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Welkom bij de 3e nieuwsbrief van 2022 met daarbij een verslag van het 101e Dutch Open en het 102e Dutch 

Open, een aankondiging voor het volgende toernooi en het komende WK en wederom enkele puzzels. De 

nieuwsbrief is dit keer wat langer door het vele nieuws en het uitvoerige verslag van een van de spelers. 

 

Komende toernooien 

Op zondag 17 juli 2022 vindt het 103e Dutch Open plaats in Villafolie in Almere. Dit toernooi telt mee voor de 

Nederlandse Grand-Prix 2022 en telt dus ook mee voor kwalificatie voor het WK 2022 dat later dit jaar plaats 

gaat vinden (zie verderop). Dit is het laatste meetellende toernooi van het jaar, dus na afloop weten we wie er 

naar het WK kunnen gaan. 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 Zeistpad 33, 1324 NB Almere. 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. 

 

EK - Rome 
 

Vanuit Nederland trekken vier spelers in het weekend van 2 en 3 juli 2022 naar het Europees Kampioenschap in 

Rome, Italië. Dit zijn Daniel en Mark Dufour, Nicky van den Biggelaar en Roel Hobo. Kijk voor meer informatie op 

eoc.worldothello.org. 

 

WK - Parijs 
 

Van 27 t/m 30 oktober 2022 vindt voor het eerst in 3 jaar weer een WK 

plaats (WOC). Gastheer is Parijs, Frankrijk. Plaats van handeling wordt het 

Paris Convention Center. Een WK is een heel andere beleving dan een 

gewoon toernooi. Ten eerste zijn er meer spelers uit meer landen. Ten 

tweede gaat het er behoorlijk serieus aan toe (niet praten tijdens de 

speelrondes). Er worden 3 dagen gespeeld. De avond ervoor is er een 

heuse welkomst-receptie met daarbij de loting voor de eerste ronde. 

Tijdens de speelrondes zijn er veel vrijwilligers actief. Er loopt een TV-

ploeg rond, dus wie weet, zie je je zelf terug op YouTube. Het evenement 

wordt afgesloten met een Victory dinner voor alle spelers en vrijwilligers. 

Nederland mag een team van 5 personen (onder wie één jeugd-speler) 

afvaardigen. Kijk voor meer informatie op 

https://woc2022.worldothello.org/. 

 

Afgelopen toernooien 
 

Op zondag 22 mei 2022 werd in Alkmaar het 101e Dutch Open gespeeld. Grote winnaar was Remko Zillig en de 

beste relatieve prestatie was voor Mischa Bronstring van wie hieronder een uitgebreid verslag volgt: 
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Nadat ik in april voor het eerst had meegedaan aan een Othello-toernooi, na een jaar of 15 online spelen, en 
daar beste debutant werd, besloot ik ook aan de 101ste Dutch open mee te doen in Alkmaar. 
 
De locatie was heel toepasselijk een zaaltje boven een spellenwinkel, waar we met 18 spelers hartelijk werden 
ontvangen. Een van hen was Nick, een debutant die ik al een tijdje ken via eOthello. Altijd leuk om “online 
mensen” in het echt te ontmoeten! De loting voor de eerste ronde werd gedaan, wat op een groot beeldscherm 
voor iedereen goed te volgen was. 
 
Ik was een beetje zenuwachtig, wat ze in het voetbal “gezonde wedstrijdspanning” noemen. Desalniettemin wist 
ik mijn openingspotje te winnen van Judith. De tweede pot speelde ik tegen Jasmijn: een superspannende 
wedstrijd met wisselende kansen. Uiteindelijk 
speelden we gelijk, met beiden nog maar 30 
seconden op de klok. Daar had ik geluk, want 
als er meer tijd was geweest om rustig te 
tellen, had ik verloren. 
 
Met 1,5 punten op zak mocht ik tegen Remko 
spelen. Dat ging faliekant mis met een schijf 
die ik over het hoofd zag al na een zet of 10, 
waardoor ik onbedoeld het halve bord wit 
maakte. Een echt toernooi is heel anders dan 
eOthello in zo’n geval, want een ‘undo’ was 
natuurlijk niet mogelijk! Ik verloor met 54-10. 
Pas later hoorde ik dat Remko de nummer 6 
van Europa was; geen wonder dat ik niet terug 
wist te komen na mijn fout… 
 
De tijd vliegt op toernooidagen en zo was het tijd voor de lunch. Op een bankje voor de grote kerk in de 
binnenstad smaakten de meegebrachte boterhammen me prima. Na de lunch was iedereen netjes op tijd terug 
voor ronde 4 alweer. Ik lootte Erwin. 
 
