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"Go is een denksport waar je 

veel plezier aan kan beleven"  

De tweede editie van het jaarboek 
van de Nederlandse Go Bond is 
dit jaar geen omkeerboek. Van het 

beginnersboek hebben we nog voldoende 
exemplaren in huis. Dat boek vormt sa-
men met een 9x9 speelbord en twee zakjes 
met stenen een set die we tegen kostprijs 
verkopen. Deze speelset met het begin-
nersboek is een succesvolle uitgave. De 
set wordt regelmatig besteld, als cadeau 
voor een kleinkind of als handleiding en 
speelset bij een 9x9 beginnerscursus. De 
bond zette in het afgelopen seizoen in op 
het ontwikkelen van les- en demonstra-
tiemateriaal gericht op 10- tot 12-jarigen. 
Daarbij hebben we de typisch op het Ja-
pans gebaseerde gotermen vermeden om 
zo het spel voor leken toegankelijker te 
maken. Go is een denksport waar je veel 
plezier aan kan beleven. En voor kinderen 
is er veel te leren. Omgang met winst en 
verlies, trainen van je rekenvaardigheid, 
intuïtief en creatief leren spelen, herken-
nen van vormen en vasthouden van je 
concentratie. Je wordt kortom slimmer van 
het spelen van go. Go op school, go in de 
bibliotheek, go op straat. Onze go-ambas-
sadeurs gaan de buurt in om go te promo-
ten en kinderen het spel te leren. Veel lees-
plezier met deze 2e editie van het jaaboek. 
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K78 Fight like a Pro – The Secrets of Kiai     
Prijs: €21,- 
Kiai is de Japanse term voor strijdlust of ‘fighting spirit’.  
Aan de hand van voorbeelden uit zestien professionele go partijen  
concretiseren Rob van Zeijst en Richard Bozulich dit begrip. 
  

                       Zwart aan zet, oefenboek voor 30-25 kyu 
                 Prijs: €12,50 
                       Boek voor beginners, waarin de regels van go worden uitgelegd en de                                                          
                       lezer getoetst wordt aan de hand van oefeningen. Overzichtelijk, met                           
                       grote diagrammen. 
 
 

9x9 Luxe go set 
Prijs: €84,50 
Luxe go bord met pootjes, wegens klein speelbord  
zeer geschikt voor beginnende spelers. 
Met donkere of lichte gebeitste potten naar keuze. 

(Advertentie)
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NK JEUGD

• Wanneer: 10 januari 2015
• Waar: Europees Go Centrum 

Amstelveen

Amber van Damme Foto: Ronald Verhagen

Tim Verhoeven Foto: Ronald Verhagen

Tijden het tweede weekend van het NK Algemeen wordt te-

vens het NK Jeugd gehouden. Het kampioenschap werd ge-

speeld in het Europees Go Centrum in Amstelveen. Er zijn 

drie leeftijdspoules: tot 12 jaar, tot 16 jaar en tot 20 jaar.

Tot 12 jaar
In de jongste groep was er sprake van een 
echte strijd. Vijf jeugdigen, jonger dan 12 
jaar, speelden een halve competitie. Ieder-
een deed goed zijn best en wist links en 
rechts partijtjes te winnen. De duidelijke 
winnaar van deze groep was Tristan Ga-
briëlse: hij scoorde 5 uit 5.

Uitzending naar EK
Voor de kersverse Nederlandse Kampioe-
nen was er een mooie beker beschikbaar. 
Verder krijgen zij een deelname aan het 
Europese Kampioenschap voor de Jeugd 
cadeau van de Nederlandse Go Bond.

NK Jeugd

Tot 20 jaar
De opkomst van jeugdigen had wat groter 
mogen zijn. In de groep tot 20 jaar was er 
slechts 1 deelnemer die daarmee meteen 
Nederlands kampioen werd: Alex Kete-
laars. Jammer dat er niet meer jeugd in 
deze categorie is. 

