April 2020
Welkom bij de 2e nieuwsbrief van 2020. Voor velen verloopt 2020 anders dan verwacht en de Corona-crisis heeft
ook impact op Othello-evenementen. Zowel het 99e als het 100e Othello Open toernooi is geannuleerd, evenals
het eerste Europese kampioenschap dat in mei gehouden zou gaan worden en wellicht komen daar nog meer
toernooien bij. In deze nieuwsbrief kunnen we wel verslag van het 97e en 98e Othello Open doen en weer enkele
puzzels aanbieden.
We hopen dat we zo snel mogelijk weer gewoon toernooien kunnen gaan spelen, maar tot die tijd zullen we
online moeten gaan om ons geliefde spel te gaan spelen. Gelukkig zijn er diverse websites en Apps beschikbaar
waarop je Othello kan spelen.

Afgelopen toernooien
Het eerste toernooi van het jaar vond plaats op zaterdag 25 januari in
Alkmaar. Dit keer op een nieuwe locatie waar we nog niet eerder geweest
waren: De Spellentoren in Alkmaar, een spellenwinkel waar we in het
winkelgedeelte onze borden mochten opzetten. Dit gaf een ietwat andere
ambiance dan andere toernooien, maar had ook wel wat. Het oogde knus
en af en toe kwamen er klanten binnen, maar toch was het prima mogelijk
om een goede partij te spelen.
In totaal hadden deze dag 14 spelers zich gemeld om uit te maken wie de
beste van de dag zou worden. Erwin van den Berg won het toernooi
ongeslagen, gevolgd op de tweede plaats door Jan de Graaf die alleen van
Erwin verloor. Daarna volgden maar liefst 5 spelers die elk 4 punten
hadden gescoord waaronder Daniël, de zoon van Mark Dufour die
daarmee afgetekend de beste prestatie leverde en hoogst geëindigde
jeugdspeler werd.
Het daaropvolgende toernooi werd op zaterdag 29
februari in Gouda gespeeld in het Biljart & Bridge
Centrum De Hoog. Van de 12 spelers eindigde
niemand zonder winst- en zonder verliespartij. Na
afloop werden de bovenste twee plaatsen bezet door
twee spelers die het eerste toernooi gemist hadden,
namelijk Nicky van den Biggelaar en Albert
Kortendijk. Deze laatste eiste daarmee tevens de
beste prestatie voor zich. De derde plaats was voor
Erwin, de winnaar van het vorige toernooi, gevolgd
door Roel Hobo die maar liefst 3 draws speelde in één
toernooi, zowel tegen Jan, Linda Praseptyo en
Mireille Blijleven. Dat is geen record, maar wellicht wel in een toernooi over 7 ronden. Weet iemand dat?
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Na twee toernooien staat Erwin ruim aan kop in de ranglijst met 32 punten, gevolgd door Roel, Jan en Nicky die
kort achter elkaar staan met 22, 21 en 20 punten respectievelijk. De jeugdranglijst wordt aangevoerd door
Daniël met 13 punten op de hielen gezeten door Wendy die 10 punten heeft. Wanneer het seizoen weer verder
kan blijft nog even in het ongewisse, maar we houden je op de hoogte.

Agenda
In verband met de Corona-crisis is het nog onzeker welke toernooien nog door kunnen gaan.

Datum
Zondag 19 april
Zondag 17 mei
Zondag 14 juni
Weekend 27 & 28 juni
Zaterdag 11 juli
Weekend 15 & 16 augustus
Weekend in september
Ergens in oktober

Toernooi
e

99 Dutch Open
100e Dutch Open
20e Iepen Fryske Kampioenskippen
15e Dutch European Grand Prix
22e Nederlands kampioenschap
European Grand Prix
European Grand Prix
World Othello Championships

Plaats
Bussum
Almere
Langweer
Rotterdam
Lexmond
Kopenhagen (DK)
Barcelona (E)
Frankrijk

geannuleerd
geannuleerd

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

Puzzel
Wit is aan zet en kan winnen. Wat is hier de beste zet en hoe gaat het spel
verder?
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Is het mogelijk voor zwart om alle resterende zetten te spelen en wit niet
meer aan de beurt te laten?

Zwart is aan zet. Is het nu vooral zaak om hoeken te beschermen of om
hoeken aan te vallen en welke hoeken dan?
(e6f4d3e7f3e3g4c4d2c3c5e2d6g3b3f5c2c1f6h3g6f7g5h4h5b5b4a4a3a5d8a2h2d1f2h7g8g
7e1b6a6a7c6c7d7c8b8e8)

Wit is aan zet. Kan wit nog winnen? Vindt de beste zettenreeks.
(f5d6c5f4e3c6d3f6e6d7g4f3e2c3c4b5b3d2e1b4c2c1d1f1a4b1a6a5f2g5b6c7d8g1e7c8b8e8
f8f7b7h5g3b2g7h8g6h7a1a8g8a7h1)

