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2017 was een groots en mooi Othellojaar vol verrassingen. Het hoogtepunt was ongetwijfeld het
41e Wereldkampioenschap Othello dat begin november plaatsvond in Gent. Voor de derde
keer mocht België het WK Othello ontvangen. We waren ontzettend blij dat de Wereld Othello
Federatie België had uitgekozen. Veel vrijwilligers hebben zich ingezet— zowel Belgen als nietBelgen—om het grootste wereldkampioenschap ooit tot een enorm succes te maken! De vijfde
wereldtitel voor Yusuke Takanashi en de tweede plaats voor de 12-jarige Akihiro Takahashi zullen
ongetwijfeld nog vele edities worden herinnerd. Ook onze 5 Belgische vertegenwoordigers deden
het fantastisch; met Jana die als 7-jarige en jongste speler ooit ook twee spelletjes kon winnen.
Daarenboven zette Belgische team de beste prestatie sinds 2007 neer.
Opnieuw slaagde de Belgian Othello Association erin om een hoogstaand internationaal toernooi
te organiseren. Tegelijk was er het 34e Belgisch Kampioenschap Othello, maar met trots
konden we ook opnieuw een junioren-BK op de agenda plaatsen. Dat tekent ook de (r)evolutie
in 2017, met veel nieuwe, enthousiaste spelers. Meer dan 30 actieve Belgen en de introductie van
een aantal nieuwe toernooilocaties (Zottegem, Groot-Bijgaarden en Lochristi) opent
perspectieven.
Toch een kanttekening: het blijft belangrijk dat iedereen indien mogelijk zijn steentje bijdraagt.
Een miniem aantal helpende handen kan er nooit voor zorgen dat Othello in België groeit en
groots kan worden. Daarom ben ik een aantal mensen heel erg dankbaar voor hun inzet het
voorbije jaar! Het zijn de kleine dingen het hem doen: toernooilocaties regelen, Othelloinitiaties
organiseren, toernooituingerief aanleveren, BBQ-master spelen, snoepreclame maken,
knutselwerkjes maken voor een toernooi en vele andere dingen. DANKUWEL!
2018 wordt alvast goed ingezet met een nieuwe toernooilocatie: op 13 januari is iedereen welkom
in Ursel. Er staan al verschillende toernooien gepland en België mag opnieuw vijf spelers
afvaardigen naar het WK, deze keer in Praag.

Kalender

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar—vol Othelloplezier en veel spelletjes!

• Ursel (13 januari
2018)

Uw voorzitter,

• Groot-Bijgaarden
(25 februari 2018)
• Zottegem (9 maart
2018)
• Paastoernooi Gent (2
april 2018)
• BK Othello
Antwerpen (3 juni
2018)
• WK Othello Praag (9
-12 oktober 2018)

Tom

Uitnodiging—1e Ursel Othello Open (13 januari 2018)
Begin januari verzamelen we voor het
eerst in Ursel voor een Othellotoernooi.
Uiteraard is iedereen van harte welkom!
We rekenen op een mooi aantal spelers
van alle niveaus. Er zullen sowieso een
aantal jeugdspelers en beloften aanwezig
zijn naast de spelers met meer ervaring.
Concept
Het toernooi wordt ‘s morgens ingezet en
er worden 7 rondes gespeeld. De
bedenktijd zal 20 minuten per persoon
zijn. Uiteraard voorzien we in de
belangrijkste categorieën mooie prijzen.
Dankzij Bart Verstuyft kunnen we op een
prachtige locatie terecht. Ook voorzien
we—indien gewenst– een broodjeslunch
tegen democratische prijzen.

Wereldkampioenschap

Aarzel niet en schrijf je meteen in.

Dit toernooi is het eerste 12-punten
toernooi van het seizoen 2017-2018. Bij
eerdere toernooien in Zottegem en
Lochristi scoorde elke speler 2 punten
voor de Belgische (of Buitenlandse) Grand
Prix. Nu scoren de beste 7 Belgen punten
(12-8-6-4-3-2-1). De beste 3 Belgen
plaatsen zich automatisch voor het
Wereldkampioenschap Othello. Dat vindt
dit jaar plaats in Praag, Tsjechië van 9 tot
en met 12 oktober.

Zoals steeds spelen beloften en nieuwe
spelers gratis mee. Beginners betalen 5€,
terwijl gevorderden 10€ inschrijvingsgeld
betalen.

