
 

Beste lezers, 

Vanwege het bestuur van de Belgian Othello Associa-

tion wens ik—als voorzitter—iedereen een geweldig 

2016 toe. Graag zou ik een toost willen uitbrengen op 

iedereen die onze denksportvereniging een warm hart 

toedraagt: onze spelers en hun supporters, sympathi-

santen en alle sponsors. Iedereen draagt op zijn/haar 

manier een steentje bij tot het succes van onze ver-

eniging. Laten we er opnieuw een prachtig jaar van 

maken! 

Het afgelopen jaar is er opnieuw heel wat gebeurd in Othelloland. Zo organiseerden we in Gent 

voor het eerst een internationaal toernooi met maar liefst 41 spelers. Als organisatie dragen we 

kwaliteit hoog in het vaandel en deze aanpak heeft geloond: spelers uit verschillende Europese 

landen, met voorop onze Nederlandse vrienden, zakten af naar ons landje om een weekend 

Othello te spelen. Deze spelers waren van allerlei allooi: zowel jong en oud, man en vrouw, goed 

en minder goed vonden hun weg naar onze toplocatie: Gent Meetingcenter / Holiday Inn Ex-

press Gent. Onze samenwerking verliep wederom voortreffelijk en daarom kijken we ook al uit 

naar de volgende editie in 2017. 

Over sponsors gesproken: 2015 was ook het jaar waarin we met JK Webdesign een sponsorover-

eenkomst hebben gesloten tot en met 2021. Daarenboven is vorige week onze nieuwe website live 

gegaan. Op www.othellobelgium.be vind je vanaf heden alle informatie in een fris design. 

Het hoogtepunt van 2016 wordt zeker en vast het 40e Wereldkampioenschap Othello. Dat vindt 

dit jaar plaats in hét Othelloland bij uitstek: Japan. Een uitgelezen kans om het land van de reizen-

de zon te bezoeken, krijg je begin november. Van 1 tot en met 4 november is Mito de gaststad 

voor dit onwaarschijnlijk historisch toernooi. Het Antwerpen Othello Open op 15 mei is dit sei-

zoen het officiële kwalificatietoernooi. 4 spelers kunnen zich kwalificeren. Allen daarheen! 

Zoals elk jaar doen onze uiterste best om spelers van elke niveau op onze toernooi te krijgen: er is 

een toernooi in Wallonië (Marche-en-Famenne), er is het Paastoernooi te Gent met cadeautjes 

voor iedereen en een geleide loting voor beginners, in Antwerpen er is zoals elk jaar een beloften-

toernooi. Voor het eerst vindt er een officieel toernooi plaats in Waarschoot en als het zonnetje 

schijnt, dan spelen we buiten onder parasols. Wie weet sluiten we wel af met een BBQ. Uiteraard 

gaan we ook nog naar Zonhoven voor het Belgisch Kampioenschap en eindigen we het jaar af 

met een XOT-toernooi in Gent. Voor elk wat wils. 

Kom langs op één van onze activiteiten en neem gerust eens familie en/of vrienden mee. Nieuwe 

en beginnende spelers mogen altijd gratis deelnemen. Weten we op voorhand dat zo’n spelers 

aanwezig zijn, dan voorzien we een prijsje.  

Mochten er nog vragen zijn, kun je ons altijd contacteren of info@othellobelgium.be 

Groetjes, 

Tom 

Welkomstwoord 

24 januari 2016 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Marche-en-Famenne 

(zaterdag 20 februari 

2016) 

 Paastoernooi Gent 

(Paasmaandag 28 

maart 2016) 

 Antwerpen Othello 

Open (zondag 15 

mei 2016) 

 Waarschoot Othello 

Open (zaterdag 25 

juni 2016) 

 Wereldkampioen-

schap Mito (1-4 no-

vember 2016) 

http://www.othellobelgium.be
mailto:info@othellobelgium.be
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda


Nieuwe website online 
Het is gebeurd! Onze vernieuwde website staat online. Dank-

zij JK Webdesign ziet onze er helemaal tip top uit. De ko-

mende weken zullen we onze uiterste best doen om alle ar-

chieven over te zetten. De belangrijkste informatie staat reeds 

online, dus neem gerust een kijkje in de verschillende secties. 

De site is zo opgebouwd dat ze raadpleegbaar is op verschil-

lende schermen: pc, tablet en smartphone. Alle nodige infor-

matie is duidelijk terug te vinden via het hoofdmenu en de 

hoofdpagina. Dankzij onze vernieuwde website willen we 

elke bezoeker van dienste zijn: Zowel de competitiespeler als 

de toevallige passant. 

 

Verschillende talen 

De website is ook beschikbaar in het Engels en het Frans. 

Uiteraard proberen we deze talen ook up-to-date te houden 

en dat is via het vernieuwde websitebeheer een stuk eenvou-

diger geworden. 

