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Tom Schotte wint 12e Antwerpen Othello Open
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Het toernooi van Antwerpen
heeft een rijke geschiedenis die
teruggaat tot in 2004 alwaar
Cedric Vuye de organisatie van
het 1e Antwerpen Othello
Open op zich nam. Toen
speelde het strijdtoneel zich af
in Zwijndrecht. Tegenwoordig
verzamelen we aan de andere
kant van de stad te Ekeren en
ligt de organisatie in handen
van Jan Van Damme.
Mooi weer
Traditiegetrouw werd er reikhalzend uitgekeken naar de
weerberichten voor zondag 28
mei. Bij goed weer wordt er
namelijk onder het overdekte
terras van de Muziekacademie
gespeeld. En dit was—net als
in 2014—meer dan mogelijk
dankzij de zomerse temperaturen.
Vers bloed

Kalender

Bij het aanschouwen van de
troepen werden drie nieuwe

leden gespot: jongelingen Dimitar en Gerben werden professioneel gerecruteerd door
Jan Van Damme dankzij een
Othelloinitiatie in een Ekerse
basissschool, terwijl Ivan zijn
zoon begeleidde maar zo ook
zijn eerste Othellostapjes zette.
Zowel Dimitar en Ivan wisten
partijen te winnen en komen in
de wereldranglijst. Deze nieuwelingen debuteerden in het
beloftentoernooi tegen ervaren
rotten Joke en Frank Ivo. Joke
schreef trouwens voor het eerst
het beloftentoernooi op haar
naam.

slagen, maar had toch enkele
moeilijke partijen onderweg.
Verslag
Een verslag van het toernooi is
terug te vinden op onze website.

A-toernooi
Bij de gevorderde spelers was
er een interessante strijd voor
de tweede en de vierde plaats.
Voor beide posities streden
telkens twee spelers: Nick en
Fred eindigden gedeeld tweede,
terwijl Frauke en Jan uiteindelijk de vierde plaats betwistten. Dimitar Krastev debuteerde
Tom won het toernooi onge-

• Europese Grand Prix
Gent + Belgisch
Kampioenschap (2930 juli 2017)
• Initiatienamiddag
Othello (september/
oktober 2017)
• Wereldkampioenschap Othello te
Gent (31 oktober—3
november 2017)
• XOT-toernooi (najaar
2017)

De A-spelers pijnigen hun hersenen

Frauke Van de Moortel

Tom Schotte wint 2e Waarschoot Othello Open
Eén middelgrote tuin, één vrije grote partytent, één ruime trampoline, 75 croque
monsieurs, 82 stukken vlees, vier pastasalades en twintig enthousiaste spelers vormden de ideale combinatie voor twee gezellige toernooien ten huize Schotte-de Boer.
Strijd op twee fronten
Voor het tweede opeenvolgende jaar streden de spelers in twee toernooien: een
beloftentoernooi en een gevorderdentoernooi. Elf spelers traden aan bij de beloften, waaronder maar liefst zes junioren.
Vier van hen waren vorig jaar nog 100%
stoorzender voor de aanwezige spelers,
maar dit jaar flipten ze zelf de steentjes.
Ook twee nieuwelingen tekenden present:
Oost-Vlaming Jan en de Amerikaan Eric
deden het meer dan behoorlijk bij hun
debuut.

België boven

Afsluiter

Het A-toernooi was een ander verhaal:
hier toonden de Belgen zich de betere van
hun Nederlandse concurrenten. Toch
moeten we vaststellen dat de beste prestatie toch wel van Mireille kwam: zij eindigde vierde ondanks een negende plaats in
de ranglijst. Voor de winst ging het tussen
twee Belgen: Tom (7/7) en Nick (6/7)
plaatsten zich overduidelijk voor de finale
die werd gewonnen door 8-voudige Belgisch kampioen Tom.

Met BBQ-master Brecht aan de kolen
werd meteen na het toernooi de toon gezet voor een gezellige avond. Op naar een
volgende editie; niet langer in Waarschoot,
maar wel in Beervelde. Huize Schotte-de
Boer verhuist namelijk deze zomer naar de
Andere kant van Gent.
Verslag
Een uitgebreid verslag van het toernooi is
terug te vinden op onze website.

Bij de A-spelers traden geen debutanten
noch junioren aan. Toch hebben junioren
Wendy en Jasmijn het potentieel om over
een aantal jaar bij de hoofdmacht aan te
treden.
Nederland boven
In het beloftentoernooi traden met Wendy
en Jasmijn twee Nederlandse dames aan.
Vooral Wendy domineerde het beloftentoernooi en wist van iedereen te winnen.
Ook haar zus Jasmijn zette haar beste 8jarige beentje voor en tekende voor de
tweede plaats. Kris Van Daele zorgde voor
een volledig vrouwelijk podium met haar
Wout en Jan spelen hun wedstrijd in het beloftentoernooi
derde plaats.

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.

Akkerstraat 33
B-9950 Waarschoot
België
Web: www.othellobelgium.be
Facebook: Belgian Othello Association
Twitter: OthelloBelgium
E-mail: info@othellobelgium.be

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

Laatste kans: Europese Grand Prix Othello te Gent (29-30 juli)
Met nog drie weken te gaan is het nog altijd mogelijk om zich in te schrijven voor ons tweejaarlijks Europees Othellotoernooi. Dit vindt net als de
vorige keren plaats in Gent Meeting Center in samenwerking met Holiday
Inn Express Gent. Samen met verschillende sponsors (JK Webdesign,
Arena Snooker & Pool, Jijbent.nl, Outpost Gamecenter Gent, De Hopduvel Gent, Frietshop Chen te Ledeberg en de Denksportkampioen) is het
mogelijk om de deelnemers een prachtig toernooi aan te bieden.
35!
Niet minder dan 35 spelers uit 8 landen zijn reeds op onze uitnodiging
ingegaan om deel te nemen aan de 23e editie van dit internationaal toernooi. Meer nog: van die 35 spelers zullen 11 Belgen strijden om de Belgische titel en minstens 2 junioren zullen strijden om de Belgische juniorentitel. Het belooft een spannende competitie te worden! Toch is het voor iedereen interessant om deel uit te maken van dit evenement: er zijn spelers aanwezig van alle niveaus. Er komen onder meer 2 voormalige wereldkampioenen
(die van 1982 en 1992), maar ook spelers met nog maar enkele spellen op hun
conto hebben zich ingeschreven. Voor elk wat wils dus!
200!
Het is ook de jubileumeditie van de Europese Grand Prix: voor de 200e keer
wordt er zo een internationaal toernooi georganiseerd. Sinds 1986 zijn we nu
bezig aan het 32e seizoen en sindsdien werden in niet minder dan 15 verschillende landen Europese Grand Prix toernooi georganiseerd: van Madrid tot
Moskou en van Aland tot Athene. Mis dus niet de kans om deel uit te maken
van deze historische editie!
Informatie en inschrijvingen
Alle informatie over dit toernooi is terug te vinden op de pagina’s van OthelloNews. Er is ook een eventpagina op Facebook.
Vragen en opmerkingen kan je altijd sturen naar info@othellobelgium.be.

