Oktober 2021
Welkom bij de 2e nieuwsbrief van 2021 met daarbij een verslag van het eerste toernooi na het uitbreken van de
pandemie, een aankondiging van het NK en enkele puzzels.

Afgelopen toernooien
Na bijna anderhalf jaar hebben we weer een Othello-toernooi gespeeld en wel op zondag 1 augustus in Den
Haag tijdens het Olympisch festival samen met andere denksporten. Hierbij een verslag van een jonge speler:

Mijn naam is Isabel Zillig en ik ben 10 jaar. Ik speel af en toe een potje Othello met mijn vader Remko of mijn
zusje Sanna. Het leek me leuk om eens een keer een echt toernooi te bezoeken. Gelukkig werd er na lange tijd
weer eens een toernooi georganiseerd! Het 99e Othello open in Den Haag was mijn eerste toernooi. Voor mijn
vader was het zijn eerste toernooi sinds 8 jaar. De meningen waren verdeeld of het een goed idee is dat hij weer
vaker gaat komen… Want na 6 rondes al zeker zijn van de overwinning, dat hakte er wel even in bij de meesten.
Gelukkig compenseerde ik dit weer met de eerste plaats van onderen ;-) Mijn enige overwinning was helaas in
de warming up.
Maar ik denk dat we nog wel vaker een toernooi gaan bezoeken. Ondanks dat ik geen officiële overwinning heb
behaald, vond ik het wel gezellig. Zeker omdat mijn buurmeisje Meike ook mee was. Zij heeft van mij gewonnen
tijdens het toernooi, maar ik wil een keer revanche nemen! Een tijdje terug kwamen we erachter dat zij op haar
school les had gehad van niemand minder dan Mark Dufour. Mijn vader kende hem nog van toernooien van
voordat ik was geboren en wat bleek: hij woont letterlijk 1 straat verderop bij ons! Mark en zijn zoon Daniel
waren ook bij het toernooi, waarmee Pijnacker met 5 personen goed was vertegenwoordigd in Den Haag. Zelfs
beter dan Alkmaar als ik me niet vergis.
De komende tijd wil ik meer gaan oefenen om me voor te bereiden op het volgende toernooi. Openingen, parity
en al die lastige zijdes van het bord. De eerste afspraak voor een Pijnackerse round Robin staat ook reeds in de
agenda! En misschien zelfs wat lessen op school. Mijn vader vond het ook gezellig om allerlei oude bekenden
weer te zien en ook enkele nieuwe gezichten. Ondanks dat de opkomst relatief hoog was in vergelijking met
voorgaande toernooien, was het helaas lang niet zo druk als in de goede oude tijd (althans, dat begreep ik van
mijn vader :-)). Hierbij dus de oproep aan iedere speler, enthousiasteling, liefhebber, supporter of
geïnteresseerde: laten we er in 2022 weer een mooi en gezellig Othello-jaar van maken!
Groeten,
Isabel en Remko
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Komende toernooien
Op zondag 14 november vindt na een jaartje overgeslagen te hebben, het 22e Nederlands Kampioenschap plaats
te Pijnacker. De winnaar van dit toernooi mag zich Nederlands Kampioen 2021 noemen. Tevens wordt deze dag
de Nederlands Kampioen dames en Nederlands Kampioen jeugd bepaald.
Het toernooi bestaat uit 7 rondes van 2x25 minuten speeltijd met daarop aansluitend drie finales om de
kampioenen te bepalen. Behalve voor de kampioenen wordt tevens voorzien in een prijs voor de beste relatieve
prestaties en beste beginner. Het is dus voor iedereen mogelijk om een prijs te winnen.
Het adres is Thorbeckelaan 82A, 2641 WD Pijnacker. 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. Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur
een e-mail naar info@othello.nl.

Agenda
Datum
Zondag 14 november

Toernooi
e

22 Open Dutch Championships

Plaats
Pijnacker

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

Puzzel
Zwart is aan zet en kan winnen. Gewoon de wig nemen of liever toch iets
anders?

Meer puzzels op de volgende pagina.
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Wat is de beste zet voor wit? ”Gevaarlijke” zetten zijn lang niet altijd
gevaarlijk. Of wel?

Opletten! Is klein houden wel altijd verstandig?

Zwart kan beide zetten spelen. Maakt de volgorde hierbij uit?

Wit aan zet en kan winnen. Hoe?

