
 

In 2012 werd te Gent een nieu-

we traditie op gang geschoten 

met het Paastoernooi Othello. 

Op Paasmaandag 28 maart 

weren we reeds aan de vijfde 

editie toe.  

Enkel Michael May en organi-

sator Tom Schotte tekenden 

voor de vijfde keer present. In 

totaal waren elf spelers naar de 

Outpost in Gent afgezakt, jam-

mer genoeg een diepterecord. 

Toch waren er debutanten: 

Frédéric Nicholls, die debu-

teerde in Marche-en-Famenne, 

speelde zijn eerste ‘Vlaams’ 

toernooien. Linda Klatten 

speelde dan weer voor het eerst 

buiten Nederland. De andere 

spelers waren habitués. 

Tom Schotte wist op het einde 

van de namiddag het toernooi 

binnen te halen. Hij bleef onge-

slagen, maar moest wel een 

gelijkspel toestaan tegen Martin 

Fransen in de eerste ronde. De 

tweede plek was ook voor een 

Belg: Dimitri Vaes versloeg 

iedereen (behalve Tom Schot-

te) en eindigde met 6/7. 

Het duel tussen de twee belof-

ten werd spannend: Kris Van 

Daele kon het laken nipt naar 

zich toetrekken. Bovendien 

won ze ook de verloting onder 

de beloften en kreeg een waar-

debon van 10€ om te shoppen 

bij een bekende webwinkel. 

Te noteren was de knappe 

winst van Frédéric Nicholls op 

Jan de Graaf. Het vermoeden 

rijst dat hij niet lang ‘beginner’ 

zal blijven.  

Op naar de volgende editie op 

Paasmaandag 17 april 2017! 

Een volledig verslag van het 

toernooi staat op de website. 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Antwerpen Othello 

Open (zondag 15 

mei 2016) 

 Waarschoot Othello 

Open (zaterdag 25 

juni 2016) 

 BK Othello Zonhoven 

(zondag 4 septem-

ber 2016) 

 Wereldkampioen-

schap Mito (1-4 no-

vember 2016) 

 XOT-toernooi Gent 

(najaar 2016) 

Winnaar fotocompetitie 2015 
Annie Flockman won de 

verloting van de ‘foto van 

het jaar’-competitie en 

werd getrakteerd op lekkere 

likeurpraline’s. Deze waren 

voor de gelegenheid in het 

Paasthema. 

Allen: vergeet volgend jaar 

niet te stemmen, wie weet 

krijg jij de volgende keer 

ook een verwencadeautje. 

http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=139
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda


Cuberdonverkoop wederom een succes 

Graag willen we iedereen bedanken die de afgelopen verkoop cu-

berdons hebben besteld: opnieuw werd er een record gevestigd: 86 

kilogram cuberdons werden aan de man gebracht.  

Dit leverde de Belgian Othello Association 103€ op. Een beschei-

den winst; enerzijds omdat wij altijd zeer democratische prijzen 

hebben gehanteerd, maar ook omdat onze leverancier jammer ge-

noeg de prijzen had aangepast zonder ons op de hoogte te stellen. 

Toch zijn we zeer tevreden met deze verkoop en plannen eind 

august / begin september een volgende ronde.  

De prijzen zullen weliswaar worden aangepast (en we gaan dit 

mooi op tijd communiceren). Onze nieuwe prijzen zullen uiteraard 

een stuk onder marktprijs blijven. Zo betaalt u ongeveer 24€/kg op 

de Gentse Groentenmarkt, terwijl wij slechts 11€kg aanrekenden.  

Ondertussen zijn de laatste Gentse neuzekes verorberd en ook wij 

kijken reikhalzend uit naar de volgende verkoop. 

Aankondiging: Antwerpen Othello Open (15 mei 2016) 

De 11e editie van het ‘Antwerpen Othello 

Open’ vindt voor de zesde opeenvolgende 

keer plaats in Ekeren. Net als in 2013 en 

2014 is de Ekerse Muziekacedemie onze 

gastlocatie en Jan Van Damme is onze 

gastheer. 

