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Welkom bij de 2e nieuwsbrief van dit jaar. De eerste 3 toernooien zitten er alweer op en daarover is verderop in
deze nieuwsbrief meer te lezen. Verder besteden we aandacht aan de komende evenementen en sluiten we af
met een paar puzzels.

Kalender 2018
7 april
14 april
6 mei
10 juni
23 en 24 juni
14 juli
9 t/m 12 oktober
24 november
30 december

Hilversum denkt
90e NL Open
91e NL Open
17e Iepen Fryske Othello Kampioenskippen
EGP
Nederlands Kampioenschap Othello
Wereldkampioenschap Othello
92e NL Open
93e NL Open

Hilversum
Almere
Lexmond
Langweer
Rotterdam
Alkmaar
Praag, Tsjechië
Berkel-Enschot (onder voorbehoud)
Alkmaar (onder voorbehoud)

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

Komende toernooien
Op zaterdag 7 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. Daarnaast kun je nog talrijke andere spellen bewonderen of zelfs
even spelen.
’s Ochtends spelen we een Blitz-toernooitje waarbij je slechts 5 minuten
denktijd per persoon hebt. Vervolgens starten we na de lunchpauze met een
XOT-toernooi waarbij gestart wordt met een willekeurige startpositie zodat
je niet de bekende openingen kunt spelen of tegenkrijgen.
Beide toernooien duren niet lang en bieden voldoende pauze, waardoor er genoeg gelegenheid is om Othello te
spelen, uit te leggen of bij andere spellen rond te kijken. Voor meer informatie kijk op www.hilversumdenkt.nl.
Het vierde toernooi van het jaar vindt plaats op zaterdag 14 april in het buurtcentrum Bazuin in Almere,
dezelfde locatie als vorig jaar in Almere. Het 90e open toernooi duurt 7 ronden van 2 x 25 minuten en begint om
10:30 uur. Uiteraard zijn er weer diverse prijzen te winnen. Het toernooi telt mee voor de ranglijst en daarmee
voor kwalificatie voor het WOC later dit jaar in Praag. De strijd om de beste plaatsen is nu spannend dus komt
allen. Het adres is Luitstraat 1, 1312 LG Almere. Inschrijven kan via info@othello.nl.
Drie weken later op zondag 6 mei treden we aan voor het 5e toernooi van het jaar omstreeks de bekende tijd
van 10:30 uur. Dit 91e open toernooi wordt gehouden in Lexmond en duurt eveneens 7 ronden van 2 x 25
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minuten. Ook dit toernooi telt mee voor WOC-kwalificatie en hierna weten we waarschijnlijk al wie de grootste
kanshebbers zijn. Het adres is Dorpshuis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond. Inschrijven kan via
info@othello.nl.
Buitenland
Op paasmaandag 2 april kun je je opmaken voor het inmiddels
traditionele paastoernooi in Gent, België. Iedereen wint hierbij, want je
neemt zelf een klein cadeautje mee dat een ander weer mee naar huis
neemt. Meer informatie is te vinden op http://www.othellobelgium.be.
Op 28 en 29 april is er een EGP in Stockholm, Zweden. Namens
Nederland nemen Albert, Linda en Roel deel in een internationaal deelnemersveld. Meer informatie op
http://www.othello.nu/temp-sidor/bishop-arms-othello-egp-2018.
Slechts twee weken later op 12 en 13 mei is het volgende EGP in Rome, Italië het decor van een bonte
verzameling Othello-spelers. Nederland wordt ditmaal vertegenwoordigd door Jan en Mireille. Meer informatie
op http://www.fngo.it/romeegp.2018.asp.

