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Komende toernooien
Op zondag 11 juni wordt in Langweer de 16e Iepen Fryske
Othello Kampioenskippen georganiseerd. Dit is het
gezelligste toernooi van het jaar en dat in het mooiste
dorpje van Friesland! Bij droog weer (en daar gaan we
wel van uit) wordt er buiten gespeeld in de straat voor
het café "Wapen van Langweer".
De eerste ronde begint om 13:00 uur, maar kom vooral al
rond 12:00! Bij de entree zit namelijk een prima lunch
inbegrepen. Entree is 3,50 euro voor jeugd en nieuwe
spelers (inclusief lunch) en 5 euro voor overige spelers
(uiteraard ook inclusief lunch). Vanaf 11:15 bent u welkom om alvast even een
potje te oefenen!
Iedereen speelt 6 ronden mee, niemand valt af. Iedere ronde word je tegen
(ongeveer) gelijkwaardige tegenstanders ingedeeld. Dit toernooi is toegankelijk
voor iedereen, ook zonder ervaring. Gevorderde spelers zijn graag bereid de
regels en basistacktiek uit te leggen.
Het adres is Café "Wapen van Langweer", Buorren 36, 8525 ED Langweer. Voor
meer informatie kijk op de website www.othello.nl of mail naar info@othello.nl.
Midden in de zomer, op zaterdag 1 juli vindt in de Schoor te Almere het 86e open toernooi plaats. Tijdens dit
toernooi wordt ook de Nederlandse jeugdkampioen bepaald in een rechtstreekse finale tussen de twee hoogst
geëindigde jeugdspelers dat toernooi. Deze finale wordt gespeeld direct na afloop van de 7e ronde. Net als de 7
ronden daarvoor staat hier 2 x 20 minuten op de klok bij aanvang. In deze finale is een prijs van 50 euro te
winnen, dus komt zoveel mogelijk.
Het toernooi begint om 10:30 uur. Er wordt behalve voor de
jeugdkampioen tevens voorzien in prijzen voor de winnaar en voor de
beste relatieve prestatie. Tussen de ronden door kan van de
speeltoestellen gebruik gemaakt worden. Het adres is Haagbeukweg
153, Postbus 1220, 1300 BE Almere. Inschrijven kan via
info@othello.nl.
Buitenland
Op 17 en 18 juni is Åland, Finland de place to be wat betreft Europees Othello. Voor het allereerst is er een Fins
EGP en dat wordt meteen op dit mooie eiland gespeeld. Zal de strijd tussen Matthias Berg, Takuji Kashiwabara
en Marc Tastet zich hier verder ontvouwen of gaat iemand anders met de eer aan de haal? Meer informatie is te
vinden op http://othellonews.weebly.com/aland-2017.html.
Op zondag 24 juni vindt het 2e Waarschoot Othello Open plaats in Waarschot, België. Na afloop is er een BBQ
voor de spelers tegen een schappelijke prijs. Meer informatie is te vinden op http://www.othellobelgium.be.
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Op 8 en 9 juli is Berlijn, Duitsland plaats voor het volgende en 6e EGP-toernooi van het jaar. Kurfürstendamm,
Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Gedächtniskirche, wie heeft er nog niet van gehoord? Meer informatie is te
vinden op http://othellonews.weebly.com/berlin-2017.html.

