
 

België stuurt vier vertegenwoordigers naar het WK Othello. Wat zijn hun kansen en mogelijke 

doelen? Kunnen we verwachtingen koesteren of heeft dat absoluut geen zin? 

Als er wordt gekeken naar de wereldranglijst, staat enkel Tom Schotte bij de eerste helft. Hij is 26e 

geplaatst op 64 deelnemers. Marcel Peperkamp is als 34e geplaatst en staat hiermee in de midden-

moot. Dimitri Vaes (51e) en Nancy Darck (56e) vinden we eerder terug in de achterste regionen.  

Tom Schotte neemt voor de 10e keer deel aan het WK en wist reeds tweemaal 8 

winspartijen te noteren. Dit leverde hem een 9e en een 12e plek op. Deze prestatie 

kan hij zeker opnieuw herhalen. Daarvoor moet hij wel twee dagen op hoog niveau 

presteren. Wie weet lukt hem dat wel. Onze gok: 7, 7.5 of 8 winstpartijen 

 

Marcel Peperkamp kruist voor de vijfde keer de degens met andere wereldspelers. 

Zijn beste prestatie waren 6.5 winstpartijen en een bijhorende 30e plaats. Van dit 

toernooi herinneren we vooral een onnodig gelijkspel in de laatste ronde. Ook op 

het WK 2009 werd in de laatste ronde een verliespartij genoteerd en bleef hij steken 

op 6 punten. Dit jaar wordt de ommekeer. Onze gok: 7 of 7.5 winstpartijen 

 

Dimitri Vaes speelde twee keer eerder mee, maar dat is al enige tijd geleden. Toen 

behaalde hij 4.5 en 5 punten. Hij kan heel sterk uit de hoek komen en het menig 

subtopper lastig maken. Zijn prestaties kunnen alle kanten uit, maar deze keer komt 

het zeker goed! Onze gok: 5, 5.5, 6 of 6.5 winstpartijen. 

 

Nancy Darck is onze debutante, dus er zijn geen vergelijkingsmogelijkheden. Er 

kan eigenlijk enkel worden afgegaan op haar klassement. Op basis daarvan zijn er 

tot vijf winstpartijen mogelijk. Dit is echter niet genoeg om kans te maken op een 

finaleplaats bij de vrouwen. Onze gok: 4, 4.5, 5 of 5.5 winstpartijen. 

 

Het kan natuurlijk meezitten of gewoon volledige tegenvallen. Team Belgium kan als alles meezit 

op 22 punten komen, maar 20.5 is realistischer. Er zijn 15 teams die drie of meer spelers afvaardi-

gen en België is als 14e geplaatst. Dus het lijkt dat ons team enkel kan verrassen. Wie weet stijgt er 

iemand boven zichzelf uit en zit er wel een topprestatie in. De locatie en omgeving zijn alvast een 

stimulator voor mooie prestaties.  

Het Belgische team (en alle andere deelnemers) kan je volgen via verschillende kanalen: 

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

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

 http://www.liveothello.com/livegames.php 

 http://www.worldothello.org/woc2015/ 

 http://othellonews.weebly.com/  
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 Wereldkampioenschap 

Cambridge (28-31 

oktober 2015) 

 XOT-toernooi Gent (7 

november 2015) 

 Paastoernooi Gent 

(Paasmaandag 28 

maart 2015) 

 Wereldkampioenschap 

Mito (oktober 2016) 
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Uitnodiging: XOT-toernooi (7 november) 
Voor het derde jaar op rij organiseert de Belgian Othello Association een vriendschappelijk toernooitje om het Othelloseizoen af 

te sluiten. Naar traditie organiseren we een speciaal toernooi. In 2013 was er het 88-Othellotoernooi (Othellobord met 88 vakjes 

en 8 hoeken) en in 2014 was er het XOT-toernooi. Dit concept werd vorig jaar met open armen ontvangen, dus hebben we be-

sloten om ook in 2015 volgens het XOT-principe te spelen. 

XOT-principe 

Het XOT-principe is zo ontworpen om het openingsvoordeel van ervaren spelers teniet te doen. Het spel begint eigenlijk pas bij 

zet 9, want de eerste 8 zetten worden door een computerprogramma bepaald. De enige voorwaarde is dat de stelling na 8 zetten 

ongeveer in evenwicht is. De start van een evenwichtige partij met gelijk kansen voor elke speler! 

Arena Snooker 

Net als vorig jaar begint het toernooi om 14u en spelen we 6 ronden. Eén van onze sponsors, Arena Snooker, is onze gastheer. 

Na het toernooi is er de mogelijk om een hapje te eten en nadien kunnen we genieten van enkele spelletjes pool en/of snooker.  

Deelnemen 

Deelname is volledig gratis. Nieuwe spelers en beloften die zich vooraf inschrijven kunnen zich aan een verrassing verwachten. 

We voorzien ook een klein prijsje voor de winnaar. Het is een uitstekend moment om in een gemoedelijke sfeer te proeven van 

onze organisatie en onze toernooien. 

Oefenen 

Er zijn meer dan 10000 stellingen die “ongeveer gelijkwaardig” zijn. Hieronder vind je reeds enkele voorbeelden. Zo kun je alvast 

eens oefenen. Sommige gelijkwaardige stellingen zijn absoluut niet standaard, maar daarom niet minder leuk dan een standaard 

spelletje Othello. 

 

De smaak te pakken? Schrijf je dan nu in! 

Info en inschrijvingen via de Belgische site of Facebook. 

 

F5F6F7G5H4F4E3F8 C4C5B6D3E2F3F5D1 C4E3F5G6F4F3E2C5 

E6F6G6C5C4G7H8E3 C4E3F4C3C2C5D2E2 F5F4E3F6G4E2D6E6 

http://www.othellobelgium.be/nl/bel/2015/xot2015_nl.php
https://www.facebook.com/events/404352823088288/


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: de eerste nieuwtjes 
Komende week vindt in Cambridge het WK 2015 plaats, maar nu reeds sijpelen de 

eerste nieuwtjes door omtrent de 40e editie. Deze vindt plaats in Mito (Japan), naar 

alle waarschijnlijkheid in oktober 2016. Het is een traditie dat om de 10 jaar een 

wereldkampioenschap wordt georganiseerd in Japan. De vorige edities waren dan 

ook logischerwijs in 2006, 1996 en 1986. Het eerste WK vond plaats in 1977. 

Een wereldkampioenschap in Japan is telkens opnieuw een aparte belevenis, daar 

kunnen twee Belgische spelers van meespreken. Tom Schotte (2006) en Alain Daix 

(1996) speelden reeds een WK op Japanse bodem.  

De organisatie heeft ook al wat informatie gelost over de kwalificatieprocedure. Alle 

deelnemers moeten gekend zijn op 20 juni 2016 ten laatste. Na die datum kunnen 

geen wijzigingen meer worden doorgevoerd, noch aan het aantal spelers noch aan 

de spelers zelfs. Dit betekent dat bijna alle landen hun kwalificatieprocedure moeten aanpassen. Ook België. We zijn momenteel 

aan het overleggen over de beste aanpak en willen eigenlijk zo weinig mogelijk veranderen. De kans is reëel dat het toernooi van 

Antwerpen (eind mei) een officieel kwalificatietoernooi wordt, waar de beste spelers zich kwalificeren. Verder kijken we naar de 

Belgische Grand Prix en de wereldranglijst. Meer info volgt zodra er een beslissing is genomen. 

 

http://www.jk.nl/
http://www.arenagent.com/

