Mei 2022
Welkom bij de 2e nieuwsbrief van 2022 met daarbij een verslag van het 100e Dutch Open, een aankondiging voor
het volgende toernooi en een tweetal puzzels.

Komende toernooien
Op zondag 22 mei 2022 vindt het 101e Dutch Open plaats in de Spellentoren in Alkmaar. Dit toernooi telt mee
voor de Nederlandse Grand-Prix 2022 en telt dus ook mee voor de WOC-kwalificatie 2022 dat waarschijnlijk eind
Oktober plaats gaat vinden. Het toernooi bestaat uit 7 rondes van 2x20 minuten speeltijd. Er zijn prijzen te
winnen voor o.a. de winnaar en voor de beste relatieve prestatie.
Het adres is Schoutenstraat 28, 1811 HD Alkmaar. De eerste ronde begint om 10:00 uur.
Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een e-mail naar info@othello.nl.
Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds genoemd: in het weekend van 2 en 3 juli 2022 is er het Europees
Kampioenschap in Rome, Italië. Op dit moment zijn er al 52 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
Met frisse moed en maar liefst 4 nieuwe spelers zijn we op zondag 10 april 2022 in Bussum begonnen aan het
nieuwe Othellojaar nu alle Coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven.

Winnaar is Roel Hobo met alleen een verliespartij tegen Nicky van den Biggelaar die op zijn beurt verslagen werd
door een steeds sterker wordende Daniel Dufour. Daniel wist maar liefst 5 potjes te winnen en had daarmee de
beste relatieve prestatie (het meeste aantal plaatsen boven je positie qua rating). Van de nieuwe spelers wist

Mei 2022
Mischa Bronstring het grootste aantal potjes te winnen en werd daarmee beste debutant. Hij wist te winnen van
elke andere nieuwe speler. De uitslag van de 12 spelers is daarmee ook meteen de tussenstand van de ranglijst
voor 2022.

Agenda
Datum
Zondag 22 mei
Zondag 12 juni
Zondag 17 juli

Toernooi
e

101 Dutch Open
102e Dutch Open
103e Dutch Open

Plaats
Alkmaar
Pijnacker
Almere

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

Puzzel
Wit aan zet en kan winnen. Wat heeft nu als eerste prioriteit?

Zwart aan zet en kan winnen. Hoe kan zwart hier de winst uit halen?

