Maart 2019
Welkom bij de 1e nieuwsbrief van 2019. Er zijn inmiddels al twee open toernooien en een Burijn-toernooi achter
de rug en het volgende toernooi vindt al zeer binnenkort plaats. We hebben nog drie reguliere Grand Prixtoernooien, het jaarlijkse festijn in Langweer en het NK voor de boeg. Daarnaast zijn er de Burijn-toernooien en
wellicht komt er nog een niet-meetellend fun-event.

Gespeelde toernooien
Meteen in het eerste weekend van het jaar op zaterdag 5 januari begaven
20 spelers zich naar Alkmaar om uit te maken wie de grote winnaar en wie
de beste prestatie zou worden. Uiteindelijk won Nicky van den Biggelaar al
zijn partijen en stond daarmee ongeslagen aan de leiding, gevolgd door 4
spelers met 5 winst. Hierbij was een knappe 3e plaats, net achter Roel Hobo,
en daarmee ruimschoots de beste prestatie voor Mireille Blijleven. Ook
Wendy de Graaf behaalde een uitstekende prestatie met 4 winst en een 9e
plaats. Daarmee haalde ze niet alleen meerdere punten voor de Grand Prix,
maar ook bonuspunten voor de jeugd Grand Prix waarin ze direct stevig aan
de leiding gaat.
Precies 4 weken later op zaterdag 2 februari togen we naar Gouda naar het
Bridge Centrum aldaar. Opnieuw was daar de ongeslagen overwinning voor
Nicky, wederom gevolgd door Roel. De rest van de top-10 zag er wel iets
anders uit met een solide 3e plaats voor Albert Kortendijk en een mooie 4e
plaats en beste prestatie voor de teruggekeerde Sido Helmes die tevens een
flinke sprong in zijn World Othello-rating maakte, terwijl Wendy haar
voorsprong in het jeugdklassement verder vergrootte.

Komende toernooien
Op zondag 10 maart bevinden we ons in de vertrouwde locatie in Bussum voor het 94e Dutch Open. Het adres is
Nieuwe Englaan 6, Bussum. De eerste ronde begint om 10:30 uur. Zullen we ditmaal een andere winnaar krijgen
dan de eerste twee toernooien? Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een e-mail naar
info@othello.nl.
Het volgende toernooi is op zaterdag 6 april te Almere. Er wordt gespeeld in buurtcentrum de Bazuin, Luitstraat
1, Almere. Na dit toernooi zullen de favorieten voor de Grand Prix zich wel aftekenen. Toch zal het spannend
blijven omdat de laatste plaats in het WOC-team pas tijdens het NK later dit jaar vergeven gaat worden. Kijk voor
informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een e-mail naar info@othello.nl.

Maart 2019
Eveneens op zaterdag 6 april vindt in Hilversum het inmiddels jaarlijkse festijn “Hilversum denkt” plaats, waar
beoefenaars van dammen, go, schaken, mahjong en tal van andere minder bekende spellen bij elkaar komen.
Helaas valt het dit jaar samen met ons toernooi in Almere waardoor er geen officiëel Othello gespeeld kan
worden, maar het is zeker een aanrader om hier eens naar toe te gaan. Kijk voor meer informatie op
http://www.hilversumdenkt.nl.
Ook het eerste EGP van het jaar dient zich alweer aan. Op zaterdag 23 en zondag 24 maart openen onze
zuiderburen het Europese bal. Dit tweedaags evenement belooft behalve hersenkrakend ook een gezellig
weekendje te worden. Vanuit Nederland hebben zich al meer dan 10 spelers aangemeld. Kijk voor meer
informatie en aanmeldingen op http://www.othellobelgium.be.
De datum voor het wereldkampioenschap in Hong Kong is bekend gemaakt. Het zal gespeeld gaan worden van
dinsdag 8 t/m vrijdag 11 oktober gevolgd door een tweedaags Othello fun-weekend. Zodra de officiële website
online is zal dit uiteraard bekend gemaakt gaan worden.

Puzzel

Zwart is aan zet. Met welke zet kan wit gedwongen worden direct een hoek op te geven?

Wit is aan zet. Vind de winnende lijn.

Wit is aan zet. Vind de winnende lijn.

