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Tom Schotte wint Paastoernooi Gent
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Het was een merkwaardig,
doch zeer interessant tafereel
tijdens het Paastoernooi te
Gent: zes overenthousiaste,
jeugdige spelers die van hot
naar her renden. Dat deden
Jasmijn, Eline, Jana, Wendy,
Sander en Wout tussen hun
spellen door. Alle zes namen ze
deel aan de competitie. De
zevende—stuk oudere—junior,
de 14-jarige Anouk de Vries,
concentreerde zich eerder op
haar spel en ze eindigde als
beste belofte op een negende
plaats.

men, presteerde België bij de
gevorderden een stuk beter met
een eerste, tweede en vierde
plaats. Enkel Jan de Graaf kon
zich in de debatten mengen
met zijn derde plaats. Hij verloor tegen de nummer 1 (Tom
Schotte) en nummer 4 (Brecht
Van Damme). Merkwaardig
genoeg speelde hij niet tegen
Nick Reunes, de nummer 2.
Winning streak

Net als vorig jaar won Tom
Schotte het toernooi ongeslagen. Vorig jaar moest hij nog
een gelijkspel toestaan tegen
België boven
Martin Fransen, maar dit jaar
Waar bij de beloften Nederland was hij te sterk voor al zijn
nog de bovenhand had genotegenstanders. Runner-up Nick

Reunes verloor enkel tegen de
winnaar en tekende dus voor
6/7. Tom Schotte telt nu vier
overwinningen in zes Paastoernooien. Jan de Graaf (2015) en
Nicky van den Biggelaar (2014)
wonnen de andere edities.
Come-back en record
Ook noteerden we de comeback van Pierre Poliakoff na
drie jaar en werd Wout Schotte
de jongste speler ooit in competitie (5 jaar en 126 dagen).
Verslag
Een verslag van het toernooi is
terug te vinden op onze website.

Uitnodiging: Antwerpen Othello Open (28/5)
Kalender
 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)

Al sinds 2004 wordt er in en
rond Antwerpen een jaarlijks
Othellotoernooi georganiseerd.
Net als de voorbije jaren zijn
we te gast in Ekeren en dit
voor de 12e editie. Enkel in
2006 en 2008 werd er een jaartje overgeslagen.
A-toernooi
De Muziekacademie is de
plaats waar allemaal staat te
gebeuren. Directeur Jan Van
Damme verwelkomt ons wederom in zijn nederige werkplek. Er is een klaslokaal voorzien, maar ook het overdekte

terras is beschikbaar bij mooi
weer. Dit was het geval in
2014, toen Albert Kortendijk
zegevierde.
Titelverdediger

neemt er een optie op rechtstreekse kwalificatie? En wie
neemt de leiding in de Belgische Grand Prix: Tom Schotte,
Nick Reunes of Rosalinde de
Boer?

Roel Hobo is titelverdediger in
Antwerpen, De laatste Belgische overwinning dateert reeds
van 2005. Albert Kortendijk en
Nicky van den Biggelaar zijn
recordhouders met elk drie
zeges.

Beloftentoernooi

WK-plekjes

Meer informatie kan je lezen
op OthelloBelgium en via
Facebook.

De strijd om de vier WKplaatsen is helemaal open. Wie

Informatie over het jaarlijkse
beloftentoernooi vind je op de
volgende pagina.
Info en inschrijvingen

Othelloinitiaties en beloftentoernooi Antwerpen (28/5)
Naar jaarlijkse gewoonte—zo hebben we
er veel binnen de Belgian Othello Association—wordt er in Antwerpen een beloftentoernooi georganiseerd naast het Atoernooi. Dit zorgt voor een grotere toegankelijkheid én meer plezier bij spelers
van een iets lager niveau. Het toernooi
wordt telkens in de voormiddag georganiseerd en in de namiddag kunnen beloften
hun kans wagen in het A-toernooi om
daar wat ervaring op te doen.

lunch. Na de lunch spelen de deelnemers
van het A-toernooi nog vier spellen.


Website



Facebook



Muziekacademie Ekeren

Een hele klas aan het spelen
De komende weken volgen nog twee lessen en telkens worden de 10 en 11-jarigen
uitgenodigd om af te zakken naar de muziekacademie van Ekeren voor het beloftentoernooi. We hopen op een mooie
opkomst.

‘Eeuwige’ beloften Joke en Frank Ivo

Info en inschrijvingen

We spelen in de Muziekacademie van Ekeren. De eerste ronde begint om 10h stipt.
Dit jaar heeft de organisator van het toer- Er worden maximaal 6 spellen gespeeld.
nooi van Antwerpen het uitstekend aange- Dit is afhankelijk van het aantal spelers.
pakt. 3-voudig winnaar van het beloftenHet minimum aantal spellen is 4.
toernooi Jan Van Damme, gaat enkele
Het beloftentoernooi is afgelopen ominitiaties Othello geven op de lagere
streeks 13h. Daarna volgt er een broodjesschool.
Jan Van Damme gaat op pad

Bedankt snoepers!
Graag willen we van harte alle snoepers bedanken die hebben meegeholpen om maar liefst 125kg snoepgoed te verkopen ten voordele van de Belgian Othello Association. Niet minder dan 70kg cuberdons, 16kg speciale cuberdons, 27 kg zure vliegers en 12kg
sneeuwballen veranderden van eigenaar.
Dankzij jullie inspanningen kunnen we opnieuw een aantal dingen realiseren:


Een verminderd tarief voor beloften en
nieuwe spelers op de Europese Grand
Prix toernooi te Gent (30€ ipv 50€
voor inschrijving, 2 lunches, prijzen en
onbeperkte consumpties tijdens het
toernooi)



Een budget om een begeleider te sponsoren die onze Belgische junior mag
bijstaan op het WK (t.w.v. ca. 150€)

De volgende verkoop is momenteel voorzien
eind oktober, maar het is mogelijk dat er een
beperkte aankoop komt voor het Europese
Grand Prix toernooi te Gent, met de mogelijkheid om op toernooi eens te proeven van de
verschillende soorten snoepgoed. We houden
jullie zeker op de hoogte!

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
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Othellospel te koop in Zagreb, Kroatië in het illusiemuseum. Meer informatie op http://muzejiluzija.com/en/naslovna/
Een aanrader om te bezoeken bij een bezoek aan de Kroatische hoofdstad.

