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Van harte welkom in een nieuw Othellojaar. Een gelukkig, gezond, plezierig en succesvol 2018 gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn druk bezig geweest de toernooien voor het nieuwe jaar te plannen en kunnen dan ook aankondigen dat 

reeds op zaterdag 20 januari het eerste toernooi van 2018 gaat plaatsvinden in Alkmaar. Het toernooi begint om 

10:25 uur en er worden 7 rondes gespeeld. Het adres is: 

Wijkcentrum Mare Nostrum 

Arubastraat 2 

1825 PV Alkmaar 

Er hebben zich al 17 spelers aangemeld. Voor meer informatie kijk op de website www.othello.nl. Meld je snel 

aan via info@othello.nl. 

 

Slechts 2 weken later op zaterdag 3 februari is alweer het volgende toernooi in Gouda aan de beurt. Het 

spelformat is hetzelfde als tijdens het eerste toernooi. Het adres is: 

De Hoog 

Nieuwe Gouwe Oostzijde 11b 

2801 SB Gouda 

Meld je alvast aan via info@othello.nl. 

 

 

Kalender 2018 
 

20 januari  87e NL Open     Alkmaar 

3 februari  88e NL Open     Gouda 

4 maart   89e NL Open     Bussum 

14 april   90e NL Open     Almere 

6 mei   91e NL Open     ’s-Hertogenbosch (onder voorbehoud) 

10 juni   17e Iepen Fryske Othello Kampioenskippen Langweer 

23 en 24 juni  EGP      Rotterdam 

14 juli   Nederlands Kampioenschap Othello  Alkmaar (onder voorbehoud) 

9 t/m 12 oktober Wereldkampioenschap Othello   Praag, Tsjechië 

 

Kijk voor de meest recente kalender op de website www.othello.nl. 
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Afgelopen toernooien 

Op de valreep in 2017, op 19 december werd het laatste 

schooltoernooi van 2017 gehouden. Maar liefst 32 

deelnemers waren verzameld om de laatste bokaal mee 

naar huis te nemen. Niet WK-deelneemster Anne die met 

de 2e plaats genoegen moest nemen, maar grote rivaal 

Anouk was de uiteindelijke winnaar. Een hele mooie 3e 

plaats was er voor Sterre. De beste relatieve prestatie 

was voor Caroline waarschijnlijk met dank aan haar 

oefenpotjes tegen Anne. 

 

 

Puzzel 
 

Parity (Engels voor pariteit) is dat je in een gebiedje de laatste zet mag 

doen. Parity is zo krachtig dat het heel vaak het verschil tussen winnen en 

verliezen betekent. Aangezien je met de laatste zet zeker 2 stenen extra 

hebt (de nieuwe steen én zeker één omgedraaide steen) en je anders 

minstens één steen zou verliezen als de tegenstander de laatste zet heeft, 

is de parity dus minimaal 3 stenen waard, maar vaak meer. 

Toch hoeft dit niet altijd op te gaan. In de situatie hiernaast is Zwart aan 

zet. Kun je zien met welke zettenreeksen je de laatste zet mag spelen? En 

kun je zeggen of parity hier de beste tactiek is of dat tegen de parity in 

gaan meer stenen oplevert? 

 

 

Zwart mag hier niet de laatste zet doen en heeft ook geen mogelijkheid 

meer om de parity te veroveren. Overal waar Zwart dan ook speelt kan Wit 

namelijk meteen de zet ernaast spelen. In dit soort situaties is de volgorde 

van de gebiedjes waarin je speelt heel belangrijk en kan het het verschil 

tussen winst en verlies zijn. 

Zie jij wat in deze situatie de winnende zettenvolgorde is? 

 

 

 

 

 

 

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