WK-kwalificatie 

Het hoofdtoernooi is voor het eerst een 

officieel WK-kwalificatietoernooi. Het 

wereldkampioenschap is dit jaar in Japan 

en de deelnemers moeten voor 30 juni 

bekend zijn. Daarom is het toernooi in 

Ekeren dit jaar gepromoveerd. De beste 

drie Belgen en de beste vrouw plaatsen 

zich automatisch voor dit wereldkampi-

oenschap.  

Rondvraag heeft ons echter geleerd dat er 

zeker niet meer kandidaten dan plaatsen 

zijn, dus het wordt voor iedereen een vrij 

normaal toernooi.  

Beloftentoernooi 

Samen met het hoofdtoernooi organiseren 

we voor de zevende keer een beloftentoer-

nooi. Traditioneel vindt dit toernooi in de 

voormiddag plaats. De voorbije zes edities 

hadden we telkens 4 tot 6 spelers. De be-

loften spelen gratis mee en krijgen de kans 

om in de namiddag het A-toernooi te ver-

voegen. 

Goed weer 

Bij goed weer spelen we, net als in 2014 

buiten. Er is een luifel waaronder we alles 

kunnen opstellen en voor de liefhebbers 

kunnen er ook een aantal plaatsen in de 

zon worden voorzien. 

Lunch 

We bieden de mogelijkheid aan om ‘s mid-

dags broodjes te bestellen, maar iedereen 

kan ook zijn eigen lunch meenemen.  

Prijzentafel 

In Ekeren worden de prijzen achteraf al-

tijd gesmaakt. Er worden prijzen voorzien 

voor de beste spelers, maar ook de beste 

vrouw en beginner krijgen een prijs. De 

beloften worden ook rijkelijk vergoed. 

Op basis van het aantal voorinschrijvingen 

worden de prijzen ingekocht. Belangrijk 

om te weten is dat iedereen kans maakt op 

een prijs: na de prijsuitreiking wordt er 

nog een verloting gedaan onder iedereen 

die op dat moment zonder prijs is. 

Toernooi-informatie 

Alle informatie over het A-toernooi en het 

beloftentoernooi alsook de inschrijvingen 

kan je terugvinden op onze website en 

Facebook. 

De eerste ronde start om 10h00. De zaal is 

open (ten laatste) om 9h30. 

Inschrijving is 10€. Beginners en studen-

ten betalen 5€. Nieuwe spelers en beloften 

spelen zoals altijd gratis.  

 

http://www.arenagent.com/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=114
https://www.facebook.com/events/710251115777614/


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 

Reversi/Othello Wars 
Een interessante app—zowel beschikbaar op iTunes als Android 

maakt het mogelijk om online Othello te spelen tegen opponen-

ten van verschillende niveau’s. De app bepaalt zelf tegen wie je 

speelt, maar doet dit op een slimme manier. Elke spel duurt 5 

minuten—niet te lang en niet te kort. Ideaal om vlot door te 

spelen en toch je tijd te kunnen nemen om een bepaalde stelling 

te analyseren. 

Het leuke aan deze app is dat je niet alleen een rating hebt, maar 

eveneens een DAN/kyu-klassement. Je start op 30kyu en je stijgt 

naarmate je partijen wint en/of een bepaalde rating hebt.  

De uitgever van deze app is een Japanner, die ook soortgelijke apps heeft gelanceerd voor scha-

ken, go en shogi. Het went snel en speelt vlot. Waag ook je kans en speel misschien binnenkort 

tegen andere Belgen zoals Marcel Peperkamp en Tom Schotte of krijg je een partijtje cadeau 

tegen Takeshi Murakami of Yusuke Takanashi. 

 

Foto van de maand 

Tijdens het Paastoernooi werden veel hersencellen aan het werk ge-

zet.  Deze foto illustreert dit: de spelers zijn in gedachten verzonken 

en geven het beste van zichzelf. 

https://itunes.apple.com/us/app/reversi-wars-online-othello/id859831183?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.wars.reversi
http://www.jk.nl/

