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Welkom bij de 1e nieuwsbrief van 2021. Na 2020 dendert de Corona-crisis ook dit jaar nog door en staan we 

daardoor al geruime tijd in de pauze-stand. Inmiddels gloort er weer licht aan de horizon. Bij deze kunnen we 

het eerste Othello-toernooi aankondigen dat sinds het begin van de pandemie gehouden gaat worden. 

 

Komende toernooien 
 

Op zondag 1 augustus vindt het 99e Dutch Open plaats te Den Haag. Dit vindt gelijktijdig plaats met het 

Olympisch festival waarbij meerdere denksporten aanwezig zijn. Naast het Dutch Open Go, zijn ook schaken, 

dammen, shogi en bridge aanwezig. We hebben de buitenruimte, het is hoogzomer, dus gaan we uit van mooi 

weer. De locatie is Sportcampus Zuiderpark. Het adres is Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag. 

De eerste ronde begint om 10:30 uur. 

Het toernooi telt mee voor de Grand Prix 2020-2021. Aangezien er dit jaar geen WOC plaats vindt, geven posities 

in de Grand Prix geen recht op WOC-deelname. Voor het volgende WOC dat waarschijnlijk eind 2022 in een nog 

nader te bepalen plaats gehouden wordt, beginnen we op een later moment met een nieuwe Grand Prix vanaf 

nul. 

Het toernooi vindt doorgang behoudens de dan geldende Corona-maatregelen. Uiteraard houden we ons 

sowieso aan de Corona-richtlijnen. Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een e-mail 

naar info@othello.nl. 

 

World Othello Team Masters 
 

Helaas is er dit jaar weer geen WOC waar je spelers van over heel de wereld kan ontmoeten en er tegen spelen. 

Als alternatief heeft de World Othello Federation, de World Othello Team Masters bedacht. Dit is een online 

toernooi tussen landen. Je speelt dus niet voor een individuele ranking, maar voor de ranking van het team. 

 

 Elk land speelt mee met één team 

 Elk team speelt minimaal 3 tot 5 wedstrijden 

 Een team bestaat uit 4 spelers 

 Elke wedstrijd omvat 4 spellen 

 Per wedstrijd kan de opstelling veranderen, je hoeft 

dus niet elke keer te kunnen 

 Er wordt gespeeld op www.vint.ee, dit is een nieuwe 

gaming site waarop alle WOF-online toernooien 

gehouden gaan worden; je registreert je met je WOF-

rating en ID en je echte naam om mee te kunnen doen 

 De pairing wordt op 18 juli a.s. live gestreamd op het 

Youtube-kanaal www.youtube.com/worldothello 

 

Team Nederland is aangemeld. Elke Nederlandse speler 

kan zich aanmelden. Ik heb er vertrouwen in dat we elke 

keer 4 spelers kunnen opstellen. 

http://www.othello.nl/
mailto:info@othello.nl
http://www.vint.ee/
http://www.youtube.com/worldothello
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Agenda 
 

Datum Toernooi Plaats  

Zondag 1 augustus 99e Dutch Open Den Haag  

31 juli – 11 december World Othello Team Masters Online  

n.n.b. 22e Open Dutch Championships n.n.b.  

 

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

 

Puzzel 
 

Zwart is aan zet. Is het wel verstandig om altijd de hoek te pakken als dat 

kan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart kan alle resterende zetten spelen. Op hoeveel verschillende 

manieren is dat echter mogelijk? 
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