
 

Alle pogingen en inspannin-

gen ten spijt zal er geen Bel-

gisch team aanwezig zijn op 

de 38e editie van het Wereld-

kampioenschap Othello. Het 

belangrijkste toernooi van het 

jaar wordt deze keer  gehou-

den in de Thaise hoofdstad 

Bangkok van 5 tot en met 8 

november. 

Geen van de vier rechtstreeks 

geplaatste spelers (Tom 

Schotte, Nick Reunes, Jeroen 

De Wael en Akke-lien de 

Boer) hebben hun plaats op-

geëist. Ook de overige 30  

spelers op de plaatsingslijst 

hebben geen gevolg gegeven 

aan de oproep of hebben aan-

gegeven niet geïnteresseerd te 

zijn in een WK Othello. 

Vorig jaar toen het Wereld-

kampioenschap in Stockholm 

werd gehouden, was ons land 

nog door drie spelers verte-

genwoordigd: Tom Schotte 

(9e), Nick Reunes (44e) en 

Michael (46e) verdedigden 

toen de Belgische kleuren. 

Het Belgische team eindigde 

verdienstelijk als 10e. 

In 2013 ging de titel opnieuw 

naar Japan, maar dit jaar komt 

er veel concurrentie uit Azië. 

Omdat het toernooi op het 

Aziatische continent wordt 

georganiseerd, grijpen veel 

spelers uit de omliggende 

landen de kans om mee te 

dingen naar de wereldtitel. Er 

wordt veel verwacht van de 

Chinees Yan Song, die begin 

2013 al de Japanners wist te 

verrassen op de Othello 

World Cup in Singapore. De 

grootste Europese uitdager 

wordt ongetwijfeld Nicky van 

den Biggelaar. Hij wist zich de 

laatste 3 edities altijd te plaat-

sen voor de halve finales en is 

wederom tuk op eenzelfde 

prestatie. Tweevoudig wereld-

kampioen Ben Seeley is dan 

weer de belangrijkste tegen-

stander uit Amerika. Hij is op 

dit moment al 27 partijen 

ongeslagen en hoopt dit door 

te trekken in Bangkok. 

Info 

http://www.worldothello.org

/woc2014/ 

http://othellonews.weebly.co

m/woc-2014.html 

Geen Belgen op het Wereldkampioenschap 
Othello 2014 

Voor de eerste keer in de ge-

schiedenis van de Belgian 

Othello Association wordt er 

een XOT-toernooi georgani-

seerd. XOT is een speciaal 

Othelloconcept waarbij er een 

willekeurige positie op het 

bord wordt geplaatst na 8 

zetten (dus 12 stenen op het 

bord). De enige voorwaarde is 

dat deze positie ongeveer 

gelijk is. Op deze manier wor-

den spelers met openingken-

nis niet bevoordeeld.  

Het toernooi zal in een ont-

spannen sfeer worden georga-

niseerd. Vorig jaar opteerden 

we voor een 88 Othellotoer-

nooi, deze keer is de XOT-

variant aan de beurt. Deelna-

me is volledig gratis en het 

toernooi telt niet mee voor 

enig klassement. Gezelligheid 

staat voorop op 29 november. 

(vervolg op pagina 2) 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Wereldkampioenschap 

Othello Thailand (5-8 

november) 

 XOT-toernooi 

(zaterdag 29 novem-

ber) 

 Europese Grand Prix 

toernooi Gent (1-2 

augustus 2015) 

Yan Song, Ben Seeley  en 

Nicky van den Biggelaar zijn de 

belangrijkste uitdagers van de 

Japanse toppers 

http://www.worldothello.org/woc2014/
http://www.worldothello.org/woc2014/
http://othellonews.weebly.com/woc-2014.html
http://othellonews.weebly.com/woc-2014.html
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/arch2014.php


Ter voorbereiding van het XOT-toernooi 

dat op zaterdag 29 november wordt geor-

ganiseerd, krijg je nu al enkele mogelijke 

posities cadeau. Kun jij de beste zet vin-

den voor zwart? Maak het voor jezelf eens 

uit: zou je in deze positie liever zwart of 

wit zijn? 

Wie weet komen één of meerdere van 

deze posities wel terug op het toernooi 

zelf? 

Succes! 

 

 

Interessante XOT-posities 

Het toernooi vindt plaats in 

De Arena, een snooker– en 

poolclub en tevens één van 

onze sponsors. Na het toer-

nooi is er tijd voor een spelle-

tje Snooker of Pool. Er kan 

ter plaatse een lekkere snack 

genuttigd worden in afwach-

ting van de sportieve ontspan-

ning. 

Locatie 

Arena Snooker & Pool 

Zwijnaardsesteenweg 217 

9000 Gent 

Schema 

De locatie is open om 14h, we 

beginnen om 14h20. Het Ot-

hellogedeelte is ten laatste 

afgelopen rond de klok van 

18h. 

Info 

http://www.othellobelgium.be/

XOT-toernooi 

About XOT (website Matthi-

as Berg) 

Je kan de XOT-variant oefe-

nen op 

http://www.playok.com 

 

XOT-toernooi (vervolg) 

c4e3f6e6f7c6f2g8 

d3e3f2c3f3g1f5e6 

 

d3e3f6c6e2d2c3f3 

f5f4d3c4c3c2b3c6 f5d6c6b6d7f3d3e8 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/xot_othello_nl.php
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2014/xot_othello_nl.php
http://matthiasberg.bplaced.net/xot/aboutxot.php?lang=en
http://matthiasberg.bplaced.net/xot/aboutxot.php?lang=en
http://www.playok.com
http://www.arenagent.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 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 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

(archief)Foto van de maand 

Geen Othelloactiviteiten sinds de laatste nieuwsbrief, 

dus zijn we even in het archief gedoken. 

Deze foto dateert van april 2011 en is genomen in Bar-

celona, waar toen een toernooi van de Europese Grand 

Prix werd georganiseerd. Zelfs in de toeristenwinkeltjes 

kennen ze Othello! 

Via de website van de World 

Othello Federation is het mo-

gelijk om elke dag een nieuwe 

Othelloquiz te spelen. Deze 

quiz staat op een Japanse 

website en bestaat uit een 

eenvoudige applet waarbij 

men moet proberen om de 

winnende sequentie te vinden. 

Je kan zo vaak proberen als je 

wil en dat is best wel nodig. 

Het niveau van de puzzels is 

vrij hoog en meestal vindt iets 

meer dan de helft van de deel-

nemers de juiste sequentie. 

Deze site is ideaal om moeilij-

ke eindspellen uit te puzzelen. 

Maar wees bij deze gewaar-

schuwd: het niet vinden van 

de oplossing kan je zelfver-

trouwen schaden! 

Er zijn elke dag tussen de 500 

en de 700 spelers, dus deze 

quiz is zeker een bezoekje 

waard. 

Link 

http://worldothello.org/ 

 

Othelloquiz van de dag 

http://worldothello.org/
http://www.kbc.be/

