
 

Het 40e Wereldkampioenschap 

Othello is een triomftocht ge-

worden voor de Thai Piyanat 

Aunchulee. Na verloren WK-

finale’s in 2011 en 2013 wist hij 

voor eerst de eindzege binnen 

te halen. Hij versloeg in de 

finale Yan Song uit China. 4-

voudig wereldkampioen Yusu-

ke Takanashi werd derde.  

Meerdere titels 

Japan veroverde voor het 12e 

jaar op rij de teamtitel, terwijl 

Zhen Dong uit Hong Kong de 

beste vrouw was. Masaki Wada 

wint de eerste juniorentitel. 

Belgisch duo 

Tom Schotte en Frauke Van de 

Moortel vertegenwoordigden 

ons land en eindigden 12e en 

65e. 

Uitgebreid verslag 
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In dit nummer: 

Kalender 

 Gent Othello Open 

(15 januari 2017) 

 Brussels Othello Open 

(25 februari 2017) 

 Paastoernooi Gent 

(Paasmaandag 17 

april 2017) 

 Antwerpen Othello 

open (28 mei 2017) 

 Waarschoot Othello 

Open (24 juni 2017) 

 Europese Grand Prix 

Gent (29-30 juli 

2017) 

Frauke Van de Moortel maakt een eigenzinning WK-verslag 

Enkele fragmenten; het volledige verslag met uitgebreid fotomateriaal kan je lezen op onze site. 

Intro 

Er is mij gevraagd om een ‘eigenzinnig’ verslag van het WOC 2016 te maken en dat doe ik dan 

ook met plezier. Dus laten we beginnen met het begin. Voordat ik effectief wist of ik zou deelne-

men aan het WOC in Japan, werd mij vooral gezegd dat als ik ooit een WOC zou meespelen dat 

het er zeker één in Japan zou moeten zijn. Dit werd zeker gepusht vanuit Nederland. Niet alleen 

omdat Othello echt hot is in Japan maar ook voor het 

land met zijn aparte cultuur. Anderzijds was het voor 

mij als geograaf een extra drijfveer om naar het land 

van de vulkanen en de aardbevingen te gaan.  

Tokio 

Wat mij onmiddellijk opgevallen was, is dat de Japan-

ners niet snel contact met vreemden zoeken maar dat 

ze heel behulpzaam zijn als je zelf naar ze toestapt om 

iets te vragen. Mijn eerste dag ben ik geleefd. Geland 

rond 8u ’s morgens en wakker gebleven tot ’s avonds – 

die 2x 5min op de metro niet meegeteld. Gelukkig had-

den mijn vier buddy’s - Tom, Roel, Martin en Nicky - 

afgesproken dat ik wakker moest blijven en hadden ze 

een volledig plan uitgewerkt om daarin te slagen. Hoog-

tepunt van de eerste dag: boottochtje op de Sumida.  

http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=163
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=163
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=171


Frauke Van de Moortel maakt een eigenzinning WK-verslag (deel 2) 

De tweede dag was volledig gevuld met een fietstocht door Tokio. De 

fietstocht leidde ons langs alle hoogtepunten van Tokio: vismarkt van 

Tsukiji, het keizerlijk paleis, Senso-ji Tempel en geëindigd in een prachtig 

park waar ik de naam van vergeten ben maar wel nog het toegangsticket 

van heb. 

Van Tokio naar Mito 

Dit was mijn dag! Daarmee bedoel ik dat ik mij heb kunnen uitleven qua 

vulkanen en aardbevingen. Jammer genoeg hebben we geen vulkaanuit-

barsting of aardbeving meegemaakt. Gelukkig lag er tussen Tokio en 

Mito een geologisch museum; The Geological Museum of Tsukuba, met 

grote beweegbare maquettes van Mount Fuji, de geologische breuklijnen 

doorheen Japan, … Ik voelde mij net als een klein kind dat losgelaten 

werd in een snoepwinkel. Daarboven kwam nog eens dat we alleen in het 

museum waren. Spijtig voor diegenen die een Othello-initiatie moesten geven op een school in Mito, maar ik ben ervan overtuigd 

dat Martin minstens zoveel genoten heeft van het museum als mij te zien rondhuppelen in het museum (geen foto’s beschikbaar). 

