
 

Tijden de Wereldkampioenschappen Othello organiseert de Belgian Othello Association samen 

met de World Othello Federation allerlei activiteiten. Graag moedigen we iedereen aan om een 

kijkje te komen en/of deel te nemen aan één van de talloze activiteiten! 

31/10—Othelloinitiatie/Demo (Gent Shopping Center Zuid) 

Al voor het WK krijgen de bezoekers van het grootste shopping center aan de poorten van de 

Gentse binnenstad de kans om kennis te maken met Othello. Passanten de mogelijkheid om 

Othello te leren spelen. Er komen een aantal internationale spelers helpen, waaronder ook 

Japanners. Je kan er simultaan spelen (1 tegen velen tegelijk), maar ook reuze-Othello. Via een 

quiz zijn er mooie Othelloprijzen te winnen 

Locatie: Shopping Gent Zuid, Wilsonplein 4, 9000 Gent (http://www.gentzuid.be/)  

Wanneer? Dinsdag 31 oktober van 9h30 tot 16h00. 

01/11—03/11—Wereldkampioenschap Othello (Gent Meeting Center) 

Met de organisatie op Belgische bodem van het 41e Wereldkampioenschap Othello, krijg je de 

kans om de sfeer op te snuiven van een hoogstaand kampioenschap. Iedereen is welkom om dit 

mee te maken. Je kan live de actie meemaken in de toernooizaal (in de daarvoor voorziene zones), 

maar ook meegenieten van de expertanalyse en interviews door het mediateam. Uiteraard zullen er 

ook spelborden staan opgesteld in de relaxzones om een spelletje Othello te spelen. Tijdens de 

finaledag zullen er speciale ruimtes zijn voorzien om de ontknoping van het WK mee te volgen. 

Locatie: Gent Meeting Center, Akkerhage 2, 9000 Gent (http://www.gentmeetingcenter.be/) 

Wanneer? Woensdag 1 november (ronde 1-7), Donderdag 2 november (ronde 8-13 + play-off), 

Vrijdag 3 november (halve finales en finales), telkens vanag 9h tot omstreeks 18h. 

Meer info? http://woc2017.worldothello.org/ 

04/11—Othellodag (Gent Meeting Center) 

Als afsluiter van een fanatische week volgt er nog een heuse Othellodag, waar we opnieuw onze 

intiatiekwaliteiten bovenhalen. Bovenop de randactiviteiten (reuze-Othello, simultaan, vrij spel…), 

zijn er een aantal toernooien voor spelers van alle niveaus. Zo zijn er beginnerstoernooitjes, maar 

ook duotoernooien waar je aan kunt deelnemen met een familielid. Voor de meer gevorderde 

spelers is er een blitz-toernooi en wordt er ook ge-experimenteerd met het XOT-principe. 

Tussendoor vindt er ook nog een flipcompetitie plaats, waarbij we op zoek gaan naar de speler die 

het snelste alle stenen op het bord kan omdraaien. Aarzel niet om je in te schrijven voor één van 

de talloze toernooien. 

Locatie: Gent Meeting Center, Akkerhage 2, 9000 Gent (http://www.gentmeetingcenter.be/) 

Wanneer? Zaterdag 4 november, vanaf 9h tot 19h. 

Wat? Blitztoernooi (9h30-13h-, Teamtoernooi (13h-15h), Team familietoernooi (12h30-16h), 

XOT blitztoernooi (15h-18h30), Beginnerstoernooi (10h-12h), Beginnerstoernooi (15h-17h), 

Flipcompetitie (doorlopend) 

Meer info? https://woc2017.worldothello.org/othello-weekend 
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Team België—WK 2017 

België vaardigt voor het eerste vijf spelers naar het wereldkampioenschap. Het belooft een interessant toernooi te worden voor 

team België. Belgisch kampioen Tom Schotte staat niet op de lijst; hij neemt een groot stuk van de organisatie van het toernooi op 

zich. We zorgen ook voor primeur, want België heeft de jongste speler op het Wereldkampioenschap! 

Nick Reunes is een vaste waarde in de Belgische Othellowereld.je. Ook dit seizoen 

behaalde hij enkele mooie resultaten en eindigde op de tweede plaats in de Belgische 

Grand Prix. Zijn hoogtepunt blijft de Belgische titel in 2007.  