Ook deze partij liep niet goed voor mij, met een terechte 46-18 nederlaag tot gevolg. Op dat moment begon ik 
eerlijk gezegd een beetje te twijfelen of ik wel op zulke toernooien ‘paste’. Spelers als Erwin of Remko zijn toch 
wel van een ander kaliber dan dat ik mezelf inschat en ik vraag me dan steeds af wat zij wel zien in stellingen dat 
ik totaal niet zie. 
 
Gelukkig was er niet veel tijd voor dit soort negatieve overpeinzingen, want rondje 5 was aanstaande. Ik speelde 
tegen Noa, het zusje van Daniël, van wie ik in mijn eerste toernooi flink had verloren. Deze wedstrijd won ik, 
waarna ik op een draaglijkere 2,5 punten stond. 
 
Ronde 6 was tegen Marcel, iemand met een rating die vergelijkbaar is met wat ik online meestal heb. Ik speelde 
ontspannen, had al snel een goede positie, maar een goede positie ook daadwerkelijk verzilveren is niet altijd 
eenvoudig. Marcel bood heel degelijk tegenspel, maar uiteindelijk won ik. Ik was er vanzelfsprekend erg blij mee. 
 
Op het grote scherm zag ik dat ik hoog stond in de categorie ‘beste relatieve prestatie’. Met een beetje gunstige 
loting zou ik dat misschien kunnen vasthouden, rekende ik mezelf al rijk. Het lot (beter gezegd: het 
koppelprogramma) besloot anders: niemand minder dan Jan de Graaf werd de tegenstander. 
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Gek genoeg liep de partij in mijn beleving vrij goed. Ik vroeg me wel 
steeds af waar het addertje onder het gras zat, maar tegen het einde 
van de wedstrijd werd het me duidelijk dat die adder er niet was en ik 
hier daadwerkelijk serieus een kans had. De zenuwen van het begin 
van de dag kwamen terug, maar nu van opwinding. Inderdaad won 
ik! ‘Mijn eerste grote scalp’, zei een van de nieuwsgierige 
toeschouwers. Jan feliciteerde me hartelijk, wat de sfeer tijdens 
toernooien uitstekend weergeeft: iedereen wil graag winnen, maar 
misgunt niemand iets en zo hoort het ook. 
 
Na het toernooi hielp iedereen de borden en klokken weer netjes in te 
pakken en werd er nagepraat over de partijen. Of niet gespeelde 
partijen: graag had ik ook eens in het echt tegen Nick gespeeld. 

Ronde 6: Mischa – Jan   
Kortom: ik heb een erg leuke dag gehad, die snel voorbij was gegaan en die naar (veel) meer smaakte. Bij het 
volgende toernooi in Pijnacker, 3 weken later, was ik er dan ook weer bij en dat zal vast niet de laatste keer 
geweest zijn! 
 

Exact 3 weken later op zondag 12 juni 2022 was er weer een toernooi, dit keer in Pijnacker. Winnaar is Nicky van 
den Biggelaar met op de 2e plaats Erwin van den Berg die daarmee zijn leidende positie in de Grand Prix 
verstevigde. 
Er waren ook weer een aantal nieuwe spelers. De beste onder hen was Karel Vrielink die al jaren online 
geoefend heeft en op zijn eerste toernooi direct 5 spellen wist te winnen. 

In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreider verslag. 
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Agenda 
 

Datum Toernooi Plaats  

Zondag 17 juli 103e  Dutch Open Almere  
2 en 3 juli EOC Rome, Italïe  
27 t/m 30 oktober WOC Parijs, Frankrijk  
 

Wellicht volgt er later dit jaar nog een oefen-, blitz- en/of XOT-toernooitje. 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, maar hoe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart aan zet en kan winnen, maar hoe? 

 

 

 

 

 

 

http://www.othello.nl/
mailto:info@othello.nl

