Juni 2018
Welkom bij de 3e nieuwsbrief van dit jaar. Nog 2 toernooien en dan is alweer bekend wie dit jaar in team
Nederland zitten op het wereldkampioenschap. Één daarvan is het EGP en dat belooft een mooi toernooi te
worden. Verder blikken we ook vast vooruit op het NK en kun je verslagen van afgelopen toernooien lezen en
ten slotte zijn er een paar puzzels op te lossen.

Kalender 2018
23 en 24 juni
14 juli
9 t/m 12 oktober
24 november
30 december

EGP
Nederlands Kampioenschap Othello
Wereldkampioenschap Othello
92e NL Open
93e NL Open

Rotterdam
Alkmaar
Praag, Tsjechië
Berkel-Enschot
Alkmaar (onder voorbehoud)

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

Komende toernooien
Op zaterdag 23 en zondag 24 juni organiseert de NOV het Nederlandse EGP in Rotterdam. EGP staat voor
European Grand Prix. Dit is een internationaal toernooi en er worden dan ook spelers uit 7 verschillende landen
verwacht en misschien wel uit meer. Een EGP is dan ook een uitgelezen kans om spelers van andere landen te
ontmoeten en andere speelstijlen tegen te komen.

Dit is het 5e toernooi in de Europese Grand Prix van 2018 na Cambridge, Warschau, Stockholm en Rome. Na 4
toernooien gaat de Duitser Matthias Berg aan de leiding gevolg door de Fransman Marc Tastet. Er worden 11
ronden gespeeld verdeeld over 2 dagen: 7 op zaterdag en 4 op zondag met aansluitend diverse finales. Ook voor
spelers die niet tot de toppers behoren is er genoeg kans om tegen spelers van hun eigen niveau aan te treden
en voor een prijsje te vechten.
Behalve een sportief belooft het ook een gezellig en sociaal toernooi te worden met allerlei verschillende spelers
en ruime gelegenheid om ’s avonds bij te praten of nog een spelletje te spelen voor degenen die er geen genoeg
van kunnen krijgen. Meld je nu aan via info@othello.nl of via het FaceBook event.

Juni 2018
Op zaterdag 14 juli vind het Nederlands Kampioenschap plaats in Alkmaar en is daarmee
alweer het laatste toernooi van het huidige seizoen. Het is echter niet het laatste toernooi
van het kalenderjaar omdat we najaar 2018 al beginnen met het 2019 seizoen.
De winnaar van dit toernooi kwalificeert zich rechtsreeks voor het wereldkampioenschap
in Oktober in Praag. Tevens is hierna de eindstand van de Grand Prix en van de Jeugd
Grand Prix bekend en daarmee het complete Nederlandse team.
Het NK duurt 7 ronden van 2 x 25 minuten met aansluitend diverse finales over 1 ronde en
begint om 10:30 uur. Uiteraard zijn er weer diverse prijzen te winnen. Het toernooi telt tevens mee voor de
ranglijst. Kijk voor de laatste informatie en het adres op www.othello.nl. Inschrijven kan via info@othello.nl.
Buitenland
Op 11 en 12 augustus is er een EGP in Kopenhagen, Denemarken. De verwachting is dat hier ook één of
meerdere Nederlanders aan zullen deelnemen.
Van 8 t/m 14 oktober vindt het wereldkampioenschap plaats in Praag, Tsjechië. Het wordt gehouden in het
Olsanka hotel (https://www.hotelolsanka.cz/en/).

Wanneer je door de NOV gevraagd wordt Nederland te vertegenwoordigen na afloop van het NK (op volgorde
van kwalificatie) dien je kenbaar te maken of je deel wilt nemen of niet, dus denk daar van te voren al over na.
Ook als je als toeschouwer of staflid wilt komen, kun je dit aan de NOV melden. Tot 30 juni kunnen we namelijk
kamers in het hotel reserveren tegen een gereduceerd tarief.
Voor meer informatie, kijk op woc2018.worldothello.org.
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Afgelopen toernooien
Op zaterdag 7 april was de NOV aanwezig tijdens het jaarlijkse evenement “Hilversum denkt”. Het winkelende
publiek kon kennismaken met verschillende denksporten op en rond de Kerkbrink tijdens deze zonnige editie.
Ook de aanwezige Othello-spelers maakte van de gelegenheid gebruik om enkele andere spellen te proberen.
Verder hebben we na jaren weer een Blitz-toernooi gehouden, ongeslagen gewonnen door Roel met een mooie
tweede plaats voor Anouk en een puike prestatie van Jasmijn die haar vader versloeg.

