
 

We schrijven 31 oktober. In Trinity Hall te Cambridge wordt Yusuke Takanashi voor de vierde 

keer gehuldigd als wereldkampioen. Hij versloeg in de finale zijn Japanse landgenoot Makoto 

Suekuni met 2-0. Voor Takanashi blijft het WK Othello een succesverhaal. Bij elke kwalificatie is 

het raak: wereldkampioen. De legendarische Hideshi Tamenori deed het nog beter: bij zijn eerste 

5 deelnames wist hij de wereldtitel binnen te halen. Met zeven titels op acht deelnames blijft hij de 

absolute recordhouder. Maar de pas 24-jarige Takanashi heeft nog vele jaren om deze prestatie te 

evenaren of zelfs te verbeteren. 

Op de achtergrond in Trinity Hall viert het Belgische team eerder ingetogen mee. De prestaties 

zijn niet echt om over naar huis te schrijven. Gelukkig weet iedereen dit te relativeren, want nie-

mand had vooraf de ambitie om een topprestatie te leveren. Genieten van de sfeer, ontmoeten 

van oude bekenden en af en toe een goede partij afleveren was het basisplan. De uiteindelijke con-

clusie luidt: veel plezier gemaakt en af en toe een goede partij gespeeld. Alleen is ‘af en toe’ niet 

genoeg om een resultaat neer te zetten. Het Belgische team —als 14e geplaatst—eindigt uiteinde-

lijk 15e, met 15.5 winstpunten. Tom Schotte scoorde het best met 5.5 punten, terwijl de andere 

drie teamleden (Nancy Darck, Marcel Peperkamp en Dimitri Vaes) elk 5 punten wisten te scoren. 

De beste drie spelers telden mee voor het teamresultaat en op basis van de BQ-coëfficiënt viel 

Dimitri Vaes daar net buiten. Hij had nochtans ‘makkelijk’ als beste Belg kunnen eindigen, want in 

de laatste ronde liet hij een riante voorsprong uit handen glippen die hem een 6e punt had kunnen 

(moeten) opleveren. De beste Belgische prestatie kwam eigenlijk van debutante Nancy Darck, die 

als 56e op de plaatsingslijst een mooi resultaat wist neer te zetten en 48e werd. Marcel Peperkamp 

en vooral Tom Schotte wisten hun plaatsing niet te benaderen.  

Alle resultaten en verslagen kan je terugvinden via de volgende 2 links 

 http://www.woc2015.uk.net/ 

 http://othellonews.weebly.com/woc-2015-results.html 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Demonstratie Made 

In Asia 2016 (11-13 

maart 2016) 

 Paastoernooi Gent 

(Paasmaandag 28 

maart 2015) 

 Antwerpen Othello 

Open (zondag 15 

mei 2016) 

 Wereldkampioen-

schap Mito (1-4 no-

vember 2016) 

http://www.woc2015.uk.net/
http://othellonews.weebly.com/woc-2015-results.html
http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/arch2015.php


Albert Kortendijk wint XOT-toernooi Gent 
Maar liefst 16 spelers tekenden één of meerdere partijen present voor een nieuw vriendschappelijk toernooi te Gent. Arena Snooker 

en Pool was voor het tweede jaar op rij onze gastheer. Ook dit jaar werd er volgens het XOT-principe gespeeld. Deze keer werd er 

echter met een handicap gespeeld. Dit betekent dat na 8 zetten een stelling op het bord stond in het voordeel van de laagste ge-

plaatste speler. Dit voordeel kon heel erg oplopen als één van de gevorderden het opnam tegen één van de beloften.  

Uiteindelijk streden 3 spelers voor de overwinning: Albert Kortendijk, Jeroen De Wael en Martin 

Fransen. De winnaar van vorig jaar, Tom Schotte, speelde niet mee voor de prijzen: hij verloor de 

eerste ronde van Linda Praseptyo en de ronde erna van zijn zoon Sander die debuteerde. De 5-jarige 

zette zijn beste beentje voor. Ook Lander, de 7-jarige zoon van Jeroen De Wael speelde twee rondes 

mee. Het toernooi bleef spannend tot de laatste ronde: Albert Kortendijk had in de eerste ronde een 

gelijkspel moeten toestaan tegen Frauke Van de Moortel, maar stoomde hierna makkelijk door naar 

4.5/5. Zowel Martin Fransen als 

Jeroen De Wael hadden 4 overwin-

ningen kunnen boeken. Martin 

Fransen verloor van Jeroen De 

Wael in ronde 3, terwijl Jeroen De 

Wael in ronde 4 zwaar onderuit 

ging tegen Albert Kortendijk. De 

laatste beurt kon het klassement 

nog op zijn kop zetten: Martin 

Fransen trad aan tegen Albert Kor-

tendijk terwijl Jeroen De Wael be-

lofte Judith Blankendaal partij gaf. 

Jeroen De Wael won en veroverde 

zijn 5e punt. Albert Kortendijk gaf 

Martin Fransen een pak slaag en claimde een nieuwe overwinning 

in België. Na winst in het 10e Antwerpen Othello Open eerder dit 

jaar, staat nu ook het XOT-handicap toernooi op zijn palmares. 

Jeroen De Wael werd uiteindelijk 2e en Martin Fransen 3e. 

Team België—foto’s (© François Juigner) 

Albert Kortendijk (hier in 

Antwerpen) is ook in Gent 

de beste speler. 

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 

WK 2016: datum en kwalificatie 
Op het afgelopen Wereldkampioenschap Othello te Cambridge werd het WK 2016 

officieel voorgesteld door een Japanse delegatie. De aanwezigen kregen te horen dat 

het 40e wereldkampioenschap zal plaatsvinden in Mito van dinsdag 1 tot en met 

vrijdag 4 november 2016. Het is eerder uitzonderlijk dat de openingsreceptie plaats-

vindt op dinsdag en het toernooi reeds wordt afgerond op vrijdag. Maar later zal 

waarschijnlijk blijken dat de Japanse federatie er wel zijn redenen voor zal hebben. 

Zoals eerder aangekondigd en nu ook officieel bevestigd, moeten de namen van de 

deelnemers ten laatste bekend zijn op 20 juni 2016. De hoofdreden is dat er een 

grote promotiecampagne zal worden opgezet rondom het WK, waarbij ook de deel-

nemers uitgebreid aan bod zullen komen. Dit kunnen we alleen maar toejuichen 

omdat op deze manier Othello optimaal kan worden gepromoot. 

Om ervoor te zorgen dat België op tijd alle namen zou kunnen doorgeven, is de kalender lichtjes gewijzigd. Het Antwerpen 

Othello Open, dat op 15 mei zal doorgaan, wordt een officieel kwalifcatietoernooi. De beste 3 spelers en beste vrouw plaatsen 

zich voor het WK. Wie zich zeker wil plaatsen, weer nu al welke datum in zijn of haar agenda te blokkeren. 

We wensen alle Belgische spelers alvast veel succes bij hun voorbereidingen. Spelers die eventueel interesse zouden hebben om 

aan het WK deel te nemen, kunnen dit reeds melden via othellobelgium@hotmail.com.  

Foto van de maand 

Het WK Othello te Cambridge leverde op-

nieuw heel wat mooie plaatjes op. Er liepen 

verschillende fotografen rond die hun beste 

beentje voorzetten. De redactie heeft deze 

foto van Emmanuel Caspard uit Frankrijk 

gekozen tot foto van de maand. 

mailto:othellobelgium@hotmail.com
http://www.jk.nl/

