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Komende toernooien 
 

Op zaterdag 2 september vindt in ’s-Hertogenbosch voor de 19e 

keer het Nederlandse Kampioenschap plaats. De winnaar van dit 

toernooi mag zich Nederlands Kampioen 2017 noemen en plaatst 

zich direct voor het Wereldkampioenschap dat later dit jaar in Gent, 

België plaats heeft. Ook de Nederlands Kampioen dames wordt deze 

dag bepaald en is direct geplaatst. 

Het toernooi 

bestaat uit 7 rondes van 2x20 minuten speeltijd met daarop 

aansluitend twee finales om de kampioenen te bepalen 

(meer details staan op de website). 

De eerste ronde begint om 10:30 uur. Behalve voor de 

kampioenen wordt tevens voorzien in een prijs voor de 

beste relatieve prestatie en enkele andere prijsjes.  

Het adres is Sociaal-Cultureel centrum de Biechten, Vincent 

van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (’s-Hertogenbosch). Voor 

meer informatie en om in te schrijven, kijk op de website 

www.othello.nl of mail naar info@othello.nl. 

 

Buitenland 

 

Op 26 en 27 augustus heeft het laatste EGP van het jaar plaats in Parijs, Frankrijk. De Duitser Matthias Berg gaat 

momenteel aan de leiding, maar de Fransen Takuji Kashiwabara en Marc Tastet en de Brit Imre Leader zitten 

hem op de hielen. Deze vier spelers gaan uitmaken wie zich winnaar van de 2017 series mag noemen. Daarnaast 

zijn nog vele andere sterke spelers aangemeld onder wie de Japanner en meervoudig wereldkampioen Takeshi 

Murakami. Meer informatie is te vinden op http://othellonews.weebly.com/information.html. 

 

Van dinsdag 31 oktober tot en met zaterdag 4 november vindt het 41e Wereldkampioenschap plaats in Gent, 

België. Namens Nederland zijn Nicky van den Biggelaar (winnaar Nederlandse Grand Prix) en Anne Dorbeck 

(Nederlands Kampioen Jeugd) reeds gekwalificeerd. De overige plaatsen worden op zaterdag 2 september 

tijdens het Nederlands kampioenschap bepaald. Naast de twee nieuwe Nederlands Kampioenen wordt dit de 

volgende in de Nederlandse Grand Prix. Hiervoor hebben Roel Hobo, Jan de Graaf en Patrick Aubroeck de beste 

papieren. Kortom, het gaat nog spannend worden. Meer informatie is te vinden op 

http://woc2017.worldothello.org/. 
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Afgelopen toernooien 

Op zaterdag 1 juli werd voor het eerst in Almere een toernooi gehouden. Dit 86e Dutch Open toernooi is 

gecombineerd met het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd. Maar liefst zes jeugdspelers bevonden zich 

onder de 24 deelnemers. 

Terwijl Nicky van den Biggelaar onverstoord en ongeslagen het toernooi op zijn naam schreef was het 

daarachter een spannend gevecht om de tweede plaats waarbij spelers elkaar steeds punten afsnoepten. 

Uiteindelijk eindigden vijf spelers met 5 punten en moest de Brightwell-score de tie-break bepalen en zelfs dat 

was niet voldoende. Patrick Aubroeck haalde exact dezelfde score als Tom Schotte waardoor onderling resultaat 

de beslissing moest brengen. 

De belangrijkste partij van de dag was daarmee echter nog lang niet gespeeld. Anouk de Vries en Anne Dorbeck 

behaalden beide 3 punten en een goede Brightwell-score en waren daarmee de twee hoogstgeëindigde 

jeugdspelers. Een zinderende en zenuwslopende finale tussen beide jeugdigen moest bepalen wie zich 

Nederlands Kampioen mocht noemen, de hagelnieuwe wisselbeker in ontvangst mocht nemen en last but not 

least Nederland mag gaan vertegenwoordigen op het Wereldkampioenschap in November. 

Het was Anne Dorbeck die aan het langste eind trok en zichzelf daarmee een uitstekende dienst bewees. Anne, 

van harte gefeliciteerd! 

 
 

Deze zomer kon er alvast genoten worden van een voorproefje van het WK. Op dezelfde locatie waar later dit 

jaar het belangrijkste toernooi van het jaar gehouden wordt werd in het weekend van 29 en 30 juli het Belgische 

EGP gehouden. Onder de 39 deelnemers bevonden zich maar liefst 13 landgenoten. Zoals altijd was de 

organisatie uitstekend geregeld en de prijzentafel rijkelijk gevuld. Dit toernooi verdient een dikke vette pluim 

voor de organisator. 

Van de vier kemphanen om de EGP titel van 2017 deed de Brit Imre Leader de beste zaken door 2e te worden. 

De Duitser Matthias Berg verstevigde zijn leiderspositie ietsje door 3e te worden. De twee Fransen strandden op 

6 winst en vielen daarmee buiten de punten. De tegenstand was dan ook groot. Onze landgenoot Nicky van den 

Biggelaar maakte zijn status als hoogstgeplaatste speler waar door het toernooi te winnen. De Belgische 
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organisator Tom Schotte zette zijn goede reeks in EGPs voort door de 4e plaats te claimen. Albert Kortendijk en 

de Japanner  Kunihiko Tanida scoorden ook uitstekend, maar vielen net buiten de boot voor de top-4. 

Ook buiten de top werden er schitterende partijen gespeeld om het scherpst van de snede. De meest bijzondere 

partij was nog wel die tussen Ahmed Hassan en Jana Verstuyft. Laatstgenoemde won met 61-3 met slechts 17 

witte stenen op het bord van de in totaal slechts 20 stenen. Geen van beide spelers kon toen nog een geldige zet 

uitvoeren. 

 
 

 

Puzzel 
 

Zwart is aan zet. Hoe kan zwart alle witte stenen naar zwart draaien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder 
 

Vragen, opmerkingen, commentaar, idee of suggestie, stuur dan een e-mail naar info@othello.nl.  

mailto:info@othello.nl