Tot 16 jaar
In de groep tot 16 jaar bond Marcel Riede-
man de strijd aan met Yuki de Groot. Na 
een fout van Yuki leek de partij in het voor-
deel van Marcel. Gelukkig voor Yuki kon 
hij het tij keren en er met de zege vandoor 
gaat. 

NK Jeugd
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 2015 

Ronald Verhagen
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Aan Nederland was dit jaar de eer om het Europees Jeugd Go 

Toernooi (EYGC2015) te organiseren. Als speel- en verblijf-

plaats werd Zandvoort gekozen. Het hotel en bungalowpark 

van Center Parks was een uitstekende keuze.

EK Jeugd

EYGC2015

Zandvoort
In maart 2015, van de 13e tot en met de 15e 
om precies te zijn, is er gestreden om de 
Europese titels voor de jeugd. De donder-
dag voor het European Youth Go Champi-
onship (EYGC) 2015 begint, verzamelt de 
jeugd zich samen met ouders of teamcap-
tains in Zandvoort. 

Hoe het begint (fuseki) 
Ik weet eigenlijk niet of de doorsnee go-
speler enig idee heeft hoe de organisatie 
van een Europees toernooi wordt toege-
wezen aan een land. Op zich is het simpel. 
Tijdens het Europese Go Congres houdt de 
Europese Go Federatie haar jaarlijkse le-
denvergadering. Eén van de terugkerende 
punten op de agenda is de organisatie van 
Europese Go Toernooien: het EYGC is er 
een van. Voor de vergadering van 2013 had 
de Nederlandse Go Bond bedacht dat het 
weer eens een “kleiner” EK wilde organi-
seren. In 2009 heeft de NGoB immers het 
Europese Go Congres georganiseerd in 
Groningen.
Het EK Jeugd van 2015 was nog te verge-
ven en als je dan je vinger opsteekt bij de 
vraag “wie wil” is het snel gebeurd. 

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 2015 

Ronald Verhagen

EUROPEAN YOUTH GO 

CHAMPIONSHIP 2015

• Wanneer: 13 t/m 15 maart
• Waar: Hotel Center Parks 

Zandvoort

De Nederlandse Go Bond had vooraf met 
het Europese Go Centrum afgesproken 
om de organisatie van het EK voor zijn 
rekening te nemen. Omdat ik regelmatig 
te gast ben in het Europese Go Centrum 
kwam al snel de vraag “wil je meehelpen”. 
Het fuseki eindigt bij het vormen van het 
kernteam: Harry van der Krogt, William 
Wandel en ikzelf.

Maken van plan (middenspel) 
Na de openingszetten begint het serieuze 
werk. Wat, waar en hoe? Afgaande op 
de laatste jaren kunnen we ongeveer 100 
deelnemers en evenzoveel begeleiders ver-
wachten: totaal dus 200 mensen. Het vin-
den van een geschikte locatie is eigenlijk 
gewoon het allerbelangrijkste. Daarnaast 
moet er nagedacht worden over PR en het 
vormen van een organiserend team. En wie 
“doet” de website?
Het speuren naar een locatie begint met 
op internet zoeken en mensen vragen of 
ze iets weten. We bekijken op deze manier: 
scoutingaccommodatie, vakantieparken 
en locaties voor schoolreisjes. In bijna 
alle gevallen is de speelaccommodatie 
het struikelblok: het is niet of in te kleine Speelzaal 3 Foto: Ronald Verhagen

