
 

Het is bijna zover! Over 10 

dagen begint het meest presti-

gieuze Othellotoernooi van het 

jaar. Sommigen beweren zelfs 

van de laatste 10 jaar. Met toe-

ters en bellen werd het aange-

kondigd en nu komt de ope-

ningsreceptie met rasse schre-

den dichterbij. 

De 40e editie van het Wereld-

kampioenschap Othello be-

looft erg speciaal te worden. Er 

zijn altijd verschillende feeste-

lijkheden gepland in het ge-

boorteland van Othello. 

Twee Belgen 

We zijn trots dat het Belgische 

Othello ook twee spelers mag 

afvaardigen naar Mito, alwaar 

het toernooi wordt georgani-

seerd: Tom Schotte neemt als 

Belgisch kampioen voor de 11e 

keer deel, terwijl Frauke Van de  

Moortel– de beste dame van 

2016– debuteert. De verwach-

tingen zijn verschillend: Tom 

Schotte is als 38e geplaatst op 

88 spelers, terwijl Frauke Van 

de Moortel als 72 is ingedeeld. 

Beide spelers hopen op een 

resultaat dat hun indeling over-

treft.  

WK volgen 

Het WK kan worden gevolgd 

via verschillende kanalen: 

 OthelloNews 

 LiveOthello 

 Live uitslagen 

 WOC 2016 website 

 

Zoals elk jaar verzorgt een 

uitgebreid IT-team voor een 

snelle verwerking van de uitsla-

gen (inclusief webcam). Daar-

enboven is er de laatste jaren 

werkt gemaakt van een media-

team dat verslagen uitschrijft 

en interviews afneemt. Deze 

worden gekruid met een uitge-

breid fotoarchief. 

Wanneer? 

Onze Belgen reizen vervroegd 

af naar Japan om daar de Ho-

mo Toeristicus uit te hangen 

(en om een jetlag van 8 uur te 

verwerken). Op dinsdag 1 no-

vember worden ze in Mito 

verwacht voor de openingsre-

ceptie. Hier wordt ook de lo-

ting van de eerste ronde ge-

maakt. Op woensdag 2 en don-

derdag 3 november worden er 

13 rondes gespeeld. Daarna is 

het toernooi waarschijnlijk 

afgelopen: vrijdag 4 november 

is weggelegd voor de beste 

spelers tijdens de finales. Maar 

‘s Avonds mogen onze landge-

noten hun chicste kleren bo-

venhalen voor het overwin-

ningsdiner.  

Op zaterdag 5 en zondag 6 

november wordt de ‘Mito City 

Othello Week’ afgesloten met 

een aantal alternatieve toer-

nooien. Tom Schotte speelt op 

zaterdag 88 Othello, terwijl 

Frauke Van de Moortel zich 

heeft ingeschreven voor 10x10 

Othello. Op zondag passen 

beide spelers voor de activitei-

ten. 

We wensen hen een goede reis, 

veel succes, maar bovenal veel 

plezier! 
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In dit nummer: 

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) 

http://othellonews.weebly.com/woc-2016.html
http://www.liveothello.com/livegames.php
http://www.woc2016.jp/
http://www.worldothello.org/woc2016/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda


XOT-toernooi—oefeningen 

Op zaterdag 26 november vindt in Arena Snooker en Pool het 3e XOT-toernooi plaats. Via een programma wordt een stelling na 8 

zetten op het bord getoverd dat ongeveer gelijkwaardig is voor beide spelers. Bij wijze van oefening hebben we het programma al 

een aantal keer aan het werk gezet. Vinden jullie de beste zet? 

De oplossingen staan in deze nieuwsbrief onderaan de 3e pagina. 

Alle verder informatie over dit toernooi vind je terug op onze 

website. Ook via Facebook kan je dezelfde informatie terugvin-

den. 

BELANGRIJK: Het XOT-toernooi telt mee als eerste kwalifica-

tietoernooi voor het Wereldkampioenschap Othello 2017. Het 

toernooi zelf telt niet mee voor het wereldklassement, maar elke 

deelnemer krijgt sowieso twee punten voor de Belgische of de 

Buitenlander Grand Prix. Normaal gezien krijgen de eerste 6 spe-

lers punten (12-8-6-4-3-2-1), maar bij dit toernooi krijgt elke deel-

nemer twee punten. Dit ongeacht zijn/haar plaats in het toernooi. 

Deelnemen is zeker en vast belangrijker dan winnen. Die eerste 

punten kunnen een belangrijke stap zijn naar kwalificatie voor het 

de Wereldkampioenschappen van 2017, waarvan nu al geweten is 

dat ze in Europa zullen plaatsvinden. 

http://www.arenagent.com/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=265
https://www.facebook.com/events/738472329625363/


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 

Algemene Vergadering 2016 + verkiezingen 
Ook in 2016 organiseert de Belgian Othello Association een Algemene Vergade-

ring. Deze vindt traditioneel plaats in Arena Snooker en Pool. Dit jaar organiseren 

we deze vergadering op zaterdag 26 november aansluitende het XOT-toernooi. 

Er zal—bij een hapje en een drankje– een kort overzicht worden gegeven van het 

afgelopen seizoen en we werpen een blik op 2017. Er staan heel wat interessante 

dingen op de agenda. Daarenboven vinden er ook verkiezingen plaats voor de 

bestuursperiode 2017-2018. Zowel de functies van voorzitter, penningen als se-

cretaris zijn vacant.  

Voorzitter: staat in voor de algemene werking van de BOA. Hij/zij leidt de ver-

gaderingen en neemt de uitvoering van de beslissingen van de federatie conform 

het doel van de vereniging op zich.  

Secretaris: is de notularis van de federatie. Hij/zij maakt een verslag van alle vergaderingen en vervangt de voorzitter als die niet 

aanwezig kan zijn.  

Penningmeester: is de financiële verantwoordelijke van BOA. Op elke vergadering brengt hij/zij schriftelijk verslag uit over de fi-

nanciële toestand. De penningmeester maakt voor het eind van het jaar een financieel jaarverslag op.  

Andere verantwoordelijkheden zoals sponsorverantwoordelijke en webmaster worden onder de bestuursleden verdeeld. 

Kandidaturen voor deze functies dienen ten laatste op zondag 20 november te worden doorgestuurd naar info@othellobelgium.be.  

Na de Algemene Vergadering spelen we nog een spelletje pool en/of snooker. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om aan de bar te 

blijven hangen/plakken. Tot dan! 

Hieronder vind je de oplossingen van de XOT-

oefeningen van op pagina 2. 

Oefening 1: E6 is de beste zet 

Oefening 2: C6 is de beste zet 

Oefening 3: E6 is de beste zet 

Oefening 4: A4 is de beste zet 

Oefening 5: C2 is de beste zet 

Oefening 6: C6 is de beste zet 

Oplossing oefeningen XOT 

mailto:info@othellobelgium.be
http://www.jk.nl/
http://www.dehopduvel.be/

