Januari 2020
Welkom bij de 1e nieuwsbrief van 2020. De NOV wenst alle spelers een succesvol jaar met veel Othelloplezier!
In deze nieuwsbrief onder andere de agenda voor het komende jaar, een terugblik op het afgelopen jaar en
enkele puzzels.
Voordat we vooruitblikken, volgt eerst een relaas over het voorbije jaar. We hebben 7 toernooitjes gespeeld in
Nederland in 2019, inclusief het jaarlijkse festijn in Langweer en traditioneel afgesloten met het Nederlands
Kampioenschap. De grote winnaar was wederom Nicky van den Biggelaar die op het 95e Dutch Open na, waarin
hij het moest afleggen tegen Erwin van den Berg, alles wist te winnen waaraan hij meedeed en daarmee
wederom de Grand Prix op zijn naam schreef. Daarnaast won Roel Hobo het 94e Dutch Open en sloeg Jan de
Graaf zijn slag in Langweer. Mireille Blijleven werd beste dame van het jaar en Wendy de Graaf won afgetekend
de Jeugd Grand Prix. Daarmee was ook meteen het team voor de World Othello Championships duidelijk.

World Othello Championships
Afgelopen najaar togen, Nicky, Roel, Jan, Mireille en
Wendy naar Tokyo waar van 8 t/m 11 oktober 2019 in
Tokyo, Japan het WOC werd gehouden. Oorspronkelijk
zou het eigenlijk in Hong Kong worden georganiseerd,
maar vanwege de politieke situatie aldaar was het
evenement verplaatst naar Tokyo. Dit resulteerde in
een aantal afzeggingen door vooral Europese spelers
die hun ticket niet meer konden omboeken. Gelukkig
kon team NL wel voltallig aanwezig zijn, waarna het
avontuur kon beginnen.
Team NL scoorde goed en wist zich lange tijd in de
strijd om de team-ranking bovenin te mengen. Japan
was na een aantal ronden al op voorsprong gekomen
en gaf die niet meer weg, maar samen met China,
Taiwain, Hong Kong en Thailand kon team NL om de
resterende plaatsen in de top-3 vechten. Uiteindelijk
bleek team NL net te kort te komen voor de 3e plaats,
maar was nog steeds verreweg het beste Europese
team en zelfs het enige Europese team in de top-10.
Nicky behaalde tevens een individuele 8e plaats en ook
Jan en Roel zaten daar kort achter.
Dankzij de last-minute verplaatsing was de vibe toch anders dan anders op het WOC en daar zou het niet bij
blijven. Een ongemak komt nooit alleen. Het einde van het evenement werd opgeschrikt door orkaan Hagibis,
waardoor behoorlijk wat spelers hun vlucht misten en deze moesten omboeken onder wie ook de spelers van
team NL. Uiteindelijk is iedereen veilig thuisgekomen, maar de hele trip was niet zo vlekkeloos verlopen als
eerdere jaren.
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Agenda
Het eerst toernooi van het jaar vindt al plaats op 25 januari a.s. Komt allen! We gaan er weer zo goed mogelijk
tegenaan en zetten ons beste beentje voor. Iedereen begint weer vanaf nul. Daarna worden in totaal nog zes
toernooien gehouden.

Datum
Zaterdag 25 januari
Zaterdag 29 februari
Zondag 19 april
Zondag 17 mei
Zondag 14 juni
Weekend 27 & 28 juni
Zaterdag 11 juli

Toernooi
e

97 Dutch Open
98e Dutch Open
99e Dutch Open
100e Dutch Open
20e Iepen Fryske Kampioenskippen
15e Dutch European Grand Prix
22e Nederlands kampioenschap

Plaats
Alkmaar
Gouda
Bussum
Almere
Langweer
Nog niet bekend
Lexmond

Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een e-mail naar info@othello.nl.

Othello in de klas
In navolging van Jan de Graaf en Marcel Sneek is er nog een initiatief ontstaan om schoolkinderen met Othello te
leren kennis maken.
Door Mark Dufour

Het ging behoorlijk goed volgens mij. Ik werd in elk geval
overdonderd met enthousiaste vragen… Er zaten zeker
een paar kinderen bij met een 'twinkeling' in de ogen. Ik
heb een bord uitgeleend aan twee broers (met nog een
slimme broer thuis) en nog een bord aan een heel slimme
jongen, als die enthousiast wordt, heeft Daniël een
probleem (laten we het hopen).
Er waren maar 16 kinderen aanwezig vanwege een CITO
toets in groep 8. Volgende week komen er nog 4 bij ofzo,
maar waarschijnlijk komen er ook een paar niet meer terug bij wie het niet zo aansloeg (of misschien waren die
gewoon nog iets te jong). Ze mogen geloof ik zelf kiezen of ze verder willen gaan. het idee van de plus-klas
lerares is in ieder geval ook om er op termijn nog meer kinderen bij proberen te krijgen, bijvoorbeeld doordat
plus-klas-leerlingen het in hun klas gaan uitleggen. We gaan het zien.. ;-)

Januari 2020

Puzzel
Een lastige situatie. Zwart is aan zet en kan er wanneer wit geen fouten
maakt er hooguit een gelijkspel uithalen. Wat is hier de beste zet?

Zwart is aan zet en staat op winst. Er zijn zelfs meerdere winnende
zettenreeksen mogelijk. Probeer er een te vinden die tot winst leidt.

Wit lijkt veel stabiele stenen te kunnen halen in de linkeronderhoek, maar
zwart is eerst aan zet. Kan zwart een verlies nog afwenden?

