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Komende toernooien
Het is 2017. Iedereen een mooi jaar gewenst met veel Othelloplezier. Dit jaar zullen we weer een aantal
toernooien gaan spelen om uit te maken wie de besten van Nederland zijn en in het najaar naar de
Wereldkampioenschappen in Gent, België mogen. De toernooien van dit jaar zijn:
Zaterdag 4 februari 2017
Zondag 5 maart 2017
Zondag 26 maart 2017
Zondag 7 mei 2017
Zondag 11 juni 2017
Zaterdag 1 juli 2017
Zaterdag 2 september 2017

Gouda
Lexmond
Alkmaar
Berkel-Enschot
Langweer
Almere
’s-Hertogenbosch

82e Open
83e Open
84e Open
85e Open
Iepen Fryske Othello Kampioenskippen
86e Open + Nederlands Jeugd Kampioenschap
Nederlands Kampioenschap

De volledige kalender is te vinden op www.othello.nl.
Zogezegd vindt het eerste toernooi van het jaar plaats op 4 februari
in Gouda in Biljart & Bridge Centrum de Hoog. Nieuw dit jaar is dat
we spelen met 20 minuten per persoon per ronde. We spelen nog
steeds 7 rondes met aan het einde een winnaar, maar ook een
prijsje voor de beste prestatie, een prijs waarop iedereen een goede
kans maakt. Gevorderde spelers betalen 5 euro entree en beginners
3 euro. Jeugd en nieuwe spelers kunnen voor slechts één euro
meedoen. Inschrijven kan via roel.hobo@othello.nl.
Voor het eerst dit jaar hebben we ook een Nederlands Jeugd Kampioenschap. Deze wordt gespeeld samen met
het 86e Open op 1 juli in Almere. Na 7 rondes in het toernooi wordt een finale gespeeld tussen de twee hoogst
geëindigde jeugdspelers. De winnaar hiervan mag deelnemen aan de wereldkampioenschappen later dit jaar in
Gent, België en mag tevens een prijs van 50 euro in ontvangst nemen. De locatie in Almere is goed bereikbaar
vanuit het hele land en zo is er voldoende tijd om een paar dagen afwezigheid van school te regelen. De NOV zal
de deelnemer hierin samen met de organisatie in België en de WOF (Wereld Othello Federatie) bijstaan.
Het Nederlands kampioenschap zelf wordt twee maanden later in ’s-Hertogenbosch gehouden waar de overige
startbewijzen voor de wereldkampioenschappen worden verdeeld. Kijk op www.othello.nl voor het hele
kwalificatiereglement.
Buitenland
Op 18 en 19 februari trapt de EGP serie van 2017 af in Praag, Tsjechië. Deelname kost slechts 4 euro en zelfs
maar 0,40 euro voor junioren tot 15 jaar. Er worden 7 rondes van 25 minuten per persoon op zaterdag gespeeld
en 4 rondes op zondag met na de lunch de finale en een play-off om de 3e en 4e plaats. Logies, eten, drinken en
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openbaar vervoer in Praag zijn schappelijk geprijsd. Het adres is DDM Praha 2, Slezská 21. Voor meer informatie
vraag Miroslav Voracek, mirdavor64@go2.pl (in het Engels). Een aantal Nederlanders heeft zich al aangemeld.