Ow ja, ik zou het bijna vergeten zeggen maar wel heel belangrijk aangezien ik met een groep die voor 75% uit Nederlanders be-

stond aan het rondreizen was (waarvan 5/6 de gratis Othello-initiatie bijgewoond hebben en slechts 1/6 het museum); zowel het 

museum als de campusbus naar het station van Tsukuba waren GRATIS!  

WOC 2016 Mito 

Ik ben naar het WOC gegaan met twee doelstellingen; ik wou 4/13 halen 

(dus 4 winstpartijen van de 13) en in de top 70 eindigen. Beide heb ik ge-

haald!!! Uiteindelijk 5/13 behaald en gedeeld 65e geworden!!! Ter vergelij-

king: mijn rating is 1343 en volgens één of ander formuletje heb ik het 

tornooi gespeeld als iemand met een rating van 1550. Meer dan geslaagd 

dus.  

Behalve mijn tornooiprestatie was zeker de afsluitende karaoke een onver-

getelijke ervaring! En neen, hier zijn geen foto’s beschikbaar! De dag sight-

seeing in Mito was ook heel aangenaam. Ik zal dan ook afsluiten met nog 

enkele sfeerbeelden van deze minder bekende maar toch zeer aangename 

stad!  

Voor het derde opeenvolgende jaar werd er in Gent een XOT-toernooi 

georganiseerd. Wederom was één van onze sponsors, Arena Snooker & 

Pool de gastheer. Twaalf spelers waagden hun kans in dit alternatief toer-

nooi. De startposities waren willekeurig (na 8 zetten). Dit zorgde voor 

heel wat animo. 

Twee Belgen  

Het werd een spannend toernooi met twee tenoren: uitdager Nick Reu-

nes en vaste waarde Tom Schotte. De uitdager versloeg de vaste waarde 

in de derde ronde en kwam alleen aan de leiding. Met was gelukjes links 

en rechts kon Tom Schotte toch in het spoor van de leider blijven. De 

laatste twee (van zes) ronden waren er teveel aan voor Nick Reunes: hij 

verloor nog van de Italiaan Luigi Puzzo en moest in de laatste ronde een 

gelijkspel toestaan tegen titelverdediger Albert Kortendijk. Zodoende 

kon Tom Schotte nog de eindzege afsnoepen. Hij viert zo zijn zesde toer-

nooioverwinning dit seizoen, de vierde in België. 

Verslag 

Een uitgebreid en volledig uitslag vind je terug op onze website. 

Tom Schotte wint XOT-toernooi Gent 

Albert Kortendijk tegen Brecht Van Damme 

http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=165


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 

Foto van de maand 
België organiseert in 2017 het 41e We-

reldkampioenschap Othello. Onze voor-

zitter kreeg in Mito de vlag van de World 

Othello Federation officieel overhan-

digd. En daar moest even mee worden 

gezwaaid!  

(Foto: Roel Hobo) 

Tom Schotte is aangeduid als 'Ambassadeur Waarschoot 2016' vanwege 

zijn inspanningen om zijn woonplaats positief in het nieuws te brengen. 

Zo haalde hij onder meer de nationale pers (Het Nieuwsblad) met zijn 

strijd voor de Europese Othellotitel. Samen met zes andere ambassa-

deurs, vrienden en familie woonde hij een plechtige ceremonie bij in het 

gemeentehuis van Waarschoot. Deze ceremonie werd afgesloten met een 

receptie.  

Ook in 2017 zal hij Waarschoot verder promoten. Zo vindt op 24 juni 

het 2e Waarschoot Othello Open plaats. Twee gezelligheidstoernooien 

tegelijkertijd: een toernooi voor gevorderde spelers en een toernooi voor 

beginnende en/of nieuwe spelers. Er is ook een initiatiemoment voor-

zien voorafgaande het toernooi.  

