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Het jaar loopt bijna ten einde. Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is zowel het Nederlands
kampioenschap als het wereldkampioenschap gespeeld. Inmiddels wordt het tijd om de kalender voor 2018 te
plannen.
Van 31 oktober tot en met 4 november heeft het wereldkampioenschap plaats gevonden. Team Nederland
bestaande uit Erwin van den Berg, Jiska Helmes, Nicky van den Biggelaar, Roel Hobo en Anne Dorbeck heeft er
een 7e plaats behaald in het landenklassement, een prima prestatie. Individueel is Nicky 24e geworden, Jiska en
Roel zijn beiden op de 28e plaats geëindigd, Erwin werd 42e en Anne heeft op haar allereerste WK een
verdienstelijke 65e plaats behaald op het recordaantal van maar liefst 86 deelnemers.

Op zaterdag na het hoofdtoernooi werd er een Othello weekend georganiseerd met allerlei kleinere events zoals
een debutant Tourney, Blitz, XOT Blitz, Othello Pairs, Family Pairs en Giant Othello. Daarin viel er zelfs heus
succes te vieren: in het Othello Pairs – een soort dubbelspel – zijn Nicky en Roel 1e geworden.

Belevenissen op het WOC
Door Anne Dorbeck
Een wereldkampioenschap is een hele ervaring om mee te maken. Al die andere spelers uit andere landen. Dit is
hoe ik het wereldkampioenschap heb ervaren als jeugdspeler.
Ik kwam in Gent aan en meldde me aan in de zaal waar later ook gespeeld zou gaan worden. Er waren al veel
andere spelers gezellig aan het kletsen. Wow, wat waren er al veel spelers. Ik kreeg een naamplaatje, wat ik dus
echt supercool vond, want dan voelt het zo professioneel allemaal.
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Even later bij de welkomstreceptie werden we voorgesteld aan onze tegenstanders via een superleuk systeem,
waar je dan je tegenstander trok. Ik vond het toen al gezellig om hier te zijn en de speelrondes waren nog niet
eens begonnen.
De speeldagen waren erg vermoeiend, maar dat had ik er wel voor over. Het was bijzonder om je voor te stellen
dat je tegenstander helemaal uit bijv. Israël of Griekenland kwam. De speeldagen waren erg goed verzorgd met
hapjes en drinken. Ik had niet echt veel gemerkt van live Youtube, maar ik wist zeker wel dat het er was. Ik zag
bijvoorbeeld de camera’s boven sommige tafels hangen, maar het was echt helemaal niet storend of zo. Het
bleek wel dat het Youtube-kanaal heel professioneel werd aangepakt toen ik er zelf naar keek op de dag van de
halve finale en finale. Het commentaar was heel erg leuk gedaan. Ik had zelf ook nog een interviewtje gehad dat
echt heel leuk verzorgd was en dat ik naar mijn vriendinnen kon sturen.
Als jeugdspeler vond ik het leuk dat je gewoon tegen iedereen kon komen, dus niet alleen tegen alle andere
jeugdspelers en het was heel erg leuk dat we aan het einde nog allemaal een Othellobord kregen. Het victory
dinner zag er heel chic uit en het eten was lekker.
Kortom, ik vond het wereldkampioenschap een heel leuke ervaring en ik zou het zeker nog wel een keertje mee
willen maken. Het was goed georganiseerd en er waren, voor zover ik dat meemaakte, geen misverstanden. Het
was echt top!
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Nederlands Kampioenschap
Op zaterdag 2 september vond in ’s-Hertogenbosch het Nederlands kampioenschap plaats. 17 spelers streden in
7 ronden om vier finaleplaatsen. In de 1e ronde stond er meteen een kraker op het programma tussen Jan de
Graaf en Nicky van den Biggelaar die in het voordeel van laatstgenoemde beslecht werd. Na de 2e ronde stond
Nicky samen met Erwin van den Berg, Martin Fransen, Jiska Helmes en Anja van Gimst, die verrassend van Roel
Hobo won, aan kop. In de 3e ronde moesten Martin en Anja een verliespartij incasseren, waardoor er nog maar
drie spelers aan kop stonden. In de 4e ronde versloeg Nicky Jiska en werd Erwin verslagen door Jan, waardoor
Nicky alleen aan kop kwam.
Erwin sloeg terug in ronde 5 door Nicky te verslaan, waardoor er ineens weer vier spelers het veld aanvoerden:
Erwin, Nicky, Jan en Jiska. In ronde 6 wist Jiska van Jan te winnen, terwijl Erwin en Nicky hun partij eveneens
winnend afsloten. In de laatste ronde pakten Erwin en Nicky eveneens de winst waarmee beiden zich plaatsten
voor de finale. Jiska verloor weliswaar, maar had voldoende punten om de 3e plaats te houden en zich voor de
damesfinale te kwalificeren waarin ze tegen Mireille Blijleven zou mogen aantreden. Ondertussen had Roel een
eindspurt ingezet en Jan weten te verslaan en had zich daarmee verzekerd van de 2e plaats in de Nederlandse
Grand Prix en daarmee kwalificatie voor het WK.
In de finale speelden Erwin en Nicky een spannende partij,
gadegeslagen door de overige spelers, die nipt met 34-30 door Erwin
werd gewonnen. Daarmee is Erwin Nederlands kampioen geworden. In
de andere finale versloeg Jiska Mireille en is de Nederlands kampioen
dames geworden.
Het team bestaat daarmee uit Erwin, Jiska, Nicky, Roel en de in Juli
reeds geplaatste Anne. Alle resultaten zijn op
www.othello.nl terug te vinden.

Puzzel
Zwart is aan zet. Slechts één zet is winnend. Weet jij welke?

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

