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Tom Schotte verovert 8e Belgische Othellotitel
Voor de vierde keer vond er in
Zonhoven het Belgisch Kampioenschap Othello plaats. Dit
kampioenschap werd al voor
de 33e keer georganiseerd, de
eerste keer in 1979.
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Er stonden zes ronden op het
programma, twee tegen elke
tegenstander. Het algemene
niveau was niet hoogstaand,
want er werden tijdens de dag
verschillende spellen weggegeven (maar ook teruggegeven).
Vier dappere mannen verzaZo gaf Tom Schotte een ruime
melden in Quo Vadis—een
sfeercafé– om te strijden voor voorsprong weg tegen Frédéric
de Belgische titel. Topfavoriet Nicholls in de openingsronde,
was uiteraard Tom Schotte, die maar de Brusselaar gaf een
de laatste drie edities won. Uit- mogelijke winst netjes terug.
dagers van dienst waren Nick Dit was ook het geval in andere
Reunes (Belgisch kampioen in partijen, wat het toernooi extra
2007), organisator Dimitri Vaes spannend maakte. Toch kon de
en Frédéric Nicholls. Die laat- titelverdediger uiteindelijk zes
ste maakte het in zijn debuut- partijen winnen. Nick Reunes
jaar al veel spelers lastig.
bleef steken op vier punten.

Frédéric Nicholls behaalde
uiteindelijk twee winstpunten
en Dimitri Vaes bleef scoreloos.
Het is de achtste titel voor
Tom Schotte, de vierde na
elkaar. Hij wint eveneens voor
de negende keer de Belgische
Grand Prix.
Een volledig verslag van het
toernooi staat op de website.

Kalender
 Wereldkampioenschap
Mito (1-4 november
2016)
 XOT-toernooi Gent
(26 november 2016)
 Paastoernooi Gent
(Paasmaandag 17
april 2017)
 Europese Grand Prix
Gent (29-30 juli
2017)

WK 8x8, 10x10 én 88 Othello
Het officiële Wereldkampioenschap Othello staat niet op
zichzelf. Wist je dat dit WK
kadert in een heuse Othelloweek in Japan? Er zijn verschillende activiteiten gepland voor
jong en oud. Zo is er de dag
voor het WK al een heuse
Othellodag met initiaties, Giant
Othello en de mogelijkheid om
als beginner te spelen tegen
meerdere wereldtoppers.

De dag na de finales, wanneer
de nieuwe wereldkampioenschap dus al bekend is, worden
nog twee wereldkampioenschappen gespeeld: die van
10x10 en 88 Othello. Hier kunnen de WK-spelers zich al voor
inschrijven. Ook komen verschillende Japanse toppers aan
de start. Onze Belgische vertegenwoordigers kiezen beide
een andere discipline: Frauke

Van de Moortel opteert voor
10x10, terwijl Tom Schotte in
88 Othello vol aan de bak mag.
Meer info over deze acitiviteiten staat op de officiële pagina
van het WK 2016 in de sectie
“Mito City Othello Week”.
Ook in België was er al een 88
Othello toernooi.

Tom Schotte vice-Europees kampioen Othello
Onze landgenoot Tom Schotte is deze
maand vice-Europees kampioen Othello
geworden. Hij miste op een haar na de
opperkroon, maar mag tevreden terugkijken op het Europese Othelloseizoen.
Spannende strijd
Tot en met het laatste spel bleef de Belgische kampioen kans maken op de Europese titel. Een plek bij de beste drie zou hebben volstaan, omdat ook zijn drie concurrenten het lieten afweten. Takuji
Kashiwabara (FRA) 5e, Dmitriy Atamanov (RUS) en Marc Tastet (FRA) 7e. Bij
aanvang van het toernooi maakten zo nog
maar liefst vier spelers kan op de eindzege.
Tie-break
De play-off tegen Tanida Kunihiko– de
wereldkanmpioen van 1982– werd jammer
genoeg verloren. Zodoende eindigden
Takuji Kashiwabara en Tom Schotte op
basis van het beste 4 toernooi exact gelijk:
beide spelers hadden een 1e 2e, 3e en dus
ook 4e plaats geboekt. De vijfde plaats, de
volgende tie-break, was echter in het voordeel van de Fransman. Op die manier
heeft Takuji Kashiwabara nu 10 Europese
titels op zijn palmares.
Nederland boven

Tom Schotte—Kunihiko Tanida (play-off 3/4)
België met twee

ment.

Tom Schotte was met zijn vierde plaats op
achttien deelnemers niet de enige Belgische deelnemer. Ook Frauke Van de
Moortel was van de partij. Zij eindigde
16e, wat overeenkomt met haar klasse-

In de eindstand van de Europese Grand
Prix vinden we ook nog Michael May terug, die uiteindelijk 42e is geworden. Die
klassering dankt hij aan een gedeelde 7e
plaats in Cambridge eerder dit jaar.

De overwinning in Amsterdam ging naar
Roel Hobo, die zijn landgenoot Nicky van
de Biggelaar met 2-1 in de finale versloeg.
Op deze manier eindigen ook zij nog in de
top 10 van de eindstand op een 5e en en
9e plaats.

Verslag
Een uitgebreid verslag van dit toernooi kan je terugvinden op onze
website.
Seizoen 2017
In 2017 wordt er uiteraard opnieuw een Europese Grand Prix georganiseerd. De volgende steden zijn normaal gezien van de partij:
Praag, Madrid, Berlijn, Athene, Oslo, Gent en Parijs. Ook wordt er
voor het eerst een toernooi georganiseerd in Aland (Finland).
Noteer alvast de datum van de Europese Grand Prix van Gent in
jullie agenda: op 29 en 30 juli 2017 zakt het Europese circus naar
België. Het plan is om er opnieuw een groot internationaal toernooi van te maken. In 2015 waren er niet minder dan 41 deelnemers en maar liefst 800€ aan prijzen. Een aanrader!

Akkerstraat 33
B-9950 Waarschoot
België
Web: www.othellobelgium.be
Facebook: Belgian Othello Association
Twitter: OthelloBelgium
E-mail: 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 proberen 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 activiteiten van onze vereniging.
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, gelieve een
mailtje te sturen naar info@othellobelgium.be

Foto van de maand
Geen historische foto van een historisch moment voor het Belgische
Othello, want onze Belgische kampioen heeft de Europese titel niet
behaald. Maar een tweede plaats en dus Vice-Europees kampioen is
ook niet slecht. Toch?
Hopelijk staan er de komende jaren andere Belgen op die deze prestatie kunnen herhalen. Dit zou de federatie alleen maar toejuichen.

XOT-toernooi
Bereid je maar al voor! Op zaterdag 26 november organiseert de Belgian Othello Association alweer het derde XOT-toernooi. Het
toernooi waar (ingestudeerde) openingen van geen tel zijn. Iedereen speelt op zijn eigen sterkte zonder voorkennis. Bij elk spel
wordt een stelling op het bord gelegd die in evenwicht is, met 12 stenen op het bord. Dit betekent
dat de eerste 8 zetten zijn voorbepaald. Maar de
toernooileiding zorgt ervoor dat elke spel in elke
ronde anders is.
Het toernooi wordt al voor de derde keer georganiseerd bij Arena Snooker in Gent. Na het toernooi
kunnen we zo nog enkele spelletjes pool en/of
snooker spelen ter ontspanning.
Meer info volgt in de volgende nieuwsbrieven, samen met nog wat voorbeeldstellingen voor het
XOT-toernooi.
Opnieuw iets om naar uit te kijken...

