
 

In het historisch centrum van 

Gent werd het 31e Belgisch 

Kampioenschap Othello geor-

ganiseerd. De 12 aangemelde 

spelers wilden graag het toer-

nooi naar hun hand zetten. 

Onder hen 7 Belgen en 1 resi-

dente die maar al te graag de 

Belgische titel wilden behalen.  

Nederlanders boven 

Al vanaf de eerste ronde was 

het duidelijk dat onze noor-

derburen niet met zich lieten 

sollen. Jan de Graaf, Sido 

Helmes en Jiska Helmes 

kleurden het toernooi met 

knappe overwinningen tegen 

de Belgische toppers. Zowel 

Jeroen De Wael als Nick Reu-

nes beleefden een mindere 

dag. Tom Schotte startte met 

een verlies, maar wist zich 

toch opnieuw in pole positie 

te hijsen na vijf opeenvolgen-

de overwinningen. Ook Jan 

de Graaf kwam met nog één 

partij te spelen op vijf winst-

partijen uit.  

In de laatste ronde wist Jan de 

Graaf nog af te rekenen met 

Jeroen De Wael, terwijl Tom 

Schotte nipt verloor van Mi-

chael May. Jan de Graaf wist 

dus als enige zes partijen te 

winnen en mocht zich eind-

winnaar noemen. Tom Schot-

te vierde ondanks het verlies 

in de laatste ronde zijn zesde 

Belgische titel. Michael May is 

de nieuwe vice-kampioen. 

Verslag 

http://www.othellobelgium.be/

Belgisch Kampioenschap 

Jan de Graaf wint zijn vierde 

Belgische toernooi. 

Jan de Graaf  wint 31e Belgisch Kampioenschap 
Tom Schotte Belgisch kampioen 2014 

Voor de zevende maal in ne-

gen jaar tijd wist Tom Schotte 

te zegevieren in de Belgische 

Grand Prix. De nieuwe Belgi-

sche kampioen wist zich ook 

dit jaar reeds zeker van een 

nieuwe eindoverwinning voor 

aanvang van het laatste toer-

nooi. Enkel in 2006 en 2007 

hield de Tsjechische resident 

Vladislav Dolezal de Waar-

schotenaar van de eindzege. 

Ook in 2011 kon hij de Belgi-

sche Grand Prix niet winnen, 

maar dit enkel en alleen om-

dat er toen geen competitie 

werd georganiseerd.  

Nick Reunes veroverde voor 

de derde maal de tweede 

plaats, terwijl Jeroen De Wael 

zich voor het eerst sinds 2006 

nog eens bij de beste drie wist 

te voegen. 

Einduitslag 
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Belgische Grand Prix 2014 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Wereldkampioenschap 

Othello Thailand (5-8 

november) 

 XOT-toernooi 

(november) 

 Europese Grand Prix 

toernooi Gent (1-2 

augustus 2015) 

Tom Schotte behaalt zijn zesde 

Belgische titel 
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Het 38e Wereldkampioenschap Othello zal van 5 tot en 

met 8 november worden georganiseerd in de hoofdstad 

van Thailand. Bangkok vormt het toneel van het vijfde 

Wereldkampioenschap in Azië.  

De Belgian Othello Association is nog op zoek naar 

enthousiaste Othellospelers die België willen verte-

genwoordigen op dit groots internationaal evene-

ment.  

Schema 

Op woensdag 5 november is er de openingsreceptie en 

wordt de eerste ronde geloot. Op donderdag 6 en vrijdag 

7 november worden 13 ronden gespeeld, waarbij de top 

vier zich plaatst voor de halve finales en finales die op 

zaterdag 8 november worden afgewerkt. Aansluitend 

volgt de prijsuitreiking en het victory dinner.  

Bij interesse gelieve de Belgian Othello Association te 

contacteren op volgend e-mailadres: othellobelgi-

um@hotmail.com 

Plaatsingslijst 2014 

Hieronder vind je de plaatsingslijst. In totaal komen 34 

spelers in aanmerking voor deelname. Toch heeft zich 

nog niemand officieel aangemeld. De Belgian Othello 

Association helpt iedereen graag verder met tips om de 

reis te organiseren. 