 

Nieuwsberichten 

Er is ook nagedacht over de inhoud van de nieuwsberichten. Toer-

nooien worden niet meer expliciet aangekondigd, maar zijn visueel 

heel zichtbaar op de hoofdpagina en via de agen-

da/competitiepagina’s. Ook  ranglijsten worden niet langer gepu-

bliceerd, maar zijn automatisch beschikbaar (met verslag) via 

“ranglijsten”. Toernooiverslagen bevatten nu alle informatie: niet 

alleen over het toernooi, maar ook de Belgische Grand Prix en 

Buitenlanders Grand Prix komen aan bod in het algemene verslag. 

De veranderingen in de DAN-ranking maken er nu ook deel van 

uit. Voorheen werd dit alles in verschillende artikels gegoten, wat 

alleen maar tot verwarring leidde. De toernooiverslagen worden nu 

iets langer, maar bevatten meteen alle informatie voor de geïnteres-

seerde lezer. De archieven worden ook op deze manier aangepast. 

E-mail 

Naast onze nieuwe site lanceren we meteen ook een nieuw e-

mailadres: info@othellobelgium.be. Vanaf heden kan je dus op dit 

adres terecht voor vragen en/of opmerkingen. 

Aankondiging: Marche-en-Famenne (zaterdag 20 februari 2016) 

Op zaterdag 20 februari wordt het Othel-

loseizoen 2016 op gang geschoten met de 

derde editie van het Marche-en-Famenne 

Othello Open. In 2009 en 2014 waren we 

eerder al van de partij in de gezellige bin-

nenstad en dat is dit jaar niet anders.  

Dankzij Nancy Darck kunnen we opnieuw 

terecht in brasserie “Le Cercle” om ons 

toernooitje af te werken. Schrijf je gerust 

in via mail en Facebook. Alle informatie 

over het toernooi kan je terugvinden op 

we vernieuwde pagina’s van onze website: 

Marche-en-Famenne Othello Open. 

De bedoeling is om rond 10h30 het toer-

nooi aan te vatten en 7 spellen te spelen 

om rond 17h30 de winnaars te huldigen. 

Elke speler krijgt 25 minuten op de klok 

om elke partij af te werken. De eerste pun-

ten voor de Belgische Grand Prix en Bui-

tenlanders Grand Prix worden op het ein-

de van de dag verdeeld. 

We gaan op zoek naar een opvolger voor 

Albert Kortendijk, die twee jaar terug Lin-

da Praseptyo en Tom Schotte aftroefde.  

We hopen veel enthousiaste spelers te 
verwelkomen op dit ongetwijfeld gezellig, 

leerrijk en boeiend toernooi. 

Organisator Nancy Darck 

http://www.arenagent.com/
mailto:info@othellobelgium.be
https://www.facebook.com/events/999278570110683/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=112


Foto van het jaar 2015 
Stem nu voor de mooiste ‘foto van 

de maand’ van het jaar 2015. Onder 

alle inzendingen wordt een prijs 

verloot. Stuur een mailtje naar in-

fo@othellobelgium.be met het 

nummer van je favoriete foto! 
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Recordeditie Europese Grand Prix Gent 

Zomerzon, bier en Othello! 

Alternatief Othello 

Othello verlicht je geest 
Iedereen speelt Othello! 

Othello is ook muzikaal 

mailto:info@othellobelgium.be
mailto:info@othellobelgium.be


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 info@othellobelgium.be 

Akkerstraat 33 

B-9950 Waarschoot 

België 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: info@othellobelgium.be 

Zelf  een toernooi organiseren? 
In België worden verschillende toernooien georganiseerd. Maar daar kan er 

altijd wel nog ééntje bij. Wil je een toernooi bij jou in de buurt organiseren? 

Contacteer ons dan. Dan zorgen wij ervoor dat je voldoende borden en klok-

ken tot je beschikking hebt.  

Je mag zelf kiezen of je een toernooitje organiseert onder vrienden/familie of 

er een open toernooi van maakt. Onze vereniging ondersteunt elk initiatief. Zo 

is het mogelijk om (bij wijze van spreken) eens in je achtertuin te spelen. Is je 

huis niet groot genoeg? Dan mag je natuurlijk de plaatselijke parochiezaal of 

cafézaal vastleggen. 

In het verleden zijn al een aantal officiële toernooien bij spelers thuis georgani-

seerd. Aarzel dus niet om ons om meer informatie te vragen. 

 

 

Foto van de maand 

Eéntje uit een lang vergeten oude doos: Copyright 

Jeroen De Wael rond 2005. We wensen iedereen 

een geflipt 2016 toe! 

 

Wil je jouw Othellofoto in de nieuwsbrief? Dat 

kan! Stuur je mooiste, gekste of origineelste Othel-

lofoto’s door naar info@othellobelgium.be. 

Toernooi bij Monique Lecat thuis (2006) 

http://www.jk.nl/

