Maart 2017

Komende toernooien
Othello wordt er weliswaar niet in toernooivorm gespeeld, maar op zondag 8
april wordt in Hilversum het jaarlijkse evenement Hilversum denkt
gehouden. In tal van spellen worden toernooien gehouden of demonstraties
gegeven waaronder Schaken, Dammen, Go, Othello, Bridge en Mahjong,
maar ook modernere en minder bekende spellen als Atoll, Havannah zijn
aanwezig. Er zullen enkele Othellospelers aanwezig zijn met speel- en
promotiemateriaal. Voor meer informatie kijk op de website
www.hilversumdenkt.nl of vraag bij jan.de.graaf@othello.nl.
Het vierde toernooi van het jaar vindt plaats op zondag 7 mei in het Denksportcentrum te Bussum. Dit 85e open
toernooi duurt 7 ronden van 2 x 20 minuten en begint om 10:30 uur. Er wordt voorzien in prijzen voor de
winnaar en voor de beste relatieve prestatie. Het adres is Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum. Inschrijven kan via
roel.hobo@othello.nl.

Buitenland
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. Er zullen ook enkele Nederlandse
spelers aanwezig zijn. Meer informatie is te vinden op http://www.othellobelgium.be.
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Op 22 en 23 april is Barcelona, Spanje de gastheer van het 3e EGP-toernooi van het jaar na Praag en Athene.
Barcelona is de stad van Tapas, mooi weer, een relaxte sfeer en natuurlijk FC Barcelona. Na dit toernooi zal
langzaam duidelijk worden wie de kanshebbers voor de titel van 2017 gaan zijn. Het toernooi wordt gespeeld
midden in het historische centrum in het cultureel centrum Convent de Sant Agustí. Meer informatie is te
vinden op http://othellonews.weebly.com/barcelona-2017.html.

Afgelopen toernooien
Op zondag 5 maart ging de reeks door met het 83e open toernooi in Lexmond. Met 21 deelnemers was het een
prima bezocht toernooi. We mochten zelfs drie spelers uit het verre België verwelkomen. Naast routiniers Tom
Schotte en Frauke Van de Moortel maakte ook nieuweling Sander, Toms 7-jarige zoon zijn opwachting. Hij deed
het niet onverdienstelijk en won direct zijn eerste partij. Spijtig genoeg bleef het bij die ene zege, al maakte hij
het de ervaren Ruud van Gimst daarna nog heel lastig.
Jiska Helmes speelde ook dit toernooi weer heel sterk en wist onder andere Jan, Tom en Erwin te verslaan en
hield Roel op een gelijkspel wat resulteerde in een 2e plaats, één plaats hoger zelfs dan in thuishaven Gouda en
daarmee en passant ook goed voor wederom de beste relatieve prestatie én de 2e plaats in de ranglijst. Alleen
Nicky bleek te sterk.
Nicky van den Biggelaar deed zijn reputatie eer aan en won dan ook alle 7 partijen en daarmee het toernooi en
veroverde daarmee na twee jaar eindelijk weer de 1e plaats in de ranglijst. Kan iemand hem nog van kwalificatie
voor het WK-team afhouden?
Trees van Seggelen, de redactrice van het wereldwijd bekende OthelloNews, had weer een prima locatie
geregeld en hier willen we volgend jaar zeker nog terug komen.
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Drie weken later op zondag 26 maart was het alweer tijd voor het 84e open toernooi in Alkmaar. In het gebouw
van basisschool de Burijn togen 19 spelers, waaronder enkele leerlingen van de school aan de 7 speelronden van
het toernooi.
Jiska Helmes begon ijzersterk en wist in de tweede ronde Nicky van den Biggelaar te verslaan. Met de lunch was
zij nog ongeslagen en stond samen met Erwin van den Berg en Roel Hobo ongeslagen aan kop met 3 uit 3. De
vierde ronde tegen Erwin luidde de ommekeer in wat uiteindelijk tot 8e plaats leidde met 4 uit 7.
Erwin speelde een ijzersterk toernooi en stond na 5 ronden fier aan kop met 5 winst door zojuist daarvoor Roel
verslagen te hebben. Verliespartijen tegen Nicky en Marcel in de laatste twee ronden voorkwamen dat hij het
toernooi won, maar redde nog wel de 2e plaats op BQ.
Linda Praseptyo verloor in de 1e ronde nog van Erwin, maar wist elke daarop volgende wedstrijd te winnen.
Gezien het verlies van Erwin, was de laatste wedstrijd waarin ze Jan de Graaf wist te verslaan voldoende voor de
eindoverwinning. Daarmee is Linda de eerste dame die een regulier open toernooi in Nederland weet te winnen.
Zij had eerder ook al eens het toernooi in Langweer gewonnen.
Anne Dorbeck heeft dit toernooi 4 van de 7 partijen gewonnen. Daaruit blijkt de progressie die de jeugdspelers
nog doormaken. Het is slechts een kwestie van tijd totdat de eerste gevorderde speler sneuvelt.
We mochten ook een speler verwelkomen, Milan, voor wie het zijn allereerste toernooi was en daarin heeft hij
meteen één wedstrijd gewonnen waarin hij te sterk was voor Linda Klatten.

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.

