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Komende toernooien
In de resterende maanden van het kalenderjaar 2016 staan geen Othellotoernooien meer gepland. In 2017
beginnen we weer fris aan een nieuw Othellojaar. Op of voor 31 december van dit jaar wordt de kalender voor
het komende jaar bekend gemaakt.
Wil je graag een toernooi (mede-)organiseren of heb je een mooie locatie, geef dit dan zo snel mogelijk aan. Ook
schooltoernooien, fun events, huiskamertoernooitjes e.d. kunnen aangemeld worden.
Buitenland
Van 1 tot en met 4 november 2016 vinden in Mito, Japan de wereldkampioenschappen plaats. Linda Klatten, Jan
de Graaf, Nicky van den Biggelaar en Roel Hobo vormen team Nederland en hebben de ambitie tot de sterkste
drie landenteams te behoren. Individueel wordt vooral veel verwacht van Nicky, die al een aantal keer eerder de
halve finale heeft bereikt.
Op 26 november 2016 wordt in Gent, België voor de derde keer een XOT-toernooi georganiseerd. Voor wie niet
weet wat XOT inhoudt: er wordt een willekeurige stelling op het bord gezet na 8 zetten (dus 12 stenen op het
bord), gegenereerd door de computer. Deze positie is ongeveer even sterk voor zwart als voor wit. Het leuke
hiervan is dat je vanuit onbekende posities begint en je niets hebt aan kennis van de openingen.

Afgelopen toernooien
Op 12 juni 2016 vonden de 15e Iepen Fryske
Kampioenskippen plaats in Langweer, het gezelligste
toernooi van Nederland. Tom Schotte uit België
prolongeerde zijn titel waardoor het toernooi
wederom geen Friese en zelfs geen Nederlandse
winnaar kende. In de 5e ronde was het behoorlijk
spannend in een duel met Linda Praseptyo dat in een
nipte 33-31 voor de Belg eindigde. Met 25 deelnemers
was dit het drukstbezochte en gezelligste toernooi van
het jaar met verscheidene prijswinnaars in diverse
categorieën.
Op 19 juni 2016 werd het 18e Nederlandse Kampioenschap in ’s-Hertogenbosch gehouden. Maar liefst 9 spelers
deden een gooi naar de titel. Na 7 ronden kroonde Nicky van den Biggelaar zich voor de 8e keer tot Nederlands
kampioen. Met dit toernooi kwam ook een einde aan de Nederlandse Grand Prix die dit jaar winnend werd
afgesloten door Roel Hobo en hiermee de wisselbeker afpakte van Nicky. De wisselbeker voor de dames Grand
Prix ging naar Linda Klatten die daarmee het recht verwierf dit jaar haar debuut te maken in de
wereldkampioenschappen.
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Op 25 juni 2016 vond in Waarschoot, België het 1e Waarschoot Othello Open plaats. Dankzij het zomerweer en
ondanks een korte regenbui werd er buiten gespeeld en het toernooi werd afgesloten met een heuse BBQ. Één
Nederlander was afgereisd naar dit toernooi, namelijk Albert Kortendijk die beslag legde op een mooie 2e plaats
achter de gastheer.
Op 28 juni 2016 vond het 10e Burijn
Othello Open plaats op Basisschool de
Burijn in Alkmaar. Zonder ook maar één
partij te verliezen of gelijk te spelen won
Anouk afgetekend het toernooi. De
beste prestatie echter was voor Saar die
maar liefst twaalf plaatsen boven haar
ratingpositie eindigde.
Op 30 en 31 juli 2016 kwamen in
Stockholm, Zweden twintig spelers
bijeen voor het EGP Stockholm. Dmitriy
Atamanov uit Rusland won het toernooi.
Jiska Helmes, de enige Nederlandse
deelneemster legde beslag op de 9e
plaats en pakte daarmee haar eerste
EGP-punten van het seizoen.
Op 10 en 11 september 2016 was onze hoofdstad
Amsterdam het strijdtoneel voor het 13e Dutch EGP.