Tristan tegen prof  Foto’s: Ronald Verhagen

omvang voorhanden. We komen tenslotte 
(weer) uit bij Center Parcs in Zandvoort. 
Ik zeg “weer” omdat het EYGC van 2007 
ook hier werd gespeeld. We sluiten een 
mooie deal met Center Parcs. 
Vanaf nu kunnen we concreet aan de gang 
want de datum en de locatie zijn vastge-
steld. We bepalen het programma, de orga-
nisaties die we uitnodigen voor de opening 
en welke mensen we aan het team willen 
toevoegen. Martin Finke sluit aan bij het 
kernteam en neemt de accommodatie on-
der zijn hoede. Op de achtergrond maakt 
Peter Brouwer een mooi ogende website en 
ontwerpt Kim Ouweleen een schitterend 
logo. 
Het vinden van sponsoren die geld willen 
geven blijkt niet te lukken. Wat wel lukt, is 
het vinden van sponsoren die hele leuke 
en mooie prijzen ter beschikking willen 
stellen. Nikon geeft een paar schitterende 
camera’s, HOT games doneert voor alle 
deelnemers breinbrekende puzzels en 
daarnaast mooie spelletjes voor de win-
naars en DGT wil een paar van haar mooie 
timers als prijs geven. Nu de afspraken 
zijn gemaakt is het wachten op de grote 
finale. 

Het Evenement (eindspel) 
Alle voorbereidingen zijn gedaan; het 
wachten is nu op de aanvang van het 
EYGC2015. Het is donderdagochtend 
en de eerste gasten arriveren. De hele 
dag door komen er plukjes mensen naar 
de registratie zonder dat het echt druk 
wordt. In de speelzalen wordt er ook hard 
gewerkt om al het materiaal op zijn plek 
te krijgen. Tegen tien uur ’s avonds heeft 
bijna iedereen zich gemeld en is alles 
ingericht. Morgen kan het kampioenschap 
van start gaan. 
Voor de organisatie is de aanvang van het 
toernooi altijd de grootste uitdaging: heb-
ben we iedereen ingedeeld en zijn de per-
sonen die niet gekomen zijn, wellicht per 
abuis toch in de lijst met spelers terecht ge-
komen? Printers blijken dit keer voor een 
probleem te zorgen: het ene moment kan 
er gewoon geprint worden het andere mo-
ment niet. Na vele combinaties van prin-
ters en laptops geprobeerd te hebben, blijkt 
er toch een combinatie te zijn die werkt. 
Na een kleine vertraging kan er dan 
gestart worden. Als je dan al die jeugd 
vol overgave aan hun partij ziet beginnen, 
weet je meteen weer waarom je het doet. 
De kinderen hebben er plezier in en dat 
telt! Eenmaal op dreef met het toernooi 
gaat de rest als vanzelf. 
Voor zover ik het kan beoordelen en heb 
gezien, heeft iedereen het erg naar de zin 
gehad. De accommodatie was goed, het 
toernooi verliep soepel en er was zelfs een 
dag met volop zon. Zelf kijk ik terug op 
een geslaagd toernooi.

Uitslag:
eygc2015.eu/results 

DE Vrijwilligers maken van het EYGC een succes!



