
 Oktober 2018 
 

 

Welkom bij de 4e nieuwsbrief van dit jaar. Volgende week, van 8 t/m 14 oktober 

worden de wereldkampioen-schappen (WOC) gespeeld in Praag, Tsjechië. Team 

Nederland bestaat uit Nicky van den Biggelaar, Albert Kortendijk, Jan de Graaf, Jiska 

Helmes en Wendy de Graaf. 

 

De NOV wenst team Nederland veel succes! 

 

 

 

 

Standen en uitslagen van het WOC kun je volgen via https://woc2018.worldothello.org/live/. Live partijen zullen 

via http://www.liveothello.com/livegames.php te zien zijn en voor live beelden kun je op het YouTube-kanaal 

terecht op https://www.youtube.com/WorldOthello. Nog meer informatie over het WOC is te vinden op 

woc2018.worldothello.org of op de Facebook pagina. 

 

 
 

 

  

https://woc2018.worldothello.org/live/
http://www.liveothello.com/livegames.php
https://www.youtube.com/WorldOthello
http://woc2018.worldothello.org/
https://www.facebook.com/worldothello/?ref=br_rs
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Kalender 
 

9 t/m 12 oktober Wereldkampioenschap Othello   Praag, Tsjechië 

24 november  92e NL Open     n.n.b. (onder voorbehoud) 

12 januari  93e NL Open     Alkmaar (onder voorbehoud) 

 

De volledige kalender voor 2019 wordt later bekend gemaakt. 

 

Afgelopen toernooien 
 

Op zaterdag 23 en zondag 24 juni traden 21 spelers uit 5 verschillende landen aan in Rotterdam voor het 14e 

EGP op Nederlandse bodem. Onder hen waren 4 jeugdspelers. Daarnaast maakte de Fransman Marc Bertrandias 

hier zijn debuut in een EGP. 

 

 
 

Na de 1e dag stonden Nicky van den Biggelaar en Matthias Berg samen bovenaan op de voet gevolgd door Tom 

Schotte, Imre Leader en Jan de Graaf. ’s Avonds werd de dag afgesloten met heerlijk eten in een gezellig 

restaurant midden in Rotterdam. 

Op de 2e dag wist Nicky zijn leidende positie te behouden, waar Matthias door een mindere dag buiten de top-4 

viel. Degene die hier het meest profijt van had was Imre die in de finale tegen Nicky mocht aantreden. De play-

off om de 3e/4e plaats ging tussen Tom en Jan, terwijl Marc en Linda Praseptyo de gevorderden finale mochten 

spelen en Rémi en Wendy de jeugdfinale.  

In de finale wist Nicky overtuigend de 1e partij te winnen. De 2e partij was een prooi voor Imre. Aangezien Nicky 

met een groter stenenverschil had gewonnen zou dit de doorslag geven indien de 3e partij in gelijkspel zou 

eindigen. De 3e partij eindigde inderdaad gelijk en dit was dus voldoende voor de winst. In de play-off 

verpletterde Jan Tom helemaal, terwijl een tafel verderop Linda met de eer ging strijken. In de jeugdfinale won 

Rémi overtuigend. 

In de EGP-ranking van 2018, vergrootte Matthias wel zijn voorsprong op Marc Tastet. Inmiddels is het EGP 

seizoen van dit jaar afgelopen en heeft Matthias inderdaad gewonnen, gevolgd door Marc en een mooie 3e 

plaats in de eindrangschikking voor Tom die dankzij een hele mooie overwinning in Moskou deze plaats 

behaalde. 
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Op zaterdag 14 juli vond het Nederlands Kampioenschap plaats in Alkmaar en daarmee was dit het 

allesbepalende toernooi voor wie de Nederlands kampioenen werden en wie zich kwalificeerden voor het WK. 

Nicky van den Biggelaar won al zijn partijen in het Swiss en won ook overtuigend de finale en pakte daarmee zijn 

zoveelste Nederlandse titel. 

De finale dames ging tussen Linda Praseptyo en Jiska Helmes, waarbij laatstgenoemde aan het langste eind trok. 

De jeugdfinale werd gespeeld tussen beide zussen de Graaf. Deze partij werd gewonnen door Wendy. 

Wie in team Nederland zit is hiermee dus bekend: Nicky, Jan, Albert, Jiska en Wendy. 

 

Puzzel 
 

Wit is aan zet. Wat is de beste zet voor wit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart is aan zet. Vind de winnende lijn voor zwart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:info@othello.nl