De week erna, op zaterdag 14 april in Almere, was het alweer tijd voor het 90e Dutch Open. Dit keer mochten
we twee buitenlandse gasten verwelkomen: Tom Schotte uit België en Mirek Voráček uit Tsjechië, twee sterke
spelers die nog wel eens punten konden wegkapen van de Nederlandse kandidaten en dat dan ook deden.
Allebei eindigden ze in de top-4 achter Jan de Graaf die die dag alles won en de immer solide Nicky van den
Biggelaar.
De maand erop, op zondag 6 mei, traden de spelers weer aan voor het 91e Dutch Open in Lexmond. Nicky van
den Biggelaar verstevigde zijn koppositie door andermaal de toernooiwinst op te strijken, terwijl Erwin van den
Berg en Albert Kortendijk ook goede zaken deden en de achtervolging op grotere achterstand in de Grand Prix
zetten. Tussen beide blijft het spannend om de 2e plaats en wie zich dus direct kwalificeert voor het
wereldkampioenschap. Met beide 4 winst dit toernooi blijft het ook spannend tussen Jiska Helmes en Linda
Praseptyo wie dit jaar de beste dame wordt, terwijl Wendy haar voorsprong ten opzichte van Jasmijn bij de
jeugd vast houdt.
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Het gezelligste toernooi van het jaar werd zoals altijd in Langweer gespeeld en vond dit jaar plaats op zondag 10
juni en uiteraard was het ook dit jaar weer mooi weer. De week ervoor waren Jan en Marcel in Langweer
geweest om een les te geven op de basisschool aldaar en dat leverde maar liefst 10 nieuwe spelers op.
Van hen kon natuurlijk niet meteen topprestaties verwacht worden, maar ook dan waren er nog mooie prijsjes
te verdienen. Haico en Harry werden 1e en 2e bij de Langweer jeugd (basisschool) en Talinka won de jeugdbeker.
Caroline leverde de beste prestatie door 7 plekken boven verwachting te eindigen. Anouk behaalde een mooie
4e plaats ondermeer door in 2 strakke partijen zowel Marcel Sneek als Linda Praseptyo te verslaan.
De winnaar van vorig jaar, Roel, legde het in 4e ronde af tegen Albert die al zijn partijen won en daarmee
eindwinnaar werd. In de laatste ronde mochten Jan en Roel nog strijden om de 2e plaats. Deze eindigde echter in
een gelijkspel en daarmee werd Roel op tie-break alsnog 2e.
Buitenland
In het weekend van 28 en 29 april werd in Stockholm, Zweden een EGP gehouden. Lokale matador Marcus
Frönmark pakte zijn eerste EGP-zege. Names Nederland, behaalde Roel een gedeelde 8e plaats en Albert en
Linda beide een gedeelde 10e plaats.
Twee weken later, in het weekend van 12 en 13 mei was er in Rome, Italië weer een EGP. Met liefst 43 spelers
was dit het drukstbezochte EGP tot nu toe. Vijfvoudig werelkampioen Yusuke Takanashi uit Japan schreef
overtuigend het toernooi op zijn naam. Alleen in de finale verloor hij één game. Namens Nederland deden Jan,
Mireille, Wendy en Jasmijn mee en allevier deelden zij met nog vier anderen de 25e plaats met 5 winstpartijen
elk, een uiterst knappe prestatie van zowel Wendy als Jasmijn.
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Puzzel
Zwart kan in deze situatie niet meer winnen, maar er nog wel een
gelijkspel uit slepen. Zie jij hoe?

Zwart is aan zet. Vind de beste zet en enige winnende lijn voor zwart

Zwart is aan zet. Kun jij de winnende zettenreeks vinden?

Gezocht!
Een vrijwilliger die na afloop van een toernooi een klein verslagje van een paar regels wil schrijven (in Engels en
Nederlands) voor de site van de World Othello Federation. Geïnteresseerden kunnen een berichtje sturen naar
info@othello.nl.

