
 Maart 2022 
 

Welkom bij de 1e nieuwsbrief van 2022 met daarbij een verslag van het 1e Pijnacker Open, een aankondiging 

voor het volgende toernooi en enkele puzzels. 

 

Komende toernooien 

Op zondag 10 april 2022 vindt het volgende toernooi plaats en daarmee het eerste van 2022. Dit toernooi telt 

mee voor de Nederlandse Grand-Prix 2022 en telt dus ook mee voor de WOC-kwalificatie 2022 (doorgang WOC 

nog niet bevestigd). Het toernooi bestaat uit 7 rondes van 2x25 minuten speeltijd. Behalve voor de winnaar, zijn 

er ook prijzen te winnen voor de beste relatieve prestatie en in andere categorieën. 

Het adres is Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum. De eerste ronde begint om 10:30 uur. 

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

 

In het weekend van 2 en 3 juli 2022 is er voor het eerst een Europees Kampioenschap. Plaats van handeling is 

Rome, Italië. Dit belooft een toernooi te worden met veel deelnemers. Kort na de bekendmaking zijn er al 

tientallen voorinschrijvingen. Wil je een toernooi spelen in een sterk internationaal veld, dan is dit je kans. Kijk 

voor meer informatie op eoc.worldothello.org. 

 

Afgelopen toernooien 
 

Nog net voor de nieuwe lock-down, hebben we op zondag 14 november 2021 in Pijnacker nog een Othello-

toernooi kunnen spelen. Dit toernooi heette het 1e Pijnacker Open omdat het geen deel uitmaakt van de Grand 

Prix. Dit is omdat vanwege de pandemie er geen WK is en er dus ook niets is om voor te kwalificeren. Zodoende 

konden we ook een ander format hanteren voor het toernooi qua aantal ronden en denktijd.  Hieronder een 

verslag van een jonge speler: 

 

 
 

Mijn naam is Daniel Dufour. Ik ben 9 jaar en speel vanaf mijn 6e jaar Othello, meestal op Othello Quest en soms 
tegen mijn vader, moeder of zusje. 
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Na met veel plezier aan een aantal toernooien mee te hebben gedaan was het jammer dat er een heleboel 
toernooien niet door konden gaan door Corona. Op zondag 14 november was er gelukkig weer eens een echt 
toernooi, namelijk het eerste Othello toernooi te Pijnacker, en ook het eerste toernooi dat mijn vader (mede) 
organiseerde! Na een aantal mislukte pogingen om een zaaltje te regelen, kreeg hij van Ellen Zillig de gouden tip: 
"Het Denksporthuys". Daar had mijn vader nog nooit van gehoord (ik wel), maar daar blijken ze een mooie grote 
zaal te hebben met aardige vrijwilligers. 
 
Toen alles eindelijk geregeld was, werden twee dagen voor het toernooi de Corona regels aangescherpt, en was 
het even niet duidelijk of het wel door kon gaan. Gelukkig bleek het volgens de regels te kunnen, want anders 
had mijn vader een zenuw inzinking gekregen. Die kreeg hij uiteindelijk toch nog bijna, toen er vlak voor het 
begin van de eerste ronde nog bijna geen deelnemers waren. Gelukkig kwamen er opeens veel mensen binnen, 
en hadden we bij elkaar toch nog 14 spelers, waarvan de helft jeugd! 
 
Het was wel jammer dat een aantal kinderen uit de Othello les op school (waar mijn vader weer mee is 
begonnen) niet konden komen, zoals Meike, en ook de familie De Graaf, want ik had graag weer eens tegen 
Wendy, Jasmijn, Jan en Mireille gespeeld. Wat ook jammer was, was dat het door Corona geen officieel NK meer 
was. Gelukkig waren er wel een aantal sterke spelers aanwezig zoals Remko Zillig. Die had ik ook bijna te pakken, 
want hij had nog maar 6 sec over aan het eind maar helaas wel 33 stenen! Het was ook leuk dat er een aantal 
kinderen voor het eerst mee deden, zoals mijn zusje Noa. 
 
Uiteindelijk verloor ik helaas van bijna alle volwassen spelers waar ik tegen speelde. Hopelijk kan ik met nog wat 
meer oefenen af en toe een gevorderde volwassen speler gaan verslaan. En hopelijk duurt het niet al te lang tot 
het volgende toernooi. Voor nu was het in elk geval fijn om weer een echt toernooi te kunnen spelen, en (bijna) 
iedereen weer eens te ontmoeten! 
 
Daniel & Mark 
 

Agenda 
 

Datum Toernooi Plaats  

Zondag 10 april 100e Dutch Open Bussum  

 

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

 

Puzzel 
 

Zwart aan zet. Is het verstandig om meteen de hoek te pakken zodra dat 

kan? 

 

 

 

 

 

 

Meer puzzels op de volgende pagina 
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Goed tellen! Zwart is aan zet. Wat wordt de einduitslag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de beste zet voor zwart en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze positie is behoorlijk tricky. Kan zwart de situatie nog redden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit aan zet en kan nog gelijkspelen, maar verkeert in een lastige positie. 

Wat is de beste zet? 


