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Komende toernooien 
 

Op 12 juni 2016 vinden de 15e Iepen Fryske Kampioenskippen plaats in Langweer, het gezelligste toernooi van 

Nederland. Er wordt, mits het droog blijft, buiten gespeeld op de Buorren. Dit toernooi telt niet mee voor de 

Nederlandse Grand Prix. Voor meer informatie vraag bij Jan de Graaf of kijk op http://www.othello.nl. 

 

Op 19 juni 2016 is ’s-Hertogenbosch voor de 1e keer het strijdtoneel voor alweer het 18e Nederlandse 

Kampioenschap. Dit is het 5e en laatste toernooi voor de Nederlandse Grand Prix en daarmee voor kwalificatie 

tot deelname aan de wereldkampioenschappen. Voor meer informatie vraag bij Roel Hobo of kijk op 

http://www.othello.nl. 

 

Op 10 en 11 september 2016 organiseert de NOV het 13e Dutch EGP. Deze keer is gekozen voor Amsterdam, de 

hoofdstad van Nederland, als locatie. Dit toernooi is tevens het laatste in de EGP-serie van 2016 en kroont 

daarmee de Europese winnaar. Lunches en enkele drankjes zullen bij de entreeprijs inbegrepen zijn. Deze zal zo 

laag mogelijk geprobeerd worden te houden. Spelers van allerlei niveau zijn welkom. Er worden zeker enkele 

beginners of beloftes verwacht. Iedereen kan winnen. Topspelers als Nicky van den Biggelaar en de Franse 

wereldkampioen van 1992 Marc Tastet hebben hun komst al aangekondigd. Dit toernooi telt niet mee voor de 

Nederlandse Grand Prix van 2016. 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 15 mei 2016 organiseert Jan van Damme in Antwerpen, België het 11e Antwerpen Open. Vlak over de grens 

bij onze zuiderburen biedt toernooi uitdaging voor zowel gelouterde spelers en beginners. Er wordt zelfs een 

apart toernooi voor beloften gehouden. 

 

Op 21 en 22 mei 2016 fungeert Warschau, Polen als gastheer voor het 5e EGP-toernooi van 2016. Slechts twee 

weken na Kopenhagen is hier weer een mogelijkheid om punten te pakken voor de EGP-serie. 

 

Van 1 tot en met 4 november 2016 vindt in Mito, Japan de wereldkampioenschappen plaats. Op dit moment 

staan Nicky van den Biggelaar, Jan de Graaf en Roel Hobo op pole position om de Nederlandse afvaardiging te 

vormen. Voor de positie van beste dame is nog alles open. Nieuw dit jaar is dat elke federatie een extra 

jeugdspeler mag afvaardigen. Iedereen geboren op of na 1 januari 2002 kan hiervoor in aanmerking komen, op 

volgorde van de ranglijst. Iedereen die mee wil doen dient zijn intentie voorafgaand aan het Nederlands 

kampioenschap op 19 juni te kenbaar te maken. Dit kan verbaal of per e-mail naar roel.hobo@othello.nl. 

 

Afgelopen toernooien 
 

Op 9 april 2016 tijdens Hilversum denkt was de NOV aanwezig in een tent midden op de Kerkbrink. De Othello-

spelers hebben tekst en uitleg gegeven bij het mooie spel Othello en hebben rondgekeken bij diverse bekende 
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en minder bekende denkspelen. Ook werd er in de passage van de Kerkstraat een simultaan gegeven door 

bekende Nederlander en schaakcorfyee Hans Böhm. 

Na de goed verzorgde lunch werd er begonnen met een mini-toernooitje over 5 korte ronden. Nicky en Roel 

hebben met een handicap gespeeld. Zij dienden hun tegenstander vooraf vier hoeken voorsprong te geven. Dat 

beloofde verrassende uitslagen, maar desondanks wist Nicky toch als eindwinnaar uit de bus te komen. 

Weliswaar verloor hij van Judith, maar wist zijn handicap toch in winst om te buigen in de overige partijen. 

Judith verloor op haar beurt weer van Jiske en Anouk. Anouk behaalde toch maar mooi een tweede plaats 

dankzij een nipte 33-31 overwinning op Roel. Helemaal mooi is dat niemand is geeindigd zonder winstpartij. 

 

Op Basisschool de Burijn in Alkmaar vond op 

19 april 2016 het 9e Burijn Othello Open 

plaats. Het toernooi werd druk  bezocht met 

22 deelnemers en werd gewonnen door 

Anouk. De beste prestatie werd echter 

geleverd door opa Piet. Op de foto hieronder 

is een sfeerimpressie te zien. 

 

Jan de Graaf heeft op 24 april 2016 het 81e 

Dutch Othello Open te Bussum gewonnen 

voor Nicky van den Biggelaar ondanks een 

verlies tegen hem. Nicky heeft op zijn beurt 

echter van Roel Hobo verloren en kwam 

daardoor net een paar stenen te kort voor de 

eindwinst. Alledrie hebben hun plaats op de eerste drie posities van de Nederlandse Grand Prix verstevigd. 

 

Op 7 en 8 mei 2016 traden maar liefst drie Nederlanders aan in Kopenhagen, Denemarken voor het 4e EGP-

toernooi van 2016. De in Zweden woonachtige Jeroen Everts haalde met 10 winstpartijen een finale plaats, maar 

moest het daarin afleggen tegen de Japanner Takashi Yamakawa. Daarmee heeft hij echter toch een knappe 

tweede plaats behaald na zijn vorige optreden in de finale vorig jaar in Gent. Jan de Graaf behaalde 6 winst en 

daarmee een gedeelde 6e plaats en 14 EGP-punten. Albert Kortendijk viel met 5 winst helaas net buiten de top-

10 en moest genoegen nemen met een gedeelde 12e plaats. Deze plaats werd gedeeld met de Belgische 

ranglijstaanvoerder Tom Schotte die echter wel zijn leidende positie behoudt. 

 

En verder 
 

De Nederlandse Othello Vereniging (NOV) is volop bezig met het denken over de koers voor 2017 en verder. 

Heb je ideeën voor volgend jaar, stuur een mail naar roel.hobo@othello.nl.  

 

Eveneens blijft het mogelijk je aan te melden als lid. Dit kan door een mail naar bovenstaand adres te sturen. Lid 

worden is gratis en geheel vrijblijvend en je krijgt inspraak in de vaststelling van de toernooikalender enzo. 

 

Tevens hoor ik graag wat je van de nieuwsbrief vindt. Is het te kort of te lang? Wil je meer foto’s erin? Moet die 

vaker verschijnen of minder vaak? 
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