
 

Op zaterdagavond 29 september trekken we het Othelloseizoen 2018-

2019 op gang met een vriendschappelijk toernooi. Hiervoor gaan we 

opnieuw samenwerken met spellenspeciaalzaak ReuzeSpelPlezier in 

Zottegem. Kastelein Ruben ontvangt ons met veel plezier in zijn 

winkel. Het toernooitje begint omstreeks 19h, maar vooraf is er de 

mogelijkheid om nog wat te oefenen voor de geïnteresseerden. 

De Kastelein voorziet ons met drankjes en lekkers tegen 

democratische prijzen. De inschrijving voor het toernooi zelf is 

volledig gratis. 

Het strakke plan is dat we tussen 19h en 22h vijf partijen Othello spelen. Elke speler heeft telkens 

15 minuten de tijd om zijn/haar spel af te werken, 

wat ruimschoots voldoende moet zijn. 

Net zoals bij voorgaande edities worden heel veel 

beginnende en onervaren spelers verwacht. 

Opnieuw een ideaal moment om Othello als 

spel/denksport te leren kennen en meteen één of 

meerdere partijen te winnen! 

De officiële inschrijvingslijst van de 3e editie van 

het ReuzeSpelPlezier Othello Open is te raadplegen 

op onze website, maar ook via Facebook kan je de 

updates volgen. 
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In dit nummer: 

Kalender 

• ReuzeSpelPlezier 

Othello Open (29 

september 2018) 

• WK Othello Praag (9

-12 oktober 2018) 

• XOT-toernooi 

Lochristi (november 

2018) 

• Ursel (12 januari 

2019) 

• Groot-Bijgaarden 

(februari 2019) 

• Paastoernooi Gent 

(22 april 2019) 

Toernooien 2018 

Na onze vorige nieuwsbrief vonden nog twee toernooien plaats op 

Belgisch grondgebied: het 7e Paastoernooi te Gent en het 35e Belgisch 

Kampioenschap Othello te Ekeren.  

Het eerste toernooi werd gewonnen door Nick Reunes, die voor het eerst 

in acht seizoenen nog eens een toernooi naar zijn hand kon zetten. Hij 

deed dit met verve, door al zijn rechtstreekse concurrenten te verslaan. 

Het Belgisch Kampioenschap kende twee winnaars: Tom Schotte 

verlengde zijn titel in de finale tegen Nick Reunes en veroverde zo zijn 

tiende Belgische driekleur. Bij de junioren wist Eline Verstuyft eveneens 

haar titel te verlengen in een spannende finale tegen haar zus Jana.  

Tom Schotte wint eveneens de Belgische Grand Prix (zijn 11e), terwijl Jan de Graaf de 

Buitenlanders Grand Prix veroverde (zijn 4e). 

• Verslag 7e Paastoernooi Othello Gent (april) 

• Verslag 35e Belgische Kampioenschap Othello (juni) 

http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda?t=292
https://www.facebook.com/events/1823215941099307/
http://www.othellobelgium.be/competitie/agenda
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=197
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=199


Europese Grand Prix 2018: België verovert bronzen medaille 

Dit seizoen voerde het Europese Otellocircuit de spelers langs zeven verschillende landen 

en evenveel prachtige steden: Cambridge (Verenigd Koninkrijk), Warschau (Polen), 

Stockholm (Zweden), Rome (Italië), Rotterdam (Nederland), Kopenhagen (Denemarken) en 

tenslotte Moskou (Rusland).  

Alle spelers (wereldwijd) mogen aan deze toernooien deelnemen. Na elk toernooi krijgen de 

tien beste spelers punten. De winnaar krijgt er 200, de tiende nog 5. Van elke speler tellen de 

beste vier toernooien mee. Wie er op het einde van het seizoen de meeste punten scoort is 

Europees Kampioen Othello! 

Na drie van de zeven toernooien was de strijd al bijna beslecht: de Duitser Matthias Berg won zowel in Cambridge als in Warschau 

en scoorde nog eens een tweede plaats in Stockholm. Zijn enige concurrent, de Fransman Marc Tastet, volgde toen al op ruime 

afstand. Omdat in Rome wereldkampioen Yusuke Takanashi en de sterke Tetsuya Nakajima meededen, werd het de concurrentie 

onmogelijk gemaakt om terrein goed te maken. Mede hierdoor was het reeds bij aanvang het toernooi in Kopenhagen een gedane 

zaak. 

Dit jaar kwam er maar één Belg in actie: Tom Schotte speelde vier van de zeven 

toernooien. Hij begon met tweemaal een zesde plaats: zowel in Cambridge als in 

Warschau bezette hij die plek. Na een vierde plaats in Rotterdam stond hij rond de 

tiende plaats in de tussenstand. Maar dan moest zijn gloriemoment nog komen: na 

een onverhoopte zege in het afsluitende toernooi in Moskou schoof hij nog op naar 

de derde plaats in de eindrangschikking; BRONS! Het verschil met de vierde en 

vijfde plaats was minimaal, maar voldoende. Na vice-Europese titels in 2009 en 2016 

is dit het derde Europese eremetaal voor de 10-voudige Belgische Othellokampioen. 

 

 

• Tom Schotte zesde in Europese Grand Prix Cambridge 

• Tom Schotte zesde in Europese Grand Prix Warschau 

• Tom Schotte vierde in Europese Grand Prix Rotterdam 

• Tom Schotte wint Europese Grand Prix Moskou 

Othellolectuur 

‘A Minute to Learn A liftetime to Master’ is een klassieker in de Othelloliteratuur. Dit boek van Brian Rose, wereldkampioen in 

2001 en meervoudig Amerikaans kampioen, is dé basisgids voor beginnende en meer gevorderde spelers. Geschreven in 2005, maar 

nog altijd brandend actueel en correct. Othello als denksport is niet zozeer veranderd. 

Raadpleeg dit naslagwerk via (bijvoorbeeld) de volgende link. Het is vrij te downloaden en te raadplegen. Geniet ervan en veel 

plezier met het aanleren van nieuwe inzichten. 

 

Tom Schotte (rechts) verslaat Dmitry 

Atamanov in de finale in Moskou. 

http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=193
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=196
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=200
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=202
http://www.ffothello.org/livres/othello-book-Brian-Rose.pdf


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 

Wereldkampioenschap 2018: Team België is er klaar voor! 

Van dinsdag 9 oktober tot en met vrijdag 12 oktober vind in Praag voor de 42e keer het Wereldkampioenschap Othello plaats. 

België vaardigt alvast een volledig team af naar de Tsjechische hoofdstad. We wensen Tom, Fred, Frauke, Jana en Eline heel veel 

succes! Alle info over onze Belgische ploeg is terug te vinden in een handige overzichtspagina op de Belgische website. 

Wie wordt de opvolger van Yusuke Takanashi? Of doet hij het zelf voor de zesde keer? De regerende wereldkampioen plaatste zich 

op het nippertje voor het WK in het laatste Japanse kwalificatietoernooi. Of zorgt de 10-jarige Keisuke Fukuchi voor de verrassing? 

Buiten Japan wordt er vooral uitgekeken naar wat Ben Seeley (USA) vermag. Het wordt ook tijd dat er nog eens een Europeaan 

doorstoot tot de laatste vier. Dat is reeds van 2015 geleden. 

Alles is live te volgen via YouTube, Facebook, Instagram en Twitter. 

http://www.jk.nl/
http://www.othellobelgium.be/nieuws?i=201
https://www.youtube.com/worldothello/
https://www.facebook.com/WorldOthelloChampionships/
https://www.instagram.com/worldothello/
https://twitter.com/WorldOthello