Dit toernooi was het laatste in de EGP-serie van 2016
en daarmee beslissend voor de EGP titel. Voor aanvang
van het toernooi waren er nog vier kanshebbers voor
deze titel en zij gaven alle vier acte de présence: Tom
Schotte uit België, Dmitriy Atamanov uit Rusland en
Marc Tastet en Takuji Kashiwabara, beiden uit
Frankrijk. Daarnaast was de wereldkampioen uit 1982,
Kunihiko Tanida uit Japan overgekomen. Ook waren
Frauke Van de Moortel uit België, John Horton uit
Groot-Brittannië en Remí Tastet uit Frankrijk aanwezig
en verder natuurlijk de Nederlandse toppers en
subtoppers. Met 7 winnaars van EGP-toernooien was dit dus een sterk deelnemersveld.
Alle vier de titelkanshebbers lieten in de eerste drie ronden al kostbare punten liggen, terwijl de Nederlanders
voortvarend aan het toernooi begonnen. Pas in de 6e ronde werd de eerste partij tussen de vier kanshebbers
gespeeld. Nicky van den Biggelaar stond eenzaam aan kop met 6 winst uit 6 partijen, terwijl daarachter alles nog
open lag met zes spelers die allen op dat moment 4 winstpartijen hadden. Na de laatste ronde van die dag had
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Nicky al een enorm voorschot op een finaleplaats genomen en stond Tom er het beste voor van de
titelfavorieten.
De avond werd doorgebracht bij de Foodhallen, een overdekte foodmarkt met tal van kraampjes zodat er voor
elk wat wils was. Het is nog lang gezellig geweest.
De volgende dag moesten nog heel wat partijen tussen de favorieten gespeeld worden. De eerste finaleplaats
was al vroeg vergeven, maar de andere was nog open tot en met de laatste ronde. Nicky van den Biggelaar
haalde 11 winstpartijen en stond dus zonder verliespartijen in de finale. De tweede finalist bleek uiteindelijk
Roel Hobo te zijn met 8 winstpartijen. Van de titelkandidaten haalde alleen Tom Schotte de top-4 met 7
winstpartijen. Takuji Kashiwabara had ook 7 winstpartijen, maar door een slechtere Brightwell-qoutiënt was
slechts de 5e plaats zijn deel. Dmitriy Atamanov was 6e met 6,5 winstpartijen en Marc Tastet 8e met 6
winstpartijen. Toch was het toernooi hiermee nog niet gespeeld en de titel nog niet beslist. Tom Schotte zou de
play-off om de 3e plaats moeten winnen van Kunihiko Tanida om de Europese titel te veroveren. Bij verlies zou
Takuji Kashiwabara aanspraak maken op de titel aangezien hij ondanks een gelijk aantal punten in de vier beste
toernooien een betere tie-break heeft door de 5e plaats in Amsterdam tegenover Toms 12e plaats in
Kopenhagen.
Ondanks de nodige support en steun wist Tom zijn ambities niet waar te maken en ging de titel voor de 10 e keer
naar Takuji.
In de finale bracht Roel Hobo verrassend Nicky van den Biggelaar de eerste nederlaag van het toernooi toe. In de
tweede partij wist deze de stand weer
gelijk te trekken waardoor een
beslissende derde partij nodig was.
Deze werd wederom gewonnen door
Roel die daarmee het toernooi op zijn
naam schreef, zijn 2e EGP wist te
winnen na 8 jaar en Nicky’s
indrukwekkende serie EGP winsten
doorbrak.
Door het verslaan van Dmitriy
Atamanov had Jiska Helmes de prijs
gewonnen voor de grootste scalp, de
winstpartij met het grootste
ratingverschil naar boven.

En verder
Naar alle waarschijnlijkheid gaan de regels voor kwalificatie voor de wereldkampioenschappen van 2017 er iets
anders uit zien dan afgelopen jaar. Heb je een idee of suggestie voor verbetering, stuur dan een e-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.