Aantal  deelnames: 4 (2007, 2009, 2013, 2017) 

Beste resultaat:: 43e (2013) 

Seeding: 52e 

Klassement: 1762 

 

Rosalinde de Boer is sinds jaar en dag de beste vrouw in België. Dit jaar veroverde ze voor de 

zevende keer de prestatie van beste vrouw in de Belgische Grand Prix en eindigde ze net als in  2010 

op een derde plaats. Ze is de enige Belg/resident die Belgisch kampioen Tom Schotte kon kloppen dit 

seizoen en hoopt op het WK ook enkele toppers te verrassen. 

Aantal  deelnames: 3 (2007, 2009, 2017) 

Beste resultaat:: 53e (2009) 

Seeding: 59e 

Klassement: 1638 

 

Frédéric Nicholls heeft de laatste twee jaar een steile progressie gemaakt en wist al een 

aantal knappe overwinningen te boeken.. Zowel in 2016 als in 2017 eindigde hij vierde in 

de Belgische Grand Prix. Nu krijgt hij de kans om ervaring op te doen en zo zijn opmars 

verder te zetten. 

Aantal  deelnames: 1 (2017) 

Beste resultaat:: - 

Seeding: 65e 

Klassement: 1589 

 

Frauke Van de Moortel heeft de laatste jaren ook haar plekje veroverd in België. Met overwinningen 

tegen onder andere Roel Hobo en Albert Kortendijk heeft ze getoond dat ze ook kan verrassen. Ze 

maakte vorig jaar haar debuut in Mito, Japan, en is er op gebrand dit jaar nog beter te doen. 

Aantal  deelnames: 2 (2016, 2017) 

Beste resultaat:: 77e (2016) 

Seeding: 52e 

Klassement: 1389 

Jana Verstuyft is de jongste speler in het team, maar ook van het ganse Wereldkampioenschap. 

Deze 7-jarige zal zeker en vast haar beste beentje voorzetten. Ze zette begin dit jaar (als 6-jarige), 

haar eerste stapjes in de Othellowereld en speelde dit jaar  maar liefst vier toernooien! Nu mag ze 

het opnemen tegen spelers uit de rest van de wereld, waaronder 12 andere junioren. 

Aantal  deelnames: 1 (2017) 

Beste resultaat:: - 

Seeding: 91e 

Klassement: 417 



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 

Breestraat 8 

B-9080 Beervelde 

België 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: info@othellobelgium.be 

Snoepverkoop—herfst 2017 

Steun de Belgian Othello 

Association door het aankopen of 

verkopen van snoepgoed. Ook 

voor de herfstverkoop van 2017 

hebben we een fijne selectie 

gemaakt.  

Nieuw is de mogelijkheid om een 

mix samen te stellen van 

verschillende soorten cuberdons. 

Ook de smaken citroen en sinaas 

zijn aan het assortiment 

toegevoegd. 

Alle bestellingen moeten binnen 

zijn ten laatste op woensdag 18 

oktober. Leveringen zijn mogelijk 

vanaf donderdag 26 oktober. 

Uiteraard leveren we ook op het 

Wereldkampioenschap Othello, 

van 31 oktober tot en met 5 

november. 

Aarzel niet om dit te delen met 

vrienden en familie, je doet er hen 

en onze vereniging een groot 

plezier mee! 

 

http://www.jk.nl/


Nicky van den Biggelaar wint Europese Grand Prix Gent 
Tom Schotte 9e keer Belgisch Kampioen Othello 

De Belgian Othello Association organiseerde voor de 23e keer een groot internationaal 

toernooi. Dankzij de vruchtvolle samenwerking met verschillende sponsors, waaronder onze 

hoofdsponsor JK Webdesign, konden we er opnieuw een hoogstaande editie van maken van 

hoog niveau. 

Maar liefst 39 spelers verzamelden in Gent Meeting Center voor een gevarieerd toernooi. Zo 

verwelkomden we onder meer twee ex-wereldkampioenen, voor het eerst een speler uit 

Egypte én met Jana Verstuyft de jongste speelster ooit op een Europese Grand Prix. Op 

Belgisch niveau werd ook het Belgisch kampioenschap Othello, zowel bij de elite als bij de 

jeugd, beslecht. 