Jaarboek | 11 10 | Jaarboek

EK Jeugd 2015 

Tristan Gabriëlse aan het woord
Tristan (10 jaar): Ik ben Nederlands 
kampioen geworden in go onder de 12 
jaar, dat betekende dat ik naar het EK Go 
voor de jeugd in Zandvoort mocht. Het 
was natuurlijk feest in mijn hoofd, maar ik 
moest niet overmoedig worden. Er zouden 
natuurlijk veel sterke spelers zijn... 
Het was heel bijzonder. Allemaal kinde-
ren uit andere landen waren er, met hun 
begeleiders. Sommige teams hadden heel 
mooie trainingsjassen en shirts, bijvoor-
beeld Rusland. Volgende keer doe ik ook 
mijn oranje Nederland trainingspak aan! 
Wie er tegen wie moest, werd 5 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd opgehan-
gen. Dat was best spannend. Iedereen ging 
altijd snel naar het briefje toe om te kijken. 
Als eerste moest ik tegen een jongetje van 
vier. We verstonden elkaar niet, dus dat 
was wel gek. Toen het spel klaar was, sta-
ken we onze hand op, want dat moesten 
we doen om de scheidsrechters te laten 
weten dat ze even moesten komen tellen. 
Later die middag moest ik tegen een 
jongen die nogal sterk was. Dat was een 
pittige partij. Helaas heb ik die verloren. 
Omdat ik me had ingeschreven voor de 
simultaanpartij tegen de 2e dan profspeler 
Baolong Zhao (uit China) kon ik ’s avonds 
nog een keer aan de bak. Het was een 
leerzame ervaring, en iets dat je maar één 
keer in je leven meemaakt. Ik ben blij dat 
ik me heb ingeschreven, wat was hij goed! 
Hij speelde tegelijk 12 gopartijen tegen ons 
allemaal. Ik vergat nog wel eens (in mijn 
enthousiasme) mijn tegenzet te laten zien 
aan hem. Een heel bijzondere ervaring! 
De volgende dag werd er een groepsfoto 
gemaakt buiten.  
Het was heel erg koud en ik had geen jas 
aan op dat moment. Mijn moeder zei later 
dat het wel leek of we beroemd waren, 
zoveel fotografen (de begeleiders van alle 

landen) stonden erbij. 
Nadat we lekker warm weer binnen 
waren, begon ik met frisse moed aan mijn 
partijen. Twee wedstrijden won ik, zelfs 
mijn gomeester Rob kwam nog even langs. 
Het leuke was, dat ik de eerste partij tegen 
een Frans jongetje moest, en toen we klaar 
waren gaf hij me als aandenken een klein 
Eiffeltorentje (sleutelhanger). Het scheen 
dat dit een oud gebruik was, om souvenirs 
met elkaar uit te wisselen. Dus toen zijn we 
snel nog souvenirs gaan kopen voor mijn 
tegenspelers. 
Daarna heb ik nog midgetgolf gespeeld en 

Ik, Marcel (14), ging voor de tweede keer 
naar EYGC in Zandvoort en deed mee voor 
U16. Op het eerste EYGC in 2007 in Zand-
voort was ik nog maar 6 jaar. Toen waren 
er veel kinderen met een volle bus uit de 
Oekraïne gekomen. Als ik verloor tegen 
zo’n Oekraïens jongetje, kreeg ik een reep 
chocolade als troost, herinner ik me nog. 
Nu zijn diezelfde kinderen uit Oekraïne 
en Rusland nog steeds aanwezig, maar wel 
ouder en sterker geworden. Ik ken ze ook 
nog van andere toernooien zoals het jaar-
lijks gocongres. Ook was er een groep Duit-
se en Franse kinderen, die ik goed ken. Met 
een jongetje uit Grenoble heb ik zelfs Frans 
gesproken. Door de vele contacten vind ik 
het leuk naar het EYGC te gaan. Mijn eind-
resultaat was 3 uit 6. Ik ben er erg blij mee. 

Mijn broertje Emil (10) deed mee U12. De 
eerste partij verloor hij slechts met een 
half punt. Ook hij heeft veel vrienden 
in het gowereldje en vindt het erg leuk. 
Yuki de Groot was als gast mee en sliep 
in ons huisje op Center Parcs. Het was erg 
gezellig. 

Marcel Riedeman vertelt:

gebowld in blacklight, want dat kon ook in 
het hotel waar het EK werd gehouden. 
De laatste dag ging net zoals de eerste, mijn 
eerste partij gewonnen en daarna heb ik ver-
loren. Het was ook wel een erg sterke tegen-
standster. Wel heb ik hier veel van geleerd. 
Ik had het idee dat mijn spel best goed ging, 
totdat ineens bleek dat ik een hele groep 
stenen kwijt was. Ik begrijp dat zij al veel 
verder vooruit dacht dan ik en dit gaf het 
niveauverschil tussen ons aan. Erg leerzaam 
dus. Het was heel gezellig in Zandvoort. Ik 
heb genoten van dit EK en hoop volgend jaar 
weer mee te doen.

