
 

Elk seizoen begint traditioneel 

met een Waals toernooi en in 

2016 was dit niet anders. Bras-

serie “Le Cercle” in Marche-

en-Famenne was net als in 

2014 het toneel voor de Belgi-

sche seizoensopener. 

Zes spelers tekenden present: 

thuisspeelster Nancy Darck, 

twee Vlamingen (Brecht Van 

Damme en Tom Schotte), twee 

Nederlanders (Linda Praseptyo 

en Albert Kortendijk) en één 

nieuwe Brusselse speler 

(Frédéric Nicholls).  

De waardeverhoudingen waren 

nog niet helemaal duidelijk: het 

seizoensbegin en een nieuwe 

speler zijn een mix voor moge-

lijk verrassende uitslagen. En 

inderdaad: Tom Schotte ver-

loor meteen van Linda 

Praseptyo en deed dit dunne-

tjes over tegen Brecht Van 

Damme in ronde 3. Die laatste 

veegde ook al de vloer aan met 

Linda Praseptyo in ronde twee 

en ging na vier ronden autori-

tair op kop. Nieuwkomer Fré-

déric Nicholls legde Nancy 

Darck over de knie en wist het 

de andere spelers erg moeilijk 

te maken.  

Op het einde van het toernooi 

kon Albert Kortendijk zijn 

verlies in de tweede ronde 

(tegen Tom Schotte) nog goed-

maken tegen Brecht Van Dam-

me. Dankzij 5 ruimere over-

winningen kon hij net als in 

2014 de overwinning claimen. 

Brecht Van Damme werd knap 

tweede. Hierdoor ziet Tom 

Schotte een onafgebroken 

reeks van 13 keer ‘beste Belg’ 

tot een einde komen.  
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In dit nummer: 

Kalender 

 Paastoernooi Gent 

(Paasmaandag 28 

maart 2016) 

 Antwerpen Othello 

Open (zondag 15 mei 

2016) 

 Waarschoot Othello 

Open (zaterdag 25 

juni 2016) 

 BK Othello Zonhoven 

(zondag 4 september 

2016) 

 Wereldkampioen-

schap Mito (1-4 no-

vember 2016) 

Cuberdonverkoop 
Ze zijn er weer! Ten voordele van de Belgian Othello Association verkopen we opnieuw over-

heerlijke, originele Geldhof cuberdons. 

In september 2015 werd een mooi record gevestigd met maar 

liefst 60kg bestelde cuberdons. Dat zijn meer dan 3000 ‘neuzekes’. 

De prijzen blijven identiek: 11€/kg en 20€/2kg. Bij grotere be-

stellingen mag je 10€/kg rekenen. Een schappelijke prijs voor een 

overheerlijk streekproduct.  

Bestellen kan tot en met woensdag 16 maart, wij leveren vanaf 

donderdag 24 maart. Dat betekent dat het ook mogelijk is om 

cuberdons op het Gentse Paastoernooi af te halen. 

Aarzel niet om je bestelling te plaatsen. Alvast bedankt voor de steun. 

Debutant Frédéric 

Albert wint 

http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda


Winnaar fotocompetitie 2015 

In de vorige nieuwsbrief werd opgeroepen om jullie favoriete foto door te mailen naar info@othellobelgium.be. Verschillende men-

sen hebben dit gedaan. Uiteindelijk is foto #6 als winnaar uit de bus gekomen met 29% van de stemmen. Deze foto werd genomen 

in maart tijdens de beurs Made in Asia. Verschillende verklede bezoekers speelden een spelletje Othello. Deze ietwat lugubere figuur 

nam ook de tijd om zijn Othelloskills bij te schaven.  

Uit de inzendingen werd één winnaar getrokken. Twee onschuldige kinderhanden zorgden voor een eerlijk verloop van de trekking. 

Annie Flockman werd, net als vorig jaar, uit de hoge hoed getoverd. Zij wordt binnenkort gehuldigd en krijgt een passend geschenk.  

Een filmpje van de trekking is terug te vinden op onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/groups/othellobelgium/) 

Aankondiging: Paastoernooi Gent (Paasmaandag 28 maart 2016) 

Voor de vijfde keer organiseren we een 

gezellig Paastoernooi in de Outpost te 

Gent. Iedereen is van harte welkom op 

Paasmaandag om enkele spelletjes Othello 

te spelen.  

