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Welkom
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van de Nederlandse Othello Vereniging. Via deze manier willen we iedereen
op de hoogte houden van de afgelopen en komende toernooien en wat er verder al speelt. Vanaf heden willen
we regelmatig nieuwe nieuwsbrieven uitbrengen.

Komende toernooien
Op 9 april 2016 vindt Hilversum denkt plaats te Hilversum. Op deze mooie zaterdag krijgen beoefenaars van
bridge, dammen, go en schaken volop de ruimte om elkaar in Hilversum hoofdbrekens te bezorgen. Tussen het
startschot om 10.00 uur en de prijsuitreikingen om 16.30 uur zullen er in het centrum talloze partijen worden
gespeeld en zal er gestreden worden om de 'Hilversum denkt' titel voor bridge, dammen, go, othello en schaken.
Dit is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met andere denksporten én om beoefenaars hiervan te
ontmoeten en kennis te laten maken met Othello.
Er wordt een toernooi gespeeld over 5 ronden met 15 minuten denktijd per persoon. Dit toernooi telt niet mee
voor de Nederlandse Grand Prix 2016. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om zomaar te spelen, vragen te
stellen en uitleg te krijgen en wellicht komt er nog iets bijzonders. Iedereen is welkom om mee te doen of te
komen kijken. U kunt terecht op het plein de Kerkbrink en in gebouw De Akker en in de Kerkstraat bij de passage
waar gedurende de hele dag wedstrijden en demonstratiepartijen worden gehouden. Voor meer informatie kijk
op http://www.hilversumdenkt.nl. Meld je snel aan bij roel.hobo@othello.nl als je van plan bent te komen.
Op 19 april 2016 vindt alweer het 9e Burijn Othello Open plaats op Basisschool de Burijn in Alkmaar. Leerlingen,
oud-leerlingen, ouders van leerlingen en wie nog meer wil maken die dag uit wie de beste van de Burijn wordt.
Voor meer informatie vraag bij Jan de Graaf of kijk op http://www.othello.nl.
Op 24 april 2016 vindt het 81e Dutch Othello Open plaats te Bussum. Dit is het 4e van de 5 toernooien die
meetellen voor de Nederlandse Grand Prix van 2016 en dus voor kwalificatie tot deelname aan de
wereldkampioenschappen in Mito, Japan. Zal het Nicky van den Biggelaar lukken om na het laatste toernooi
weer een toernooi te winnen of pakt dit keer iemand anders de hoogste positie? Voor meer informatie vraag bij
Roel Hobo of kijk op http://www.othello.nl. Meld je snel aan bij roel.hobo@othello.nl als je van plan bent te
komen.
Buitenland
Op 9 en 10 april 2016 is St. Petersburg, Rusland het strijdtoneel voor de 3e wedstrijd in de EGP serie van dit jaar.
Zoals het er nu naar uitziet doen er geen spelers vanuit Nederland mee, maar namens België is Tom Schotte van
de partij. Wij wensen hem veel succes daar.
Van 1 tot en met 4 november 2016 vindt in Mito, Japan de wereldkampioenschappen plaats. Nieuw dit jaar is
dat elke federatie een extra jeugdspeler (van ten hoogste 14 jaar) mag afvaardigen. Meer daarover in een
volgende nieuwsbrief.
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Afgelopen toernooien
Zondag 13 maart 2016 hebben 11 spelers zich verzameld in Bussum voor het 80e Dutch Othello Open om uit te
maken wie de winnaar hiervan zal zijn. Nadat Nicky van den Biggelaar zich vorige keer de kaas van het brood liet
eten door Roel Hobo die daarmee zijn tweede toernooiwinst van het jaar binnensleepte, liet hij er dit keer geen
misverstand over zijn wie dit keer moest gaan winnen in reeds de 2e ronde van het toernooi. Echter, in de 4e
ronde wist Jan de Graaf van Nicky te winnen en was daarmee de enige nog ongeslagen speler. De ronde daarop
verloor Jan van Roel en stonden de drie kemphanen weer gelijk en zou de tie-break het verschil gaan uitmaken.
In de laatste ronde werd Jan ook nog door Martin Fransen verslagen en aldus eindigden Nicky en Roel als enige
op 6 winst, maar de zege ging naar Nicky dankzij een hoger stenenaantal.

Vooruitblik
De Nederlandse Othello Vereniging (NOV) kijkt niet alleen naar het heden, maar wil haar blik ook vooruit
werpen, blijven doen waar ze goed in is en zich verbeteren waar dat kan.
De NOV wil weer een vereniging met leden worden die meedenken over de koers die gevaren wordt. Leden
kiezen het bestuur, denken mee en mogen stemmen over reglementen, puntentellingen en het vaststellen van
de toernooikalender voor het daarop volgende jaar.
Ideeën, suggesties, toernooien en al wat in je op komt kunnen tot 1 december 2016 doorgegeven worden aan
roel.hobo@othello.nl. Vervolgens is tot 1 januari de stembus geopend voor alle leden waarna de kalender en het
reglement voor kwalificatie tot deelname aan de wereldkampioenschappen 2017 vast staan.
Het lidmaatschap is gratis. We vragen alle spelers, liefhebbers en andere geïnteresseerden zich aan te melden
als lid. Lidmaatschap verplicht verder tot niets. Deelname aan toernooien blijft ook open voor niet-leden. Lid
worden kan door een mail te sturen naar roel.hobo@othello.nl met daarin je naam en e-mail adres.
Verder is de NOV op zoek naar leden die zich willen inspannen als bestuurslid. Wanneer zich voldoende
kandidaten gemeld hebben wordt de kandidatuur van hen in stemming gebracht.
Uw interim-voorzitter Roel Hobo
Website
De huidige website kan gebaat zijn bij de modernste web-technieken en zou daarom graag een make-over
willen. Heb je ervaring met websites maken en wil je hier graag aan bijdragen? Meld je dan bij
roel.hobo@othello.nl.

