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Welkom bij de 2e nieuwsbrief van 2019. Na 4 toernooien hebben Nicky van den Biggelaar en Roel Hobo een
comfortabele voorsprong in de Grand Prix opgebouwd en Wendy de Graaf heeft datzelfde gedaan in de jeugd
Grand Prix. Echter de plek voor beste dame en de laatste plek liggen nog volledig open en bieden kansen voor
vrijwel iedereen.

Gespeelde toernooien
Het derde toernooi van het jaar vond plaats op zondag 10 maart in de ons aller welbekende locatie te Bussum.
Voor een redelijk aantal spelers viel de datum ongelukkig waardoor uiteindelijk 8 spelers om de winst gingen
vechten. Hierdoor kon iedereen een spel tegen elkaar spelen. Al in de 2e ronde sloeg Marcel Sneek toe door Roel
met 34-30 te verslaan. Aangezien Roel in de 1e ronde reeds Jan de Graaf had verslagen leek het er op dat de kans
groot was dat 3 spelers op 6 winst zouden eindigen en het stenenaantal dus de doorslag zou geven. Het werd
dus belangrijk om ook in de overige spellen
voldoende stenen te behalen. Echter liep dit
plan al spaak in de volgende ronde waarin
Marcel verloor van Carlo Affatigato. In de
daarop volgende ronde wist Marcel dan juist
weer Jan te verslaan waarmee Marcel zijn
verlies weer goed had gemaakt en Jan inmiddels
2 partijen achterstond. Misschien was de
mooiste partij van het toernooi wel die van
Wendy tegen Carlo waarin ze haar kansen goed
in de gaten hield en hem met een ruim verschil
versloeg. Uiteindelijk hadden zowel Marcel als
Roel 6 punten, maar trok Roel aan het langste
eind
door meer stenen gehaald te hebben. Marcel had echter nog wel de
beste prestatie gehaald. Beste van de jeugdspelers was alweer voor de
derde keer dit jaar Wendy.
Het toernooi daarop werd gespeeld op zaterdag 6 april in Almere op
dezelfde locatie als het jaar daarvoor. Erwin van den Berg begon het
toernooi met een bye en mocht daarna in de 2e ronde direct tegen
Albert Kortendijk die hij wist te verslaan. Weliswaar verloor hij van
Nicky, maar won al zijn overige partijen. Aangezien Nicky in de laatste
ronde verloor van Jan en al eerder gelijk gespeeld had tegen Linda
Praseptyo, was dit genoeg voor Erwin om zich toernooiwinnaar te
mogen noemen. Linda wist wel van Jan te winnen waardoor ze de
beste prestatie binnenhaalde. Beste jeugdige was wederom Wendy. Na
afloop werd er heerlijk Sushi gegeten met een aantal spelers.
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Komende toernooien
Op zondag 26 mei vindt het 96e Dutch Open plaats te Lexmond. Het adres is Dorpshuis Het Bosch, Nieuwe
Rijksweg 6, Lexmond. De eerste ronde begint om 10:30 uur. Wie gaat deze keer winnen, wie zal de beste
prestatie behalen en wie wordt beste jeugd? Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een
e-mail naar info@othello.nl.
Op zondag 16 juni wordt in Langweer de 18e
Iepen Fryske Othello Kampioenskippen
georganiseerd. Dit is het gezelligste toernooi
van het jaar en dat in het altijd pittoreske
Langweer! Bij mooi weer, wat het meestal is,
wordt er buiten gespeeld in de straat voor
het café "Wapen van Langweer".
De eerste ronde begint om 13:00 uur, maar
kom vooral al rond 12:00! Bij de entree zit
namelijk een prima lunch inbegrepen. Entree
is 4,00 euro voor jeugd en nieuwe spelers
(inclusief lunch) en 5,00 euro voor overige spelers (uiteraard ook inclusief lunch).
Vanaf 11:30 bent u welkom om alvast even een potje te oefenen!
Iedereen speelt 6 ronden mee, niemand valt af. Iedere ronde word je tegen
(ongeveer) gelijkwaardige tegenstanders ingedeeld. Dit toernooi is toegankelijk
voor iedereen, ook wanneer je nog nauwelijks ervaring hebt. Gevorderde spelers
zijn graag bereid de spelregels en basistactiek uit te leggen.
Het adres is Café "Wapen van Langweer", Buorren 36, Langweer. Voor meer
informatie kijk op de website www.othello.nl of mail naar info@othello.nl.

In de komende weken vinden er ook een aantal
EGP’s plaats. Dankzij goede prestaties in het
EGP van Gent (België) staan er momenteel 4
Nederlanders in de top-10. Op zaterdag 1 en
zondag 2 juni gaat het seizoen verder met een
EGP in Potsdam (Duitsland), drie weken later,
op zaterdag 22 en zondag 23 juni, gevolgd door
een EGP in Praag (Tsjechië). Twee weken
daarna, op zaterdag 6 en zondag 7 juli, vervolgt
de serie met een EGP in Stockholm (Zweden)
om daarna voor 8 weken te pauzeren.
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Puzzel
Zwart is aan zet en is duidelijk aan het winnen. Door de juiste zetten te
spelen kan zwart zelfs een perfect wipe halen (alle 64 vakjes zwart) zonder
dat wit hier iets tegen kan doen. Zie je de volledige zettenreeks?

Zwart is aan zet en staat op winst. Welke is de winnende zettenreeks?

Zwart is aan zet en kan maximaal gelijkspel spelen. Met welke zettenreeks
kan zwart dit gelijkspel behalen?