Afgelopen toernooien
De week na Pasen op 22 en 23 april zijn twee
Nederlanders, Martin Fransen en Roel Hobo afgereisd
naar Barcelona, Spanje om deel te nemen aan het
EGP aldaar. Behalve het spelen van leuke en
interessante potjes Othello was er ook voldoende tijd
om van het zachte lentezonnetje te genieten, lekker
te eten in één van de vele restaurants en enkele
bezienswaardigheden te bekijken.
Doordat er onvoldoende deelnemers waren voor een
EGP in een normaal format werd nu op zaterdag een
Round Robin gespeeld van 9 ronden (waarbij ieder
één keer tegen elkander speelt). Mede door een grote
overwinning op Marc Tastet behaalde Roel 6 punten
wat goed was voor de 4e plaats, terwijl Martin met 2,5 punten de 8e plaats binnensleepte. Op zondag hoefden
alleen de vier hoogst geklasseerde spelers nog te strijden in een halve en hele finale. De overige spelers hadden
daardoor een extra dag voor sightseeing of gewoon om lekker buiten te vertoeven. Op zondag wist Roel echter
geen wedstrijd meer te winnen en bleef daardoor 4e. Hij pakte daarmee wel zijn eerste EGP-punten van het jaar.
Op zondag 7 mei ging de strijd verder met het 85e open toernooi in Bussum. Met 12 deelnemers was het minder
druk bezocht dan de vorige toernooien, maar men kon toch een prima resultaat neerzetten. Er was één
debutant, Nelly Klatten die helaas niets te wist te winnen, maar in ieder geval goed heeft kunnen oefenen om de
volgende keer wel te kunnen scoren.
Na 3 ronden gingen Nicky van den Biggelaar en Roel Hobo ongeslagen aan kop en werden zodoende
logischerwijs in de vierde ronde tegen elkaar geloot. Nicky wist deze confrontatie in zijn voordeel te beslechten.
In de 6e ronde verloor Nicky echter van Jan de Graaf, terwijl Roel al zijn overige partijen wist te winnen en
daardoor beide spelers met 6 winst het toernooi beëindigden. Aangezien Nicky net 4 stenen meer had gescoord
was hij de winnaar van het toernooi. Wanneer Jan niet gelijk gespeeld zou hebben tegen Martin Fransen zouden
zelfs 3 spelers bovenaan gelijk geëindigd zijn.
In de schaduw van dit geweld speelde Judith Blankendaal een uitstekend toernooi en won maar liefst de helft
van haar partijen en stond met haar 3,5 winst daarmee boven ervaren spelers als Marcel Sneek en Jarl Ilbrink.
Door de afwezigheid van Jiska Helmes is Jan een plaatsje geklommen op de ranglijst. Verder is Patrick Aubroeck
twee plaatsen gestegen ten koste van Erwin van den Berg en Linda Praseptyo. De bovenste twee plaatsen zijn
verder onveranderd gebleven.
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door Anouk de Vries
Dinsdagmiddag 30 mei 2017 heeft er een toernooitje plaatsgevonden op
Basisschool De Burijn. De leerlingen hebben vijf partijen gespeeld, na
drie rondes was er een korte pauze. Iedereen die heeft meegespeeld
heeft erg goed zijn best gedaan. Wendy de Graaf heeft uiteindelijk dit
toernooitje gewonnen, ik (Anouk de Vries) mocht de tweede prijs in
ontvangst nemen. Teun Dekker (8e plaats) heeft als beste gepresteerd:
hij is vijf plaatsen boven de schatting geëindigd en won daarmee dus de
eerste prestatie beker. Jasmijn de Graaf (5e plaats) is vier plaatsen
boven de schatting geëindigd en daarmee heeft ze de tweede prestatie beker gewonnen. Victor Vermunt (3e
plaats), twee plekken boven de schatting, heeft de derde prestatie beker in handen mogen nemen.
Het was een gezellig toernooitje, op naar de volgende!

Puzzel
In dit soort situaties is het vaak belangrijk om goed de stenen te tellen.
Zwart lijkt de laatste zet te missen, waardoor de uitslag best krap kan
worden. Toch staat zwart er goed voor. Slechts één van de vier mogelijke
zetten is niet winnend. Weet jij welke?
Stel dat je in de laatste ronde van een toernooi zit en je hebt nog meer
stenen nodig om het toernooi te winnen, kun je dan nog een zet vinden
zodat je zelf de laatste zet mag spelen? En er voor wit dus nog maar één
zet overblijft.

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

