
 

Voor de 11e keer vond er in 

Antwerpen (of omgeving) een 

Othellotoernooi plaats. Voor 

de vijfde keer op rij was deze 

‘omgeving’ Ekeren. Net als in 

2013 en 2014 konden de spe-

lers hun muzikale talenten de-

monstreren in de Muziekacade-

mie van Ekeren. 

Het A-toernooi had twaalf 

ingeschreven spelers en het 

beloftentoernooi moest het dit 

jaar met slechts drie spelers 

stellen. Frank Ivo Van Damme 

bleef in dat toernooi ongesla-

gen en wist zijn twee opponen-

tes tweemaal professioneel 

opzij te zetten en vierde zo zijn 

eerste toernooiwinst.  

In het A-toernooi was de eerste 

ronde meteen cruciaal: de twee 

hoogstgeplaatste spelers, Roel 

Hobo en Tom Schotte, ston-

den meteen tegenover elkaar. 

De Nederlander won het pleit 

met een krappe 30-34 en dat 

kwam de Belgische kampioen 

niet meer te boven. Roel Hobo 

stoomde door naar 5/5 en 

moest daarna enkel nog een 

gelijkspel toestaan tegen de 

sterk spelende Rosalinde de 

Boer en sloot zo het toernooi 

af met 6.5/7. Tom Schotte 

moest na zijn nederlaag tegen 

Roel Hobo ook nog door het 

zand tegen Josbert van de Zan-

de (31-33), maar bleef daarna 

foutloos en legde beslag op de 

tweede plek. Ook Nick Reunes, 

die verloor tegen de top 2, ein-

digde met 5/7 en werd zo der-

de. Jan de Graaf en Rosalinde 

de Boer vervolledigden de top 

vijf. 

Een volledig verslag van het 

toernooi staat op de website. 
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Aankondiging: Waarschoot Othello Open (25 juni 2016) 
Het volgende Belgische Othellotoernooi wordt thuis bij Tom Schotte en Akke-lien de Boer geor-

ganiseerd. De bedoeling is om buiten te spelen (we zorgen voor voldoende tafels en stoelen) om 

af te sluiten met een BBQ. Ook kinderen zijn welkom, er is voldoende ruimte (en speelgoed) aan-

wezig. 

Er komen al zeker twee internationale gasten naar ons toernooi: Luigi Puzzo uit Italië en Arvid 

Kjellberg uit Zweden. Naar alle verwachting komen ook opnieuw een aantal Nederlanders naar 

Waarschoot afgezakt.  

De organisatie voorziet bovenop de gezelligheid een aantal mooie prijzen. Het toernooi wordt 

enkel in de namiddag afgewerkt, maar iedereen is vanaf 12h welkom voor een lading croque mon-

sieurs (tosti’s voor de Nederlandse lezers). 

Alle info op onze Facebookpagina, maar ook op onze website. 

Joke en Frank Ivo spelen hun spelletjes Othello 

http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=145
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda
https://www.facebook.com/events/461366214048503/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=117


Enquête over het Belgische Othello 

Eind vorige maand hebben we online een enquête gelanceerd over 

Othello in België. Hierin peilen we naar jullie tevredenheid omtrent 

een aantal thema’s. De eerste resultaten zijn reeds binnen, maar we 

roepen iedereen op om deze enquête in te vullen. Op deze manier 

kan de kwaliteit van onze federatie en activiteiten worden verbe-

terd. 

De enquête bestaat uit 14 vragen: 

 Enkele basisvragen om jullie beter te leren kennen 

 Enkele vragen om naar jullie Othelloervaring te peilen 

 Tevredenheids- en verbeteringsvragen 

De resultaten van de enquête worden in de volgende nieuwsbrief 

voorgesteld. 

De smaak te pakken: vul dan onze enquête snel in! 

http://www.survio.com/survey/d/V4Y1K6Y6M9F5O2C7B 

Kwalificatielijst Wereldkampioenschap Japan (1-4 november 2016) 

De 40e editie van het Wereldkampioen-

schap Othello wordt dit jaar georganiseerd 

in het Japanse Mito, een stad op een kleine 

150km van de hoofdstad Tokio.  