Het werd een spannende strijd, tot en met de laatste rondes. Onze Belgische trots, Tom Schotte, speelde tot op het einde mee voor 

de Europese finale. Maar hij moest finaal tegen Kunihiko Tanida, de wereldkampioen van 1982, de duimen leggen en miste zo die 

finale op een haar na. Uiteindelijk werd hij vierde na verlies tegen Matthias Berg in de play-off. Die vierde plaats leverde hem wel 

meteen een 9e Belgische titel op, de 5e na elkaar. In de Europese finale werd het een open strijd tussen Imre Leader uit Groot-

Brittanië en Nicky van den Biggelaar uit Nederland. De Nederlander wist zijn titel te verlengen met 2-1. 

Rosalinde de Boer presteerde van alle deelnemers het beste en eindigde maar liefst 9 plaatsen boven haar klassering. Een knappe 

prestatie! Bij de Belgische junioren werd voor het eerst sinds 2010 nog eens een Belgische titel uitgereikt. Eline Verstuyft haalde het 

van haar jongere zus Jana. 

Tom Schotte wint ReuzeSpelPlezier Othello Open (Zottegem) 
Op zaterdagavond 29 september werd het nieuwe Othelloseizoen al aangebroken met een avondtoernooitje in Zottegem. Ruben 

Soetens, de uitbater van ReuzeSpelPlezier, was onze gastheer. Ook in de namiddag waren we al te gast om Othello als denksport te 

demonstreren tijdens de “Dag van de Klant”. Ook andere bordspellen waren vrij te spelen en daar profiteerde iedereen optimaal van. 

‘s Avonds waren er zes spelers, waarvan vier debutanten: Bruno, Sofie, Tom en Bjorn. De andere twee spelers waren habitués: Tom 

Schotte en Nick Reunes. Het werd een gezellige avond waar de nieuwe spelers veel hebben bijgeleerd. Dat werd duidelijk doorheen 

de verschillende spelrondes, waar geleidelijkaan meer (en betere) trucjes werden toegepast. Bjorn Van Der Auwera was uiteindelijk de 

beste debutant, al moet gezegd worden dat hij wel al wat online en bordervaring had. Tom Schotte won uiteindelijk de strijd der 

gevorderden.  

Met ReuzeSpelPlezier hebben we opnieuw een leuke toernooilocatie gevonden en we plannen zeker en vast nog eens terug te gaan! 

Takuji Kashiwabara wint Europese Grand Prix 2017 
Elk jaar worden er in Europa een aantal internationale toernooi gespeeld. Op basis van deze 

toernooien wordt er een klassement opgemaakt. De beste speler wint de Europese Grand 

Prix en mag zich ook één jaar “Europees kampioen” noemen. De voorbije jaren was dit elke 

een strijd tussen één speler en één of meerdere uitdagers: Takuji Kashiwabara won in 2016 

zijn 10e Europese titel. Toen kwam onze landgenoot Tom Schotte slechts één overwinning 

tekort om Europees kampioen te worden. Hij moest tevreden zijn met de titel van vice-

Europees kampioen. 

Ook dit seizoen streed Takuji Kashiwabara vanaf het begin mee voor de knikkers, maar 

vond met Matthias Berg (Duitsland), Imre Leader (Groot-Brittanië) en Marc Tastet 

(Frankrijk) drie spelers op zijn weg naar een 11e eindzege. In Parijs werd het laatste toernooi 

afgewerkt, traditioneel in het laatste weekend van augustus. Matthias Berg stond aan de 

leiding en zijn uitdagers hadden minimale mogelijkheden om van de troon te stoten: Imre 

Leader en Marc Tastet moesten het toernooi winnen, terwijl Takuji Kashiwabara genoeg had 

aan een plaats in de finale. Met de aanwezigheid van 3-voudig wereldkampioen Takeshi 

Murakami beloofde het een spannende strijd te worden. Uiteindelijk wist Takuji Kashiwabara de finale te halen (die hij verloor tegen 

Murakami) en veroverde zo zijn 11 eindzege voor Matthias Berg en Marc Tastet; 

Dankzij tweemaal een vierde plaats (zowel in Praag en Gent), eindigde Tom Schotte op de 8e plaats in de Europese Grand Prix 2017. 

V.l.n.r Marc Tastet, Takuji 

Kashiwabara, Matthias Berg en Imre 

Leader 

http://www.reuzespelplezier.be/