Waar en wanneer
Adres: Ijzeren Hand 16, 9910 Ursel
Zaterdag 13 januari om 10h30
(inschrijvingen vanaf 10h)
Info en inschrijvingen

Het wapen van Ursel

41e Wereldkampioenschap Othello 2017– Gent
Van 31 oktober tot en met 5 november vond dit jaar het 41e
Wereldkampioenschap Othello plaats in Gent. Onze federatie is
supertrots op het voltallige Belgische team en haar prestatie. Ons
team, dat slechts als 16e was geplaatst, streed zich naar een 13e
stek. Met 19 teampunten (de beste 3 scores) behaalde België haar
tweede prestatie ooit! In totaal namen 27 landen en 86 spelers deel
aan deze competitie. Dankzij vijf overwinningen in de laatste zes
partijen werd Rosalinde de Boer beste Belg op een gedeelde 28e
plaats met 7/13. Hiermee eindigde ze eveneens als 5e dame en
miste zo op een haartje de halve finale. Zowel Nick Reunes en
debutant Frédéric Nicholls plaatsen zich op een gedeelde 47e
plaats met 6/13, terwijl Frauke Van de Moortel het met 5.5/13 en
een 61e plaats een half punt beter deed dan vorig jaar in Mito. Ook
onze jongste deelneemster, Jana Verstuyft haalde 2/13 en finishte
hiermee gedeeld 83e. Kortom, een geslaagde editie!
De wereldtitels gingen naar Yusuke Takanashi uit
Japan bij de elite, die zo zijn vijfde wereldtitel
veroverde. De tweede plaats ging naar de 12-jarige
Akihiro Takahashi, die zo ook de juniorentitel
veroverde. De teamtitel ging voor de 13e keer op
rij naar Japan. Ook de wereldtitel bij de dames
ging naar Japan. Misa Sugawara haalde het van de
Nederlandse Jiska Helmes in de finale.
Dankzij mediabedrijf Filothea werd een livestream
via YouTube de wereld ingestuurd. Hier konden
toppartijen gevolgd worden, live van commentaar
voorzien door enkele experts. Dez video’s zijn
allemaal gepubliceerd op het kanaal van de World
Othello Federation.
Alle partijen, standen en feiten zijn terug te
vinden op de officiële pagina van het
Wereldkampioenschap Othello.

Breestraat 8
B-9080 Beervelde
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

Tom Schotte wint XOT-toernooi Lochristi
Een schare Belgen en Nederlanders verzamelden te Lochristi in de Pomerans Snooker & Lounge voor het 4e XOT-toernooi alweer.
Sinds 2013 is er in het najaar traditioneel plaats voor een ‘alternatief’ gezelligheidstoernooi om het jaar af te sluiten.Ook deze keer
was het een toffe bende die speelde, at en vergaderde—in die volgorde.
Twaalf spelers met twee favorieten: Jan de Graaf en Tom Schotte. Nick Reunes moest jammer genoeg op het laatste moment
verstek laten. Maar niet getreurd, andere spelers zorgden voor spanning in de lounge. Er was de sterke start van Brecht Van
Damme, die met 3/3 mee aan de leiding ging. Daarna was het vaatje af en werd nog driemaal verloren. Wendy de Graaf, de oudste
dochter van Jan, scoorde een knappe winst tegen Frauke Van de Moortel (31-33) en kwam uiteindelijk met 4/6 op de vierde plaats
terecht. Mireille Blijleven, de echtgenote van Jan, zorgde voor dé verrassing door in de laatste ronde haar eega te kloppen (27-37) en
hem zo van zijn maximum ‘af te helpen’ en de derde plaats te claimen. Deze nederlaag zorgde voor een ommekeer in het
klassement: Jan de Graaf was in vijf eerdere partijen ongeslagen gebleven, zo ook tegen rechtstreekse concurrent Tom Schotte (3133). Omdat die laatste in zijn andere partijen ook ongeslagen bleef, eindigden beide spelers op 5 winstpunten. Onze Belgische
kampioen had echter over 6 partijen, 5 stenen meer verzameld en verlengde zo zijn XOT-titel.
Verslag
Het verslag en gedetailleerde uitslagen zijn terug te vinden op onze website.

Algemene Vergadering 2017 + kalender 2018
Op 25 november hebben we de AV van
2017 gehouden. Zo werd een
samenvatting gegeven van 2017 en gepolst
naar de verwachtingen in 2018.
De Belgian Othello Association focust al
jaren op een gezond en positief budget.
Met een winst van 462€ is dit wederom
gelukt. De voornaamste kosten waren de
website, de aankoop van borden (waarvan
de kosten gespreid worden in 2016-2018)
en de begeleiding van onze junior op het
WK. De belangrijkste inkomsten waren
deze van onze snoepverkoop (2x per jaar),

de inbreng van verschillende sponsors en
de verkoop van borden. Gedurende enige
tijd en dankzij de stijgende inkomsten,
opteren we ervoor om geen winst te
maken op toernooien. De organisatie van
ons internationaal toernooi is een precair
budgettair evenwicht, maar daar was er een
meevaller.

Ook andere ideeën hoe Othello in België
verder te promoten kunnen worden
gemaild. Zo hebben we sinds het WK een
aantal roll-up banners om Othello te
promoten.

Ook de kalender van 2018 is bekend met
toernooien in Ursel (zaterdag 13 januari),
Groot-Bijgaarden (zondag 25 februari),
Naar 2018 toe wensen we graag op
Zottegem (vrijdag 9 maart), Paastoernooi
dezelfde manier verder te gaan. Toch
Gent (maandag 2 april) en het 35e Belgisch
willen wij ook een deel van het geld
Kampioenschap (zondag 3 juni) te
investeren. Suggesties hieromtrent zijn van Antwerpen.
harte welkom op info@othellobelgium.be.