Afgelopen toernooien
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er in Nederland geen toernooien gespeeld, maar een Nederlandse afvaardiging
is naar Japan geweest om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen.
Van 1 t/m 4 november 2016 vonden de wereldkampioenschappen
plaats in Mito, Japan. Linda Klatten, Jan de Graaf, Nicky van den
Biggelaar en Roel Hobo togen vol ambitie naar het toernooi. Marcel
Sneek en Martin Fransen zorgden voor de mentale ondersteuning en
hielpen mee voor een soepel verloop van het toernooi.
Zoals gebruikelijk begon het toernooi met een welkomstreceptie waar
ook de loting voor de 1e ronde gebeurt. Naast de bekende speeches
waren er ook lekkere hapjes en drankjes en kon men in een heuse
Japanse kimono op de foto gaan. Vervolgens mochten eerst de
geplaatste spelers naar voren komen onder wie onze trots, Nicky van
den Biggelaar. Een speler is geplaatst als hij of zijn in de 10 voorgaande
jaren minimaal één keer de top-4 gehaald heeft en dat heeft Nicky.
Daarna waren de overige deelnemers aan de beurt per land op
alfabetische volgorde te beginnen met Wit-Rusland (Belarus). Het
toeval heeft bepaald dat Nicky mocht aantreden tegen Jacky Fu uit
Canada, Linda tegen Imre Leader uit Groot-Brittannië, Jan tegen Hisako
Kinoshita uit Japan en Roel tegen Veronica Stenberg uit Zweden.
De eerste wedstrijd van het toernooi
werd pas op dag 2 gespeeld. Nicky
wist als enige van de Nederlanders
zijn eerste ronde wedstrijd te
winnen. Daarmee was het al meteen
lastig geworden voor team
Nederland om haar ambities te
verwezenlijken. De tweede ronde
was wat dat betreft meteen een stuk
beter doordat alle vier de
Nederlanders hun partij wisten te
winnen. In de derde ronde moesten
Roel en Linda zich nog een
verliespartij laten aanrekenen en
was de achterstand op team Japan al
opgelopen tot 3 punten, echter de 3e
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plaats was nog ruimschoots in het vizier met slechts een half punt verschil daarop. De vierde ronde werd team
Nederland wat verder naar achteren gedrongen in de team-ranking. Nicky speelde tegen uittredend
wereldkampioen en thuisfavoriet Yusuku Takanashi en moest het helaas tegen hem afleggen. Jan lukte het niet
tegen Veronica Stenberg die ook al van Roel en de Belg Tom Schotte gewonnen had. Roel redde een puntje
tegen Siew Kun Yap. Na 7 rondes werd de eerste dag afgesloten met 4 winst voor Nicky en Roel (gedeeld 22e), 3
winst voor Jan (gedeeld 46e) en 1 winst voor Linda (gedeeld 79e), goed voor een 10e plaats in de team-ranking.
De tweede dag begon lastig zonder een enkel punt voor team Nederland. Nicky kwam te kort tegen Olli
Makkonen, Roel verloor van Woramet Hempijit, Jan werd verslagen door Yongzhi Lang en Linda lukte het niet
tegen mede-debutant en jongeling Alexandra Bryant. Na nog enkele lastige partijen bleek Nicky toch weer
langzaam richting de top-10 te kruipen, maar strandde uiteindelijk met 8 winst na 13 rondes (gedeeld 12e). Roel
had keer op keer spannende partijen en eigenlijk nauwelijks tegenstanders om even bij op adem te komen. De
uitslagen waren veelal close met 33-31, 31-33 en een 32-32, goed voor 6.5 winst (gedeeld 41e) op het einde van
dag 3. Jan verloor nog meer potjes dan verwacht en moest genoegen nemen met slechts 5 winst (gedeeld 65e).
Dat het een zwaar toernooi is geweest met een heel hoog niveau blijkt ook uit welke ervaren namen nog meer in
het rechterrijtje zijn geëindigd. Linda verdrievoudigde haar score op dag 3 en kwam met in totaal 3 winst prima
voor de dag voor een debutant (80e). Nederland is met 19.5 punten op een gedeelde 11e plaats geëindigd in de
team-ranking, ruim achter winnaar Japan.
Op dag 4 stonden de halve finales en
