
 

Graag nodigen we iedereen uit voor het alweer zevende Paastoernooi te Gent. Wat in 2012 startte 

als een demotoernooi is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig gezelligheidstoernooi in 

Gamecenter The Outpost te Gent. Het concept is welbekend: elke speler brengt een ingepakt 

cadeau mee met een minimumwaarde van 5€. Op het einde van het toernooi krijgt elke deelnemer 

een cadeautje terug. 

We verwachten iedereen op Paasmaandag 2 april in de Outpost te Gent ten laatste om 12h30. 

Dan begint het toernooi. Vanaf 12h staat de organisatie reeds paraat met nog wat extra uitleg voor  

(eventueel) nieuwe spelers. Zoals elk jaar is het niveau erg gespreid, dus iedereen kan een groot 

aantal spellen spelen tegen gelijkwaardige spelers.  

Er staan 7 rondes gepland waarbij er telkens 15 minuten op de klok staat voor elke speler. Dankzij 

het vroege startuur zal het toernooi rond de klok van vijf reeds zijn afgelopen. 

De officiële inschrijvingslijst is te raadplegen op onze website, maar ook via Facebook kan je de 

updates volgen. 

!!! Bovenop de cadeautjes is er nog een waardebon van 10€ voorzien voor de beste spelers in de 

volgende 4 categorieën: gevorderd, beginner, belofte, nieuw/zonder klassement 

Erelijst: 

• Tom Schotte (2012, 2013, 2016 en 2017) 

• Jan de Graaf (2015) 

• Nicky van den Biggelaar (2014) 
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In dit nummer: 

Kalender 

• Paastoernooi Gent (2 

april 2018) 

• BK Othello 

Antwerpen (3 juni 

2018) 

• ReuzeSpelPlezier 

Othello Open 

(september 2018) 

• WK Othello Praag (9

-12 oktober 2018) 

• XOT-toernooi 

Lochristi (november 

2018) 

• Ursel (12 januari 

2019) 

Toernooien 2018 

In 2018 vonden reeds drie Belgische toernooien plaats, in elke maand telkens één. Eerst trokken 

we voor het eerst naar Ursel, waar Bart toernooiorganisator was. In Februari was het de beurt aan 

Groot-Bijgaarden, met Fred de honeurs waarnam. Tenslotte werd er ook een verplaatsing naar 

Zottegem gemaakt, met als gastheer Ruben van spellenwinkel ReuzeSpelPlezier. 

De drie toernooien werden gewonnen door Tom Schotte, maar veel belangrijker was de variëteit 

aan spelers: niet minder dan 10 debutanten verspreid over de drie locaties. Daarenboven tekenden 

nog 9 andere beloften tekenden. Maar liefst 49 Belgen en/of residenten namen de afgelopen drie 

jaar aan toernooien deel, een record! Er vindt binnen België duidelijk een nivellering plaats van 

onderuit, met heel nieuwe en beloftevolle spelers van alle leeftijden. 

Alle toernooien waren zo’n succes dat de drie locaties voor volgend jaar al zijn vastgelegd. Het 2e 

Ursel Othello Open zal plaatsvinden op 12 januari, voor de andere twee toernooien wordt nog 

een datum gezocht. 

• Verslag 1e Ursel Othello Open (januari) 

• Verslag 2e Groot-Bijgaarden Othello Open (februari) 

• Verslag 2e ReuzeSpelPlezier Othello Open (maart) 

http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=278
https://www.facebook.com/events/1485934541467405/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=191
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=192
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=195


And the winners of  2017 are…  

Alle toernooien wereldwijd worden opgenomen in de World Othello Rating List. In de lijst staan meer dan 2000 spelers uit een 

30tal landen. Ook de Belgische toernooien worden doorgestuurd voor registratie. In 2017 waren dat er 10 (waaronder het 

Wereldkampioenschap). Daarnaast kwamen ook in 9 buitenlandse toernooien Belgische spelers in actie. Samen speelden onze 

Belgische spelers (en residenten) maar liefst 621 spellen, verdeeld onder 31 verschillende spelers. 

