
 Februari 2017 
 

Komende toernooien 
 

Na een succesvol eerste toernooi van het jaar in Gouda met 15 deelnemers vindt op zondag 5 maart in Lexmond 

in dorpshuis Het Bosch het volgende toernooi plaats. Dit is alweer het 83e open toernooi. We beginnen om 

10:30 uur en spelen 7 ronden met 20 minuten per persoon denktijd. Wie zal toernooiwinnaar worden en wie zal 

met de eer gaan strijken van beste relatieve prestatie? 

Het adres is Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond. Inschrijven kan via roel.hobo@othello.nl.

 
 

Drie weken later op zondag 26 maart is het alweer tijd voor het 84e open toernooi in Alkmaar. Het toernooi 

vangt aan om 10:30 uur en duurt 7 ronden van 20 minuten denktijd per persoon. Zal Jan kunnen winnen in zijn 

thuishaven, weet Patrick zijn leiding te verdedigen, zet Nicky orde op 

zaken of gaat iemand anders een slag slaan? Minstens zo spannend zal 

zijn wie de beste relatieve prestatie neerzet. 

Het adres is basisschool de Burijn, Stempelmakerstraat 20, 1825 DP 

Alkmaar. Inschrijven kan via roel.hobo@othello.nl. 

 

Buitenland 

 

Op 1 en 2 april gaat de Europese tour verder met het EGP in Athene, Griekenland. De Duitser Matthias Berg 

heeft door zijn winst in het eerste toernooi de leiding genomen in het klassement. Het toernooi in Athene staat 

sinds 2013 op de kalender en wordt dit jaar voor de 3e keer georganiseerd. Meer informatie is te vinden op 

http://othellonews.weebly.com/athens-2017.html. 

 

Op paasmaandag 17 april vindt voor de 6e keer het paastoernooi in Gent, België plaats. Winnen is hier niet het 

belangrijkste. Elke deelnemer neemt een cadeautje mee ter waarde van ongeveer 5 euro en gaat met een ander 

cadeautje weer naar huis. Een mooie gelegenheid om je te laten verrassen. Meer informatie is te vinden op 

http://www.othellobelgium.be. 
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Afgelopen toernooien 
 

Op zaterdag 4 februari trapte het Nederlandse seizoen af met een toernooi in Gouda dat met 15 deelnemers 

prima bezocht was. Patrick Aubroeck wist na een jaar afwezigheid zijn comeback luister bij te zetten door 

meteen het eerste toernooi te winnen. Roel Hobo volgde op de tweede plaats gevolgd door een ijzersterk 

spelende Jiska Helmes op de derde plaats die daarmee de prijs voor beste prestatie binnenhaalde. Topfavoriet 

Nicky van den Biggelaar wist slechts 4e te worden gevolgd door Arnoud Meijer die een prima comeback maakte 

na een afwezigheid van 5,5 jaar. 

 

Tien dagen later op dinsdag 14 februari trapte werd in de Burijn voor alweer de 12e keer een toernooi gehouden 

voor de schooljeugd. Jan de Graaf heeft weer goed zijn best gedaan de spelers een leuke middag te bezorgen.  

 

 
 

Na 5 ronden bleek Anne Dorbeck ongeslagen de overwinnaar te zijn en liet daarmee zien een beloftevolle 

speelster te zijn. Daarnaast waren nog meerdere prijswinnaars aan te wijzen die een goede prestatie neergezet 

hebben. Stripboeken van Donald Duck waren zeer populair onder de prijswinnaars. 
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In het weekend van 18 en 19 februari waren vier Nederlandse spelers naar het Tsjechische Praag getogen om 

deel te nemen aan het eerste EGP van het seizoen 2017: Martin Fransen, Jiska Helmes, Nicky van den Biggelaar 

en Roel Hobo. Na een voorspoedige vlucht kon het vertier in de old town van Praag opgezocht worden ter 

voorbereiding op het toernooi zelf. Het was een sterk bezet toernooi met maar liefst 10 verschillende oud-

winnaars en de wereldkampioen van 1982: Kunihiko Tanida. In totaal deden maar liefst 44 spelers van 11 

verschillende nationaliteiten mee. Behalve het spel is ook het sociale aspect belangrijk door het ontmoeten van 

spelers uit Tsjechië, Polen, Duitsland, Italië, België, Zweden, Frankrijk, Groot-Brittannië, Israël, Japan en 

Nederland. 

 

 
 

Nicky stond met 9,5 winst uit 11 partijen bovenaan na de Swiss ronden en mocht in de finale aantreden tegen de 

Duitser Matthias Berg. Nadat hij de eerste partij van de best-of-3 won, werden de overige twee partijen 

gewonnen door Matthias wat hem de overwinning gaf. Zowel Jiska als Martin speelden een ijzersterk toernooi 

en eindigden beide op 6,5 winst. Roel tenslotte kon met 6 winst in zijn zakken weer huiswaarts keren. 

 

Best een noemenswaardig feit is dat onze Belgische vriend Tom Schotte op zaterdag 25 februari zijn 20e 

toernooizege in België heeft behaald tijdens het toernooi in Brussel op die dag. 

 

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. 
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