Afgelopen toernooien
Op zaterdag 20 januari ging het jaar
van start met een toernooi in
Alkmaar. Nicky won al zijn partijen
en was al voor aanvang van de
laatste ronde zeker van
toernooiwinst. Daarachter streden
Erwin en Albert, die elkaar op een
gelijkspel hielden, om de op tiebreak besliste tweede plaats.
Verder mochten we maar liefst 10
beginners verwelkomen dankzij de
inspanningen van Jan en Marcel op
de Burijn. Twee hiervan, namelijk
Jasmijn en Sterre behaalden beste
prestaties door allebei maar liefst 5
posities boven hun plaatsing te
eindigen.
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Twee weken daarna, op zaterdag 3 februari in Gouda kon
Nicky geen vervolg geven aan zijn zegereeks. Reeds in de
eerste ronde maakte Marcel een verpletterende indruk door
Nicky te verslaan. Door de volgende 5 partijen te winnen
kwam Nicky toch weer in een kansrijke positie en mocht de
laatste ronden aantreden tegen Albert. Na een mooie pot
van Albert mocht laatstgenoemde met de eer van de
winnaar strijken en hield Nicky de schade beperkt met een 2e
plaats.
Ook al verloor Marcel midden op de dag 3 wedstrijden op rij,
dankzij zijn goede start en goed einde, behaalde hij nog de 2e
beste prestatie. De beste prestatie was voor Jiska met een
mooie 3e plaats achter Albert en Nicky.
Heel apart waren de gelijkspelen die op tafel kwamen. Nadat in de 1e ronde Erwin en Jiska gelijkspeelden, deed
Erwin dat in de 2e ronde ook tegen Roel. Bijzonder was dat in de 3e ronde ook Jiska en Roel elkaar in evenwicht
hielden waardoor alle drie de spelers weer op een geheel aantal winst stonden. En om het helemaal mooi te
maken speelden ook Linda en Wendy nog een gelijkspel.
Deze dag vierde Mireille haar verjaardag en had voor deze gelegenheid een overheerlijke appeltaart
meegebracht om alle spelers te fêteren.
De dag werd door enkele spelers afgesloten met een heerlijk etentje in een curry-restaurant in het centrum van
Gouda om de overwinning van Albert te vieren.
Het derde toernooi werd op zondag 4 maart in Bussum gespeeld. Ook dit keer verloor Nicky de 1e ronde en nu
van Albert, de winnaar van het vorige toernooi. In de tweede ronde wist Mireille heel verrassend Roel te
kloppen. Verder waren er in de ochtend geen bijzondere uitslagen.
Na een overheerlijk broodje in een dito lunchzaak begon de 4e ronde met onder andere een strijd tussen Erwin
en Albert die net als in Alkmaar 32-32 speelden. Mireille wist Marcel te verslaan in de 5e ronde. De grootste
verrassingen kwamen in de laatste twee rondes waarin Wendy achtereenvolgens Jiska en Mireille versloeg.
Beste prestatie was voor Erwin die achter winnaar Nicky op de 2e plaats eindigde.
Buitenland
Inmiddels zijn er ook al twee EGP’s gespeeld in 2018. In het weekend van 17 en 18 februari werd in Cambridge,
Groot-Brittanië een EGP gehouden en exact een maand later op 17 en 18 maart in Warschau, Polen. Beide
toernooien zijn gewonnen door de Duitser Matthias Berg die in beide finales de Fransman Marc Tastet versloeg.
Beide spelers voeren logischerwijs ook de ranking aan en zijn ook te verwachten op ons eigen EGP in Rotterdam
aan het begin van de zomer. Helaas heeft landgenoot Jan geen punten kunnen scoren in Cambridge, maar onze
zuiderbuur Tom Schotte heeft in beide tot nu toe gespeelde EGP’s een 6e plaats behaald.
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Puzzel
Als wit hier gewoon f8 speelt kan het niet meer winnen omdat zwart dan
moet passen. Wit moet dan nog eens spelen waarmee de laatste zet voor
zwart is en zwart dan dus parity heeft. “Feeding” is het weggeven van een
hoek om te voorkomen dat de parity omwisselt. Je voedt de tegenstander
dus zomaar een hoek en ook al heeft deze je trucje door dan nog kan die er
niets aan doen. Weet jij welke zet je nu moet doen om hier zo de winst
binnen te halen?

Wit kan zwart dwingen om op korte termijn een hoek weg te geven en
daarna zelfs nog een. Zie jij met welke zet wit dat voor elkaar kan krjigen?

Zwart is aan zet en heeft in deze positie slechts één winnende zet. Weet jij
welke dat is? En wat is het vervolg van het spel?

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