Tom Schotte ‘Ambassadeur Waarschoot 2016’ 

Tom Schotte (midden) samen met de andere ambassa-

deurs tijdens de plechtige ceremonie. 

http://www.jk.nl/


Algemene Vergadering 2016 en hernieuwd bestuur 

Na het XOT-toernooi vond de Algemene Vergadering van 2016 plaats.  

2016 

Tijdens het afgelopen jaar werd de Belgian Othello Association een stuk professioneler met de lancering van onze nieuwe website 

door JK Webdesign. Hierdoor werden updates eenvoudiger, maar ook werd de lay-out en inhoud aangepast aan de hedendaagse 

noden. Op deze manier kunnen we potentiële spelers makkelijker bereiken. Dankzij deze website en de aankoop van authentieke 

Japanse Othelloborden kwam er heel wat geld in het laatje. Ook werd er opnieuw tweemaal een cuberdonverkoop georganiseerd 

om de kas te spijzen. Op het einde van jaar komen we uit op een winst van ongeveer 200€, die we in de loop van 2017 opnieuw 

willen investeren. De opkomst op toernooien was iets lager dan vorig seizoen, maar we hebben ons wel opnieuw geamuseerd. Er 

waren ook enkele nieuwe spelers en hopen die ook vast te houden de komende jaren. Ook waren we heel tevreden met de resulta-

ten van onze twee Belgen op het WK in Japan.  

Verkiezingen 2017-2018 

Tom Schotte was de enige kandidaat. Hij stelde zich opnieuw vacant voor de functie van voorzitter en werd door de aanwezigen 

unaniem verkozen. Via e-mail kwamen er ook geldige stemmen binnen. Voor de functies van penningmeester en secretaris werden 

Nick Reunes en Jeroen De Wael gecoöpteerd. Zij blijven actief als ‘raadgevers’. Tom Schotte zal de volgende functies blijven uit-

voeren: voorzitter, penningmeester, secretaris, PR-verantwoordelijke, sponsor manager, toernooiorganisator, contactpersoon We-

reld Othello Federatie, contactpersoon Europese Othello Federatie, webmaster, nieuwsbriefredacteur, webshopverantwoordelijke.  

2017 

2017 wordt een uitdagend jaar, met de organisatie van het Wereldkampioenschap Othello. Ook de organisatie van de Europese 

Grand Prix te Gent wordt een huzarenstukje. Sponsors voor deze evenementen zijn dan ook meer dan welkom. De kans is even-

eens groot dat er in 2017 opnieuw Othelloborden te koop zullen zijn in de Belgische winkels. Het wordt een uitdaging om het ie-

dereen het naar zijn/haar zin te blijven maken én om kwalitatieve organisaties af te leveren. Daarbij mag ook het budgettaire plaatje 

niet uit het oog worden verloren. Hierbij is het duidelijk geworden dat het moeilijk is om de Belgian Othello Association nog verder 

te doen groeien zonder een grotere betrokkenheid van de huidige spelers. Daarom rekent het bestuur op jullie medewerking voor 

het komende seizoen. Kom dus zeker naar onze toernooien en evenementen; hoe meer zielen hoe meer vreugde! 

 

Nationale en internationale kalender 2017 bekend 
Belgische toernooien 

 15/01 5e Gent Othello Open 

 25/02 Brussel Othello Open 2017 

 17/04 6e Paastoernooi Gent 

 28/05 12e Antwerpen Othello Open 

 24/06 2e Waarschoot Othello Open 

 29-30/07 23e Europese Grand Prix Othello Gent + BK 

Europese toernooien 

 18-19/02 Praag, Tsjechië 

 01-02/04 Athene, Griekenland 

 22-23/04 Barcelone, Spanje 

 13-14/05 Oslo, Noorwegen 

 17-18/06 Aland, Finland 

 08-09/07 Berlijn, Duitsland 

 29-30/07 Gent, België 

 26-27/08Parijs, Frankrijk 

Interesse? Info@othellobelgium.be 

Nederlandse toernooien 

www.othello.nl voor meer informatie 

http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda
http://othellonews.weebly.com/egp-2017.html
mailto:info@othellobelgium.be
http://www.arenagent.com/
http://www.othello.nl