Marcel Riedeman Foto’s: Ronald Verhagen

Emil Riedeman 
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Partijbespreking
NK Open 2015

Peter versus Merlijn

Toernooi: NK Open 2015
Partij: play-off, 1e partij van 3
Datum: 21 februari 2015
Zwart: Peter Brouwer 6d
Wit: Merlijn Kuin 6d
Komi: 6,5
Tijd: 1,5 uur met 1x30s byoyomi
Regels: Japans
Uitslag: Wit wint met 38,5 punten
Locatie: Europees Go Centrum, Amstelveen
Commentaar: Merlijn Kuin 6d, bewerking van een kort com-
mentaar door Goto Shungo 9p

In de eerste partij van de play-off testte Peter Brouwer Merlijn 
Kuin met een hoog fuseki. Helaas voor hem was Merlijn in top-
vorm en speelde een nagenoeg foutloze partij volgens de ge-
raadpleegde prof Goto Shungo 9p, wat te zien is in de uitslag. 
Het commentaar is in het Engels. Zie eventueel de partij met 
Eidogo: http://eidogo.com/#z5DDakOT

Black 1: Black tries a strategy that has become popular in Japan 
recently with Cho U as it’s biggest proponent and which Peter 
tried himself several times before. The focus is obviously on the 
center. However, it’s not easy to use these stones to their full 
effect as in a sense black is limiting himself by having no clear 
follow up moves available. Figure1: move 1-7

White 2: White adopts a wait and see approach. There’s no hur-
ry to respond locally to black 1. I usually prefer the 3-4 point for 
it’s complexity, but a more center oriented strategy feels asked 
for here. Black is not likely to invade the corners as that would 
give white thickness which would counter black’s overall center 
facing strategy.
Black 3: As expected black takes another 7-5 point.

Diagram 1

White 4: White varies his corner play a bit to elicit a response 
from black.
White 6: an approach move to 2 would be a good move for black 
if white plays elsewhere so a center oriented extension feels logi-
cal here. White prevents black from making a moyo on the lower 
side while strengthening himself and having future inroads to 
the center.
Black 7: Black indeed chooses a different move here. 
The 7-5 point doesn’t work well here (diagram 1).