De winnaars 

Sterkste stijgers (gevorderden en beginners) 

• Frédéric Nicholls (+59) 

• Frauke Van de Moortel (+59) 

• Tom Schotte (+10) 

Sterkste stijgers (beloften) 

• Joke Van den Brandt (+492) 

• Frank Ivo Van Damme (+354) 

• Kris Van Daele (+327) 

Meeste spellen (gevorderden en beginners) 

• Tom Schotte (81) 

• Frauke Van de Moortel (78) 

• Nick Reunes (67) 

Meeste spellen (beloften) 

• Jana Verstuyft (43) 

• Bart Verstuyft (30) 

• Eline Verstuyft (30) 

Hoogste binnenkomers 

• Dimitar Krastev (714) 

• Jan Verstuyft (610) 

• Ivan Vechter (576) 

Jongste spelers met een klassement 

• Wout Schotte (6 jaar) 

• Jana Verstuyft (8 jaar) 

• Sander Schotte (8 jaar) 

Ook in 2018 werden al enkele toernooien gespeeld. Voorlopig doen Rosalinde de Boer (bij de gevorderden) en de tandem Bart / 

Eline Verstuyft (beloften) de beste zaak. Tom Schotte speelde in de eerste drie maanden reeds 41 spellen. 

Historisch moment in DAN-ranking 

Dankzij een overwinning tegen Nick Reunes (6 DAN), promoveert Tom Schotte als eerste naar 7 DAN binnen het Belgische 

DAN-systeem. Sinds 1992 leveren overwinningen tegen gelijkwaardige of hoger geplaatste spelers punten op. Duizenden partijen 

worden hierdoor in rekening gebracht. Bijna 500 verschillende spelers kwamen sindsdien in actie. Rosalinde De Boer promoveerde 

eerder dit seizoen als 11e speler en eerste vrouw naar 6 DAN en liet zo eerste achtervolgsters Linda Praseptyo en Jiska Helmes 

achter zich. De eerste achtervolger van Tom Schotte is de Nederlander Nicky van den Biggelaar. 

Spelers die hun eigen DAN-certificaat willen, digitaal of ingelijst, kunnen hiervoor de federatie contacteren. 

(info@othellobelgium.be) 

Meer info over het DAN-systeem is beschikbaar op www.othellobelgium.be. 

mailto:info@othellobelgium.be?subject=DAN-certificaat
http://www.othellobelgium.be/belgische-dan-systeem


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 

Jeugdspelers in België—Wereldkampioenschap 2018 

Op zondag 3 juni vinden de Belgische 

Kampioenschappen Othello plaats. Niet 

alleen in de elitecategorie wordt een 

kampioen gekroond, maar ook bij de 

junioren. Alle spelers geboren in 2004 of 

later komen hiervoor in aanmerking.  

Finale 

Het toernooi zelf is verdeeld in een A-

categorie en een zogenoemd 

‘beloftentoernooi’. Ook alle deelnemende 

junioren komen in het beloftentoernooi 

terecht. De beste twee junioren spelen 

hierna een finale. De winnaar is de 

Belgische juniorenkampioen Othello 2018.  

Wereldkampioenschappen 

De Belgische juniorenkampioen is 

rechtstreeks geplaatst voor het 

Wereldkampioenschap Othello in Praag, 

Tsjechië. Dat toernooi zal plaatsvinden in 

de week van 10-12 oktober. Jammer 

genoeg valt dit buiten de schoolvakanties, 

maar de Belgian Othello Association 

schrijft met plezier een briefje voor school. 

Vorig jaar eindigde Jana Verstuyft nog 83e 

op 86 deelnemers met 2 winstpartijen uit 

13 spellen. 

Financieel steuntje in de rug 

De Belgian Othello Association steunt de 

jeugd niet enkele moreel, maar ook 

financieel. Er wordt een—nog nader te 

bepalen— onkostenvergoeding voorzien 

voor onze jeugdspeler en een begeleider 

naar keuze.  

Info 

Heeft u een zoon of dochter die in 

aanmerking komt en graag Othello wil 

leren spelen? Aarzel niet om ons te 

contacteren voor meer info.  

Foto van de maand 

Enkele centimeters sneeuw bedekten de Poolse hoofdstad 

Warschau op de vooravond van het Europese Grand Prix 

toernooi aldaar. België had één vertegenwoordiger erop uit 

gestuurd om poolshoogte te gaan nemen en hij kwam terug 

met deze opmerkelijke foto. 

http://www.jk.nl/
mailto:info@othellobelgium.be?subject=Junior%202018