Vorig jaar hadden 

we de primeur 

met meer vrou-

wen/meisjes on-

der de deelnemers 

dan mannen. Wie 

weet kan dit wor-

den herhaald?  

Traditioneel zak-

ken ook verschil-

lende beginners en/of beloften af naar 

Gent. Vaak zijn er één of meerdere debu-

tanten. Een ideale gelegenheid om—als 

minder ervaren speler— wat ervaring op 

te doen. 

Zoals elk jaar vragen we iedereen om een 

ingepakt geschenk mee te nemen met een 

waarde van minimaal 5€. Deze worden op 

het einde van het toernooi bij de prijsuit-

reiking opnieuw verdeeld. 

Alle informatie over het Paastoernooi, 

alsook de inschrijvingen kan je terugvin-

den op onze website en Facebook. 

Het toernooi begint om 13h, maar vanaf 

12h30 starten de inschrijvingen. Ook is er 

nog even tijd voorzien voor enkele tips en 

tricks. Op deze manier kunnen we de ba-

sisregels en belangrijkste zaken nog even 

opfrissen voor aanvang van het toernooi. 

Wie wordt de opvolger van Jan de Graaf? 

Antwoord op Paasmaandag 28 maart om-

streeks 17h30.  

De deelnemers vorig jaar 

mailto:info@othellobelgium.be
https://www.facebook.com/groups/othellobelgium/
http://www.arenagent.com/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=113
https://www.facebook.com/events/700033576762830/


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 

DAN-ranking 
De laatste jaren werden verschillende vernieuwingen doorgevoerd om het Belgisch Othello interessanter te maken. Eén van deze 

vernieuwingen was de introductie van de DAN-ranking in 2010. Hierbij worden op basis van onderlinge duels punten toegekend 

en wordt een DAN-ranking berekend. Doordat er een uitgebreid archief tot onze beschikking was, konden we dit klassement 

bepalen vanaf 1992! Niet minder dan 371 spelers namen sedertdien deel aan Belgische toernooien. 

Alle regels en standen staan op de Belgische website. Om te stijgen in DAN moet een speler partijen winnen tegen gelijk of hoger 

geplaatste spelers. Op deze manier kan een speler punten winnen en in DAN stijgen. Hoe verder men komt, hoe meer punten een 

speler nodig heeft om te stijgen. Momenteel zijn er al negen spelers opgeklommen tot 6 DAN, waarbij Nicky van den Biggelaar 

uit Nederland al de meeste punten heeft verzameld. Belgisch kampioen Tom Schotte volgt op 

korte achterstand. Marcel Peperkamp is de volgende die staat te trappen om door te stijgen 

naar 6 DAN. De beste speler van buiten de Benelux is Takuji Kashiwabara uit Frankrijk, die 5 

DAN is. Beste vrouw is Rosalinde de Boer, die eveneens 5 DAN is. 

In Japan worden ook DAN-graden toegekend, maar dan op basis van (belangrijke) toernooi-

overwinningen. De hoogste graad is 9 DAN, die reeds is toegekend aan 6 spelers. Hun graad 

wordt traditioneel weergegeven met Japanse karakters/cijfers. Deze staan afgebeeld in de tabel 

rechts.  

 

Foto van de maand 

Een historisch moment: Belgisch kampioen Tom 

Schotte wint het prestigieuze toernooi van Cam-

bridge in een zinderende finale tegen Takuji 

Kashiwabara (FRA). De eerste partij werd verloren 

(33-31), de tweede partij eindigde op een gelijkspel 

(32-32). In het beslissende duel werd 33-31 gewon-

nen. Dankzij zijn koppositie na de voorrondes, 

werd onze kampioen uitgeroepen tot winnaar. Het 

is zijn 3e grote Europese overwinning, na eerdere 

zeges in Gent en Praag; beide in 2009. 

Een uitgebreid verslag van zijn overwinning én de 

prestaties van Michael May (die 7e werd), kan je op 

onze website terugvinden. 

 

http://www.othellobelgium.be/belgische-dan-systeem
http://www.jk.nl/