Het toernooi vindt plaats van dinsdag 1 

tot en met vrijdag 4 november 2016. Aan-

sluitend vindt een heus Othellopromotie-

weekend plaats, georganiseerd door de 

Japanse Othello Associatie en Megahou-

se/Bandai, de verdelers van Othello in 

Japan. 

De deadline om een team voor het We-

reldkampioenschap aan te melden is dit 

jaar uitzonderlijk vroeg: 30 juni. Dit van-

wege promotionele en organisatorische 

redenen. Team België is nog op zoek naar 

enkele spelers om het team compleet te 

maken. Aarzel niet om contact op te ne-

men met Tom Schotte, hij heeft zich na-

melijk al aangemeld. 

Ter gelegenheid van de 40e editie mogen 

we zelfs een team van 5 spelers afvaardi-

gen: 4 A-spelers (waarvan minstens één 

vrouw) en een jeugdspeler (geboren in 

2002 of later). 

De lijst werd op gesteld op basis van de 

uitslag van het toernooi van Antwerpen 

(WK-kwalificatietoernooi), de stand in de 

Belgische Grand Prix en alle spelers met 

een actieve rating: 

1. Tom Schotte (speler #1) 

2. Nick Reunes 

3. Rosalinde de Boer 

4. Michael May 

5. Brecht Van Damme 

6. Josbert van de Zande 

7. Frédéric Nicholls 

8. Frauke Van de Moortel 

9. Jan Van Damme 

10. Frank Ivo Van Damme 

11. Joke Van den Brandt 

12. Nancy Darck 

13. Dimitri Vaes 

14. Akke-lien de Boer 

15. Kris Van Daele 

16. Marcel Peperkamp 

17. Jeroen De Wael 

18. Cedric Vuye 

19. Monique Lecat 

20. Wouter Thijs 

21. Tine Vanhoutte 

22. Pierre Poliakoff 

23. Quentin Volvert 

24. Joris Bongers 

25. Griet Theuwissen 

26. Laurent Grandjean 

27. Vera De Groof 

28. Liese Van Daele 

29. Jan Remue 

30. Corentin Volvert 

31. Lieve Van der Veken 

32. Vincent Van Peer 

33. Stephanie Donckers 

 

Daarenboven krijgt ELKE jeugdspeler die 

bewijst dat hij/zij 7 spellen op één dag kan 

afwerken de kans om zonder kwalificatie 

deel te nemen aan het Wereldkampioen-

schap Othello. 

Laat ten laatste op 25 juni iets weten. Dat 

is onze interne deadline. 

Meer info op de website van de World 

Othello Federation 

 

 

 

http://www.survio.com/survey/d/V4Y1K6Y6M9F5O2C7B
http://www.arenagent.com/
http://worldothello.org/?q=content/world-othello-championship-2016
http://worldothello.org/?q=content/world-othello-championship-2016


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 

Atsusacon 2016 
De Belgian Othello Association is opnieuw uitgenodigd om een initia-

tiestand in te richten op Atsusacon. Dit is een op de Aziatische cul-

tuur geïnspireerde beurs die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 6 en 

zondag 7 augustus.  

We zouden graag (ten minste één dag) deel uitmaken van deze beurs. 

Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die in het ICC van 

Gent één of twee dagen willen helpen.  

De voertaal op de beurs is Nederlands en we staan normaal gezien in 

een ruimte met andere bordspellen. Je hoeft geen krak te zijn in Othello: als je de regels op een duidelijke manier kan uitleggen, 

kom je al een heel eind. Inkom is gratis (dus je kan ook even zelf op de beurs rondlopen) en de vorige jaren konden we gratis 

broodjes en drinken verkrijgen bij de organisatie.  

We willen graag meer spelers op toernooien krijgen en daar kunnen jullie allemaal je steentje aan bijdragen. Zo’n beurs is het idea-

le moment om meer mensen het spel te leren kennen. Aarzel niet om je plekje in ons team te reserveren! 

Meer info op de officiële website: www.atsusacon.be 

 

Foto van de maand 

Tijdens het Europese Grand Prix toernooi van Warschau stootte 

onze verslaggever ter plaatse op een wel erg opmerkelijke situatie. Er 

was net een spannende Othellopartij afgelopen, maar zowel het bord 

als de spelers waren onvindbaar. 

Met andere woorden: een onoplosbaar raadsel... 

http://www.atsusacon.be/nl/home
http://www.jk.nl/