White 8: Same as before: white prevents black from making a 
sphere of influence, this time on the right. The corner is availeble 
again but unattractive to invade.
Black 9: Black finally takes up position in a corner.
White 10: White steadily reduces the interesting areas for black. 
Only in the lower left and the center can black now expect any 
kind of framework. Please know that this is more about mak-
ing the game harder to play for Black than that it is objectively 
better.
Black 11: Strategically, this move feels fishy as it’s at cross pur-
poses with black center oriented focus so far, but it’s not quite 
clear what black should do instead.
White 12: White just has to make sure black can’t link up easy.
Black 15: The next few moves are unnecessary for living, mak-
ing almost no territory and they weakening the outside. Black 
should immediately jump to 23.
Black 21: This prevents a white block at 57 in sente, but at the 
cost of further strengthening white towards the center.
Black 23: Peter said he was happy in this position as the influ-
ence of white’s wall is negated by black’s position. While not 
technically incorrect, it is too simplistic in the sense that we can 
also claim to affect the earth’s rotation by jumping up and down 
a few times. Obviously white’s wall and black’s stones around 
it cancel each other out, but this only affects one white corner 
while black’s whole strategy is endangered. If anything I’d say 
white’s play has been consistent while black’s hasn’t.
White 24: White has some thickness he can’t use to make ter-
ritory, so then we should use it to invade and put even some 
pressure on black’s one point jump.
White 26: White deliberately stays away from black’s position 
in the lower corner. Black still doesn’t have a good move in that 
area and forcefully settling the position there may only help 
black in that regard.
Black 27: This move feels kind a obvious, but it’s not very clear 
what benefit it brings as the center is open from almost any side.
White 28: White pushes black towards his wall aiming to make 
miai of A and jumping to the center.
Black 29: Very solid indeed, but it feels slightly slow. Obviously, 
this defends against white doing anything here and aims at B.
White 34: White escapes to the center in a good strong shape. 
Again it’s not quite clear what black’s moves on the outside are 
accomplishing. Black will need to find a way to profit from them 
sooner or later.
Black 35: Black moves fast but this move is rather thin, therefor 
black can’t fight strongly here.Figure 2: move 8-57
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White 36: White easily moves out to the center aiming at black’s 
thin shape.
White 38: White now has quite a solid group right through 
black’s center. The question is wether black can do enough on 
the upper side to compensate for this loss.
Black 39: Aims at weak points in white’s shape but black is nei-
ther without problems either.
White 40: Makes miai of 57 and C.
Black 41: Black needs to play more actively to achieve some-
thing here.
White 44: Black has now to defend on the upper side.
Black 47: Defends against a cut here, but it’s half work as we 
shall see later on. Evidently playing a more solid move would be 
too passive though. Nevertheless, it feels as if black is walking a 
tightrope that got loosened up a bit already.
White 50: White could also atari first and then connect, leading 
to the same result.
Black 53: Temporarily immobilizes some stones here, but there’s 
still a lot of life left in them.
White 54: White quietly connects, forcing black to defend too.
Black 55: Altogether, I would not be too happy with Black in this 
position. Black made some territory, but it’s rather low on the 
second and third lines while white easily connected his groups 
and black doesn’t have much potential elsewhere to speak of. 
Also there’s still a cut around C and black needs another move 
at the top. White starts whittling away at black’s profit here at 
the next move.
Black 57: It’s slightly painful to have to take here but black can’t 
allow white to connect his stones (diagram 2).

White 60: A well-timed asking move.
Black 61: diagram 3.
Black could of course choose to live on either side, but that 
means the corner is not territory yet. Still I think this move is 
better than the game.

Figure 2: move 8-57

Figure 3: move 58-61
Figure 4: move 62-85

Diagram 3

Diagram 3Diagram 2

White 62: The fighting has come to a close on the top and white 
takes up position on the right playing where black would no 
doubt have liked to play himself.
Black 63: Black tries to make something on the lower side.
White 64: Unfortunately, white can easily invade here and 
black’s attack is not very strong.
White 72: White asks for a response before deciding how to con-
tinue with 68.
White 80: White lives rather easily and with territory at that, 
while black’s ponnuki has very little potential. We may even say 
that his group is even not alive yet as white 68 is perfectly placed 
taking away all the eyes and there’s a strong follow up at B.
Black 81: Black was already behind, but the game was still 
playable. However, this move loses outright. If anything, black 
should play at one point to the left, as this takes a liberty if white 
still wants to do anything with his stones.
White 82: Black can capture now with 93, but that would mean 
81 becomes a dud move while he also will have to suffer White 
83 and a lot of boundary play to capture white’s stones (seme-
dori).
Black 83: Black evidently prefers to go out in style, but he could 
have gotten some extra points by playing at A.
White 84: Perhaps a surprising move, but black is helpless to 
resist. Please note that  black is impossible to resist.
Black 93: Black could probably have tried A, but white will get 
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something back in the center for sure if he has an extra liberty 
on the top.
White 96: White creates an enormous potential on the right side 
while not suffering anything on the left, as will become evident 
later on.
Black 97: This looks strong, but black’s weak shape comes back 
to haunt him.
Black 103: Other moves also don’t work here. Black is just too 
weak everywhere.
White 108: The last of white’s problems have been resolved.
Black 109: Black tries something on the right.
Black 113: Black would love to extend his one stone but the aji at 
B is so bad that he can’t make much out of it.
White 120: A time kikashi, but also it prevents a play at A so one 
wants to play here anyway. Even though it loses some aji in the 
center but white doesn’t really need that. Anyway, white is way 
ahead so he can afford to simplify the game.
Please note that white will continue at B if black ignores this.
Black 133: Black tries to kill, having nothing else to aim for.
White 134: White makes sure he’s 100% alive here first.
White 152: 153 would be worth considering too if there was 
time, but there’s no need for overhasty decisions.
Black 155: Black lives, but in gote and he didn’t really achieve 
anything.
White 156: Safety first to wrap up the game.
Black 157: Better at 159. Black’s ponnuki still doesn’t have eye 
shape.
Black 159: Better at 167.
Black 161: Again better at 167.
White 166: If the game hadn’t been over already, it would have 
been now.
White 176: White is nearly 50 points ahead so while this move is 
totally unnecessary, with 30 seconds byoyomi on the clock white 
is taking no chances.
Black actually played the game out till the end
White 184: Again safety first. White just connects his groups.
Black 191: In the end white won by 38,5 points.

