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De Zwitser Arthur Juigner, woonachtig in Frankrijk, is met zijn tien jaar de jongste deelnemer.
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Weekend steentjes insluiten
Week
TIM FIERANT

LEEUWARDEN - Trots zit Bauke Kortendijk (66) in de lobby van het
Oranjehotel. Het is hem gelukt: het
WK Othello 2012 wordt in Leeuwarden gehouden.
Othello draait om twee spelers, een
bord met 64 vlakken en 46 stenen
die een zwarte en een witte kant hebben. Een zet bestaat uit het ‘insluiten’ van stenen van je tegenstander.
De ingesloten stenen worden omgedraaid naar de kleur van de speler

die net gezet heeft. Degene met de
meeste stenen wint. Een potje kan
wel tot een uur duren.
Toen Kortendijk begin dit jaar
hoorde dat de wk-locatie voor 2012
nog niet vaststond, bewoog hij landelijk bestuurslid Jan de Graaf tot
lobbyen voor Leeuwarden bij de
World Othello Foundation. Dat bleek
succesvol.
Dit weekend meten 66 spelers uit
23 landen hun krachten in het Oranje Hotel. Het is een klein wereldje,
vertellen de mondiale Othello-toppers. Maar er is een nieuw gezicht:

voor het eerst doet er een Afrikaan
mee. Breed glimlachend vertelt Ourega Loh Jeannot uit Ivoorkust over
zijn weg naar Leeuwarden. ,,De minister van Sport zorgde er persoonlijk voor dat ik een visum kreeg.’’
En ook al won hij nog geen partij
op het toernooi: ,,Alleen al hier zijn,
voelt als een overwinning.’’ Ooit wil
Jeannot een Afrikaans kampioenschap Othello organiseren. Zover is
het nog niet; in Ivoorkust zijn er
slechts zestig spelers.
Albert Kortendijk, zoon van, is de
enige Fries op het toernooi. ,,Hy

wennet dan wol yn Almere, hy
bliuwt in Fries’’, verduidelijkt zijn
vader. Kortendijk hoopte op een
plekje in de top tien, maar dat beeld
heeft hij inmiddels bijgesteld. ,,Het
zal eerder de top twintig worden.’’
De jongste deelnemer van het
toernooi, de tienjarige Zwitser Arthur Juigner, is hoopvoller. ,,Ooit
hoop ik wereldkampioen te worden.’’ Hij speelt het spelletje nog
maar tweeënhalf jaar, maar stond al
op twee WK’s, vertelt zijn vader niet
zonder trots. ,,Ja, we zijn allemaal erg
verbaasd.’’

