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Welkom bij de 1e nieuwsbrief van 2023 met daarbij verslagen van de afgelopen toernooien, aankondigingen 

voor de komende toernooien en een aantal puzzels. 

 

Komende toernooien 

Op zondag 5 maart 2022 vindt het 106e Dutch Open plaats in Pijnacker. Er zijn al meer dan 30 inschrijvingen. Er 

doen deze keer weer aardig wat beginners en kinderen mee, dus ideaal om eens familie, kinderen of kennissen 

mee te nemen! 

De locatie is Het Denksporthuis aan de Thorbeckelaan 82A, 2641 WD Pijnacker. Het toernooi telt mee voor de 

Nederlandse Grand Prix en bestaat uit 7 rondes van 2x20 minuten speeltijd. 

De eerste ronde begint om 10:30 uur begint. Om 9:30 uur gaat de zaal al open, dus er is ruim voldoende tijd om 

alles op te zetten. Kijk voor informatie en aanmelden op www.othello.nl. Of stuur een e-mail naar 

info@othello.nl.  

 

Op zaterdag 22 april 2023 vindt het 107e Dutch Open plaats te Hilversum. Dit toernooi is een onderdeel van een 

groter evenement Hilversum Denkt waar ook andere denksporten als bridge, schaken, go en dammen aan 

deelnemen. Er wordt gespeeld midden in het centrum van Hilversum. Het toernooi bestaat net als andere 

toernooien uit 7 rondes 2x20 minuten speeltijd en telt mee voor de Nederlandse Grand Prix. 

De aanvangstijd en het exact adres worden later bekend gemaakt.  Kijk voor informatie en aanmelden op 

www.othello.nl. Of stuur een e-mail naar info@othello.nl.  

 

EGP - Barcelona 
 

Dit jaar is na een afwezigheid wegens COVID-19 de EGP serie weer opgestart. Het eerste EGP heeft al 

plaatsgevonden in Cambridge, Verenig Koninkrijk. Daar waren geen Nederlandse deelnemers. In het weekend 

van 18 en 19 maart 2023 is het EGP in Barcelona, Spanje aan de beurt met al één Nederlandse inschrijving, te 

weten Roel Hobo. Kijk voor meer informatie op https://othelloes.org/.  
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EK - Helsinki 
 

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat in het weekend van 29 en 30 april 2023 de 2e editie van het Europees 

Kampioenschap plaatsvindt in Helsinki, Finland. Kijk voor meer informatie op eoc.worldothello.org.  

 

Afgelopen toernooien 
 

Op zondag 18 december 2022 vond het 104e Dutch Open plaats in Bussum. Twaalf deelnemers streden om de 

winst. Ondanks een zeer ruim verlies tegen Ralph Reijnders in de eerste ronde, bleek Nicky van den Biggelaar na 

7 rondes de eindwinnaar en werd daarmee meteen aanvoerder van de nieuwe ranglijst. Beste gevorderde speler 

was Marc Bertrandias, beste dame Wendy de Graaf en beste beginner en beste jeugd Isabel Zillig. 

 

Op zondag 29 januari 2023 vond het tweede toernooi van het jaar plaats 

in Alkmaar en wel het 105e Dutch Open. De einduitslag lag zo dicht bij 

elkaar dat het een poosje onduidelijk was wie nu de winnaar was. Patrick 

Aubroeck en Roel Hobo hadden namelijk evenveel winst en een gelijke 

Brightwell-score. Na de cijfers achter de komma te hebben bekeken is 

Patrick de uiteindelijke winnaar geworden en mocht een grote doos in de 

spellenwinkel uitzoeken. 

We hadden zelfs een buitenlandse gast, Carlo Affatigato die helemaal van 

ver moest komen en meer dan welkom was en ook de prijs voor beste 

gevorderde won. 

 

In totaal deden 20 spelers mee. Beste 

dame was wederom Wendy de Graaf, 

beste jeugd was Daniel Dufour en 

beste beginner Sanna Zillig. 

Spellentoren bedankt voor de locatie 

en voor de prijsjes! 
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Agenda 
 

Datum Toernooi Plaats  

Zondag 5 maart 106e  Dutch Open Pijnacker  
18 en 19 maart EGP Barcelona, Spanje  
Zaterdag 22 april 107e  Dutch Open Hilversum  
29 en 30 april EOC Helsinki, Finland  
 

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

 

Puzzels 

 
Zwart aan zet. Meteen de hoek pakken of nog even 

wachten? 

 

 
Wit aan zet. Welke hoek pak je als eerste? 

 

 
Wit aan zet. Kun je voorkomen dat zwart linksonder 

beide zetten speelt? 

 

 
Zwart aan zet. Kun je nog winnen tegen de parity 

in? 
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Zwart aan zet. Hoe krijg je de swindle linksonder 

zonder te veel te hoeven offeren? 

 

 
Wit aan zet. Welk trucje moet je uithalen om te 

winnen? 

 
Zwart aan zet. Kun je de winnende zettenreeks 

vinden? 

 

En verder 
 

De Nederlandse Othello Vereniging heeft tegenwoordig een WhatsApp-group waarin spelers nieuws kunnen 

uitwisselen, informatie vragen en discussiëren over Othello-gerelateerde zaken. Wil je hieraan toegevoegd 

worden, stuur dan een mailtje met dit verzoek naar info@othello.nl. 
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