de finales op het programma, dit jaar
zonder Nederlandse inbreng. Met
twee Japanners in de halve finale
leek Japan de beste papieren te
hebben om de nieuwe
wereldkampioen te leveren. In de
halve finales wordt in een best-of-3
gestreden tussen de nummer 1 en de
nummer 4 en tussen de nummer 2
en nummer 3 van de individuele
ranking. Yasushi Nagano, die op de
eerste twee speeldagen alle 13
ronden wist te winnen, verloor
echter van de Thai Piyanat Aunchulee, terwijl uittredend wereldkampioen Yusuke Takanashi verloor van de
Chinese Yan Song, waarmee opeens voor het eerst in acht jaar een speler uit een ander land dan Japan zich tot
wereldkampioen mag gaan tronen.
De vier hoogst geëindigde dames spelen, voor het eerst dit jaar, ook een halve finale, hetzij slechts een best-of1. Veronica Stenberg behaalde een draw tegen Zhen Dong, maar aangezien ze kleur had gekozen verloor ze met
het gelijkspel. In de andere halve finale won torenhoog favoriet Hisako Kinoshita van Joanna William, de
wereldkampioene van 2014. In de strijd om de 3e en 4e plaats behaalde Veronica weer een gelijkspel, ditmaal
tegen Joanna en weer verloor ze omdat ze opnieuw voor de kleur had gekozen. De finale kende een ruimere
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uitslag en was een prooi voor Zhen Dong die zich daarmee de nieuwe wereldkampioene bij de dames mocht
noemen. Nieuw dit jaar was een finale tussen de twee beste jongelingen, een strijd die gevoerd werd tussen de
Japanner Masaki Wada en de Zwitser Arthur Juigner. Masaki won op zijn 12e verjaardag. Voor Arthur was dit dé
kans, gezien hij volgend jaar te oud is om mee te mogen doen met de junioren.
De grote finale ging om een best-of-3. De eerste pot ging naar Piyanat Aunchulee. De tweede pot was zeer
spannend en iedereen zat vol spanning te kijken. Niemand mocht weliswaar de zaal in, de spelers zaten daar
alleen met de judges, maar in de grote zaal kon iedereen de partij volgen op het grote scherm, waarop zowel het
bord als de spelers zelf te zien waren. Beide spelers namen hun tijd om hun zetten goed te overdenken. Piyanat
maakte de nodige offers en telde uiteindelijk een 33-31 winst en dat was voldoende om de nieuwe
wereldkampioen te zijn.
Het toernooi werd afgesloten met een overwinningsdiner voor alle spelers en organisatoren, waarbij 7 gangen
binnen een uur geserveerd werden, een toonbeeld van Japanse efficiëntie. Tijdens het diner werden de
winnaars gehuldigd en de prijzen uitgereikt. De avond werd daarna nog voorgezet in een karaoke bar.
Tijd om naar huis te gaan was het echter nog
niet. De dagen erna waren er verschillende
Othello-evenementen in de stad, waaronder
een 10x10-toernooi, een 88-stars-toernooi
(Othello op een achthoekig bord),
simultaanwedstrijden voor alle bezoekers en
een reusachtig potje Othello op een pleintje
waarbij 64 vrijwilligers de stenen vormden
en met een witte of zwarte paraplu
aangaven welke kleur ze waren.
Veel spelers (van verschillende landen)
kozen ervoor om na afloop van deze week,
nog op rondreis door Japan te gaan, terwijl
anderen dat al van te voren hadden gedaan.
Al met al was het een geweldige ervaring, het mooiste Othellotoernooi dat er is.
In enkele andere landen in Europa is het jaar 2017 al afgetrapt met het eerste toernooi. Op 15 januari vond bij
onze zuiderburen in Gent het eerste Belgische toernooi plaats, een mooie gelegenheid om alvast de stad te zien
waar in November de wereldkampioenschappen plaatsvinden. Het toernooi kende 18 deelnemers en werd
gewonnen door Jan de Graaf voor de Zweed Benkt Steentoft.

En verder
Vragen, opmerkingen, commentaar, idee of suggestie, stuur dan een e-mail naar roel.hobo@othello.nl.
Tenslotte iedereen veel succes en plezier in Othello gewenst.

