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Jan de Graaf wint 5e Gent Othello Open
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Het was enkele jaren geleden,
maar in januari werd er opnieuw een Gent Othello Open
gehouden. De vorige editie was
in 2010 en werd gewonnen
door Nick Reunes. De seizoensopener werd deze keer
geen succesverhaal voor onze
Belgische spelers, want de eerste vijf plaatsen werden bezet
door buitenlandse gasten.

Benkt Steentoft verplicht te
winnen van Belgisch kampioen
Tom Schotte, die een minder
toernooi speelde en ook zijn
laatste partij verloor. Uiteindelijk haalde Jan de Graaf het met
enkele stenen voorsprong op
Benkt Steentoft.

Dat Jan de Graaf het toernooi
uiteindelijk won, kon al worden
opgemaakt uit de titel. Echter
hij kreeg het niet cadeau! In de
tweede ronde verloor hij van
Benkt Steentoft en moest tot in
de zesde ronde achtervolgen,
toen die laatste zijn eerste partij
liet liggen tegen Marcel Sneek.
Deze drie spelers stonden dan
ook voor het ingaan van de
laatste ronde aan de leiding.
Winnaar Jan de Graaf
Met een duel tussen Jan de
Graaf en Marcel Sneek in het
Er werden prijzen voorzien in
verschiet, werd de Zweed
verschillende klassen. Nick

Reunes kreeg geen prijs, maar
werd wel beste Belg. Rosalinde
de Boer behaalde de prijs voor
beste dame, terwijl Frédéric
Nicholls opnieuw de beste
beginner was. Bij de beloften
haalde Linda Klatten het, terwijl de 7-jarge Jana Verstuyft
beste junior werd.
18 spelers is een mooi aantal en
het leuke was dat er van elk
niveau een aantal spelers aanwezig waren, waaronder 5 beloften/nieuwe spelers. Hieronde ook drie juniors, alleen jonger dan 9 jaar.
Verslag
Een uitgebreid verslag van het
toernooi en de gedetailleerde
uitslag zijn terug te vinden op
onze website.

Uitnodiging: Brussel Othello Open (25/2)
Op zaterdag 25 februari nodigen we iedereen uit voor het
tweede Othellotoernooi van
2017. Voor dit toernooi wijken
we uit naar Groot-Bijgaarden,
dat—naar ons weten– voor het
eerst een Othellotoernooi mag
ontvangen. De gastheer van dit
evenement is Taverne Den
Apostroff, waar we ook gezellig kunnen lunchen. Het toernooi vangt aan om 11:00 en er

staan 7 ronden op het proInfo en inschrijvingen
gramma. Iedere speler krijgt
maar liefst 20 minuten denktijd Meer informatie kan je lezen
op OthelloBelgium en via
per spel.
Facebook.
Het is al van 2010 geleden dat
er nog een toernooi in het
Brusselse werd georganiseerd,
maar het is niet de bedoeling
dat we nogmaals zo lang
wachten.

Europese Grand Prix Gent én BK Othello (29-30 juli 2017)
Voor de 23e keer wordt er in België een
groot internationaal Othellotoernooi georganiseerd. Dit evenement is de laatste uitgegroeid tot één van de meest aantrekkelijke toernooien in Europa dankzij een aantal troeven: locatie, organisatie, prijzen én
de spelers zelf. Het hoogtepunt was de
laatste editie (die van 2015) waar maar
liefst 41 spelers het strijdtoneel betraden.

Wereldkampioenschap

proberen. Maar net zo goed organiseren
we op zaterdagavond een uitstap naar
Arena Snooker en Pool na het (niet verplichte) gezamenlijke dinnerbuffet. Ook
het Gentse stadscentrum is niet zo veraf.

Na dit toernooi zullen ook de namen bekend zijn van de spelers die België mogen
vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap Othello. Het belangrijkste toernooi vindt dit jaar eveneens plaats in Gent. Door onze samenwerking met de Holiday
Inn Express is het ook mogelijk om tegen
een scherpe prijs in het toernooihotel te
overnachten.

