen meten met 

de gevorderde spelers. 

Info 

http://

www.othellobelgium.be/

antwerpen 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Antwerpen Othello 
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mei) A-toernooi en 
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juni) 
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schap Gent (zondag 

7 september) 

 Wereldkampioen-

schap Othello Thai-

land (5-8 november) 
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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 

seerden op de hoogte te hou-

den van het reilen en het zei-

len binnen de Belgische Ot-

hellocommunity. Tweets zul-

len worden gepost in zowel 

Nederlands, Frans en Engels. 

De Belgian Othello Associati-

on is vanaf heden terug te 

vinden op Twitter. Via de 

account @OthelloBelgium is 

het de bedoeling om ook via 

dit sociaal medium geïnteres-

OthelloBelgium zal zelf Belgi-

sche Othellospelers, nationale 

federaties en nieuwssites die 

over Othello berichten vol-

gen. 

@OthelloBelgium 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

Foto van de maand 

Deze foto willen we u niet onthouden. Gemaakt door 

Linda Praseptyo tijdens het toernooi van Marche-en-

Famenne begin februari. Het toont de laatste momen-

ten van de partij tussen Albert Kortendijk (rechts) en 

Jeroen De Wael (links). De uitslag was 29-35 in het 

voordeel van Albert Kortendijk, die met wit speelde. 

ganiseerd in Azië, waarbij 

Japan niet het gastland is. De 

laatste jaren heeft de Othello-

community in Thailand een 

enorme groei gekend en het 

Het Wereld Othello Kampi-

oenschap vindt dit jaar plaats 

van 5 tot en met 8 november 

in Thailand. Het is voor het 

eerst dat een WK wordt geor-

land lijkt klaar om het belang-

rijkste toernooi van het jaar te 

organiseren.  

België mag maximaal 4 spelers 

afvaardigen.   

Wereldkampioenschappen Othello 2014 

Bijschrift bij afbeelding. 

http://www.twitter.com/OthelloBelgium

