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Tom Schotte wint Brussel Othello Open
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Het was tijdje geleden, maar
voor de gelegenheid verzamelden spelers zich nog eens in
het Brusselse voor een Othellotoernooi. In 2010 zaten we
nog in het centrum van Brussel, terwijl deze keer werd uitgeweken naar de Brussels rand:
Taverne Den Apostroff in
Groot-Bijgaarden.

Terugronde

Het antwoord op deze vraag is
jammer genoeg ‘nee’. Tom
Schotte bleef ongeslagen, terwijl Rosalinde de Boer nog drie
nederlagen liet optekenen. Desondanks bleef ze haar andere
concurrenten voor en behield
de tweede plaats. Nick Reunes
werd derde. Te vermelden
Vijf dappere lieden
waard: Frédéric Nicholls en
Slecht een handvol deelnemers Frauke Van de Moortel waren
de overige dappere Galliërs.
deze keer, dus werd besloten
om iedereen tweemaal tegen
Verslag
elkaar te laten spelen. Rosalin- Een uitgebreid verslag van het
de de Boer nam de beste start toernooi en de gedetailleerde
in de heenronde en sloot die
uitslag zijn terug te vinden op
ongeslagen af voor Tom Schot- onze website.
te. Kon ze deze positie vasthouden in het tweede deel van 2018
de competitie?
Iedereen was tevreden met de

Rosalinde de Boer kaapt de tweede
plaats weg
locatie en gastvrijheid van Den
Apostroff, hier komen we volgend jaar zeker terug!

Uitnodiging: Paastoernooi Gent (17/4)
Kalender
 Paastoernooi Gent
(Paasmaandag 17
april 2017)
 Antwerpen Othello
open (28 mei 2017)
 Waarschoot Othello
Open (24 juni 2017)
 Europese Grand Prix
Gent + Belgisch
Kampioenschap (2930 juli 2017)
 Wereldkampioenschap Othello te
Gent (31 oktober—3
november 2017)

Voor de zesde in evenveel jaar
organiseert de Belgian Othello
Assoication in Gent een Paastoernooi op Paasmaandag. De
traditie begon in 2012 als tussendoortje, maar is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig toernooi.

teel zijn er verschillende beloften en junioren ingeschreven.
Ook de Belgische topspelers
zijn van de partij. De sfeer is
losjes, met de nodige competitieve momentjes. Zo krijgen
diegene die bovenaan het klassement staan een aparte tafel
om zich goed te kunnen conGezellig en alle niveaus
centreren, terwijl de rest van de
spelers gezellig samenhokken
Graag verwelkomen we spelers
op één lange tafel.
op 17 april in de Outpost te
Gent, waar we zeven ronden
Cadeautjes
zullen afwerken. Zoals altijd
zullen er spelers van alle niAan de deelnemers vragen om
veaus aanwezig zijn. Momeneen ingepakt cadeau mee te

namen met een waarde van
minimaal 5€. Deze worden op
het einde van het toernooi
netjes onder deelnemers verdeeld!
Info en inschrijvingen
Meer informatie kan je lezen
op OthelloBelgium en via
Facebook.

Juniorkwalificatie Wereldkampioenschap 2017
Zoals de meesten wel weten, mag België
ook één juniorspeler afvaardigen naar het
Wereldkampioenschap Othello. Dit evenement vindt plaats in de herfstvakantie,
waardoor onze juniorspeler zonder enig
spijbelgedrag kan deelnemen. Als gastland
van dit wereldkampioenschap zullen we er
alles aan doen om dit mogelijk te maken.

november respectievelijk zeven en zes
partijen afwerken. De beste twee juniors
van het toernooi kwalificeren zich voor de
finale op vrijdag 3 november; de winnaar
daarvan is de wereldkampioen! ‘s Avonds
vindt dan het overwinningsdinner (victory
dinner) plaats.
Wij als federatie gaan ook onze best doen
om ervoor te zorgen dat een begeleider
het hele toernooi van dichtbij kan meemaken, zonder extra kosten.
Jana en Sander namen deel aan het Gent
Othello Open in januari


Eline oefent
Uiteraard kunnen wij niet zomaar een
junior selecteren. De mondiale Othellofederatie (WOF) heeft de deadline en leeftijdslimiet vastgelegd:


Ten laatste 15/09 moeten we onze
juniorspeler bekendmaken



Deze speler moet in 2003 of later
zijn geboren

De winnaar van die finale mag
België vertegenwoordigen op het
Wereldkampioenschap Othello

Deze junior mag op dinsdag 31 oktober,
met begeleider de openingsreceptie meemaken waar ook de loting van de eerste
ronde zal plaatsvinden. Daar kan hij/zij
kennis maken met de overige deelnemers
van het belangrijkste toernooi van het jaar.
Wij als federatie beloven plechtig dat we
onze vertegenwoordiger zullen klaarstomen voor het wereldkampioenschap. Er
zijn enkele trainingssessies voorzien om
het niveau van onze junior nog wat verder
op te krikken. Op deze manier kan de
junior op woensdag 1 en donderdag 2

Masaki Wada uit Japan won de finale in 2016
tegen de Zwitser Arthur Juigner
All informatie over het kwalificatietoernooi is terug te vinden op de pagina’s van
OthelloNews. Vragen en opmerkingen
kunnen altijd naar ons worden gestuurd.
(info@othellobelgium.be)

Graag vaardigen wij onze beste juniorspeler af, maar de Belgian Othello Association
wil er ook zeker van zijn dat onze junior
de twee dagen toernooi en dus 13 partijen
goed kan doorkomen. Daardoor opteren
wij voor de volgende kwalificatieprocedure:


De beste Belgische junior wordt
vastgelegd tijdens de Europese
Grand Prix te Gent in het weekend
van 28 en 29 juli 2017.



De juniors spelen samen met alle
andere deelnemers 11 partijen,
verspreid over zaterdag (7) en zondagvoormiddag (4)



De beste twee Belgische juniors
kwalificeren zich voor de finale op
zondagnamiddag

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

Cuberdon- en snoepjesverkoop
Voor de achtste keer al organiseert de Belgian Othello
Association een cuberdonverkoop ten voordele van de
federatie. Wegens een aanhoudende vraag hebben we
deze keer ons assortiment
uitgebreid met sneeuwballen
en zure vliegers. Niet iedereen is fan van de cuberdons
van Geldhof en daardoor
vielen mensen uit de boot.
Met het toevoegen van twee
nieuwe snoepsoorten komen
we deze mensen graag tegemoet. De prijzen en het volledige assortiment staan in
onderstaande flyer.
Deadline om te bestellen is
woensdag 5 april 2017; terwijl bestellingen kunnen worden afgeleverd vanaf donderdag 13 april 2017.
Uiteraard kunnen de bestellingen ook worden opgehaald om het Paastoernooi
dat in Gent plaatsvindt op
Paasmaandag 17 april.
Als jullie de vereniging willen
ondersteunen, aarzel dan niet
om vrienden en familie te
polsen om een bestelling te
plaatsen. Het bestuur bedankt jullie alvast voor de
inspanningen.