De deadline voor aanmelding is 15 september. Dan 

moet het aantal deelnemers per land worden doorgege-

ven. Er is plaats voor maar liefst vier Belgen! Ben je ge-

ïnteresseerd, maar twijfel je nog? Laat ons zeker ook iets 

weten. 

1. Tom Schotte 

2. Nick Reunes 

3. Jeroen De Wael 

4. Michael May 

5. Akke-lien de Boer 

6. Brecht Van Damme 

7. Dimitri Vaes 

8. Josbert van de Zande 

9. Frauke Van de Moortel 

10. Pierre Poliakoff 

11. Jan Van Damme 

12. Rosalinde de Boer 

13. Joke van den Brandt 

14. Frank Ivo Van Damme 

15. Wouter Thijs 

16. Nancy Darck 

17. Quentin Volvert 

18. Corentin Volvert 

19. Marcel Peperkamp 

20. Alessandro Cantamessa 

21. Cedric Vuye 

22. Monique Lecat 

23. Tine Vanhoutte 

24. Bram Schotte 

25. Annie Flockman 

26. Joris Bongers 

27. Griet Theuwissen 

28. Laurent Grandjean 

29. Kris Van Daele 

30. Juliette Ilitch 

31. Jan Remue 

32. Lieve Van der Veken 

33. Vincent van Peer 

34. Stephanie Donckers 

Plaatsingslijst Wereldkampioenschap 2014 

Concept 

Voor winst in twee of meer 

Belgische toernooien gaf de 

Belgian Othello Association 

dit seizoen een geldprijs weg. 

Elke toernooiwinst was 50€ 

waard. Albert Kortendijk wist 

twee toernooien te winnen in 

2014, waardoor hij recht heeft 

op een cheque van 100€. 

Spanning troef 

Bijna nog zag hij deze geld-

prijs gehalveerd omdat Tom 

Schotte ei zo na het Belgisch 

Kampioenschap wist te win-

nen. Hierdoor was hij ook op 

twee toernooiwinsten terecht-

gekomen. Indien twee spelers 

elke twee toernooien wisten te 

winnen, werd de geldprijs van 

100€ gesplitst, dus Albert 

Kortendijk had zeker niet te 

klagen over de winst van Jan 

de Graaf op het Belgisch 

Kampioenschap. 

Albert Kortendijk claimt 100€ 
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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 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

Foto van de maand 

Gent-centrum was de geschikte omgeving om een Bel-

gisch Kampioenschap te organiseren. De Graslei is zelfs 

de ideale locatie voor een spelletje Othello. Met de Leie 

en verschillende historische gebouwen op de achter-

grond komt het beste in een speler naar boven.  

traditioneel de afsluiter van 

het Belgische Othelloseizoen. 

Prijs, trofee en prijzengeld 

zullen pas op een later mo-

ment kunnen worden verzil-

verd. 

De vriendin van Albert, Linda 

Praseptyo, speelde ook vier 

Belgische toernooien dit jaar 

en eindigt op een tweede 

plaats in de eindrangschik-

king. Haar beste prestatie dit 

seizoen was een tweede plaats 

in het Marche-en-Famenne 

Othello Open in februari.  

De uit Friesland afkomstige 

Albert Kortendijk wist voor 

de eerste keer in zijn carrière 

de Buitenlanders Grand Prix 

binnen te rijven. Hij volgt 

hierbij tweevoudig winnaar 

Jan de Graaf op. De basis 

voor zijn eindoverwinning 

legde hij in de eerste toernooi-

en met winst in Marche-en-

Famenne en Antwerpen.  

Het is voor het eerst dat de 

eindwinnaar van de Buitenlan-

ders Grand Prix afwezig is op 

het Belgisch Kampioenschap, 

De derde plaats ging op het 

laatste nippertje naar Jan de 

Graaf dankzij zijn winst op 

het Belgisch Kampioenschap. 

Volgend jaar gaan we voor de 

achtste keer op zoek naar de 

beste buitenlander in de Belgi-

sche competitie. Met de Euro-

pese Grand Prix van Gent op 

het programma zijn verrassin-

gen niet uitgesloten. 

Einduitslag 
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Buitenlanders Grand Prix 2014 

Albert Kortendijk wint eerste Buitenlanders Grand Prix 
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