Voor elk wat wils
Traditioneel nemen spelers uit heel wat
Europese landen deel. De betere, zoniet
de beste, Europese spelers zijn vaak van
de partij. Maar ook aan de andere kant van
het speelveld zijn beginners en beloften
vertegenwoordigd. Op deze manier kan
elke speler spellen op zijn/haar niveau
Info en inschrijvingen
spelen.
Op de pagina’s van OthelloNews hebben
Locatie
we een uitgebreide set aan informatie geplaatst. Deze is weliswaar in het Engels,
Zoals de bij de laatste edities kiezen we
maar bij vragen kan je altijd bij ons teopnieuw voor een partnership met Gent
recht.
Meeting Center en Holiday Inn Express
Gent die ons een pracht van een locatie
aanbieden. Op deze manier kunnen we
een heel kwalitatieve organisatie voor elkaar krijgen. Je kan de WK-sfeer bijna
proeven!
Prijzentafel
De organisatie maakt zich sterk om voor
elke deelnemer een prijs te voorzien. Er is
een veelvoud aan categorieën, maar uiteindelijk mag iedereen een prijsje uitkiezen.
In totaal worden meer dan 800€ aan prijzen uitgedeeld en ook de winnaar mag
rekenen op een cashprijs van maar liefst
200€. Het is een speciale editie dit jaar,
want ons toernooi is het 200e Europese
toernooi in de geschiedenis. Sinds 1986
worden dergelijke toernooien georganiseerd en we zijn trots dat ons toernooi
zo’n mijlpaal zal geven.

Andere sponsors van ons evenement zijn
onder meer JK Webdesign
(hoofdsponsor), De Hopduvel en de spelletjessite jijbent.nl.
Wie de opvolger wordt van Nicky van den
Biggelaar weten we na 29 en 30 juli. Wil je
dit live meemaken? Schrijf je dan nu al in.

Kortom, het wordt een groot en supergezellig toernooi waar alle spelniveaus én alle
leeftijden aanwezig zullen zijn. Aarzel niet
om je nu al in te schrijven voor dit uitstekend georganiseerd toernooi. Naast het
toernooi zijn er nog een aantal randactiviteiten. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om een aantal Othellovarianten uit te

Toernooi
Het toernooi zelf zal bestaan uit 11 spelronden, gespreid over anderhalve dag. Op
zondagmiddag vinden dan nog een aantal
finales plaats. Het bijzondere aan dit toernooi is dat er bovenop de Europese finales
eveneens zal gestreden worden voor de
titels van Belgisch kampioen: zowel bij de
elite als bij de junioren. Mogelijks volgt er
ook nog een finale bij de dames.

Albert Kortendijk tegen Brecht Van Damme

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

App van de maand: “The Othello”
Een nieuwe een leerrijke Othello-app is nu gratis te downloaden via iTunes en Google Play. Deze
app heet “The Othello” en is uitgegeven door Megahouse, de licentiehouder van Othello wereldwijd. Er zijn 30 verschillende niveaus, waarbij de eerste 10 niveaus erg makkelijk zijn. Dit is een ideale app voor beginnende spelers die het spel pas leren kennen. In een later stadium kan je de hogere
niveaus ook proberen te verslaan. In totaal zijn er 30 niveaus die je telkens met wit en zwart dient te
verslaan. Af en toe krijg je er een nieuw bord bij als je een level uitspeelt. Het is een mooie interface
en er zijn verschillende instellingen mogelijk.
iTunes: https://itunes.apple.com/be/app/the-othello/id785097678?l=nl&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.unbalance.android.othello_free

Het is ook mogelijk om zowel tegen de computer als tegen anderen te spelen. Een leuk gadget is dat je een handicap kunt instellen,
waardoor jezelf (of je opponent) 1-4 hoeken cadeau krijgt. Een aanrader!