Figure 5: move 86-135

Figure 6: move 136-185

Figure 7: move 186-191

Goto sensei mentioned that he couldn’t find any questionable 
moves by white in this game. While I had a good feeling dur-
ing the game and after analysing at home, I was still very much 
surprised to hear this, as go is such an extraordinarily difficult 
game that even for top professionals it’s rare to play “pitch per-
fect”.

 ‘‘  
‘I must have been very 

happy to win a 7th 
Dutch championship 

this way’

Merlijn: “This is probably the first time in my career that that 
happened against such strong player as Peter. I must have been 
very lucky to win a 7th Dutch championship this way. Wish me 
luck at the WAGC (WK Amateurs) in Bangkok!”

Merlijn eindigde in Bangkok op de 21e plaats.
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‘‘ WinterGO

ZomerGO

 
‘zestig uur regen 

aaneen, een nieuw 
zomers record in 

Nederland’

In de zomer worden buitenspelen geor-
ganiseerd. Live Robo-Rally spelen, waar-
bij het waterpistool driftig gehanteerd 
mag worden. En golessen op het gras-
veld, onder het genot van een kop thee of 
koffie en de nodige versnaperingen. Het 
diner is altijd een prettige verrrasing. De 
kookploeg zet elke avond weer een lek-
kere gevarieerde maaltijd op tafel.

Met de openhaard aan is het goed toeven 
in Overasselt. Door een dag langer te blij-
ven kan je er zelfs het nieuwe jaar inwij-
den. Maak lange wandelingen in de bos-
sen rondom, oog in oog staand met een 
oeros of genietend van het besneeuwde 
landschap. En als de nacht invalt komen 
de strategische bordspellen op tafel. Tot 
diep in de nacht wordt er gestreden om 
een eerste plaats.

Wintergo 2014
Van 27 t/m 31 december werd traditiege-
trouw Wintergo georganiseerd in Over-
asselt. Wintergo trok meer dan honderd 
deelnemers, een nog steeds groeiend aan-
tal. Het gebruikelijke toernooi, waar lang 
niet iedereen het volledige aantal ronden 
speelde, werd gewonnen door Frank Jans-
sen. Tweede werd René Aaij en derde Dick 
Riedeman.

Zomergo 2015
Zomergo 2015 was aanmerkelijk rustiger 
dan Zomergo 2014, toen in het openings-
weekend alles vol was. Daar had wellicht 
het weer ook wel iets mee te maken, want 
dat was de eerste paar dagen ronduit
belabberd. Zoals de organisatie meldde: 
“In deze regio is een nieuw record geves-
tigd. Voor het eerst is zestig uur aaneen 
regen gemeten in een zomer in Neder-
land”. De tweede helft van de week knapte 
het weer gelukkig flink op, waardoor een 
aantal geplande buitenactiviteiten wel 
doorgang kon vinden. De rust mocht 
overigens de pret niet drukken, het was 
niet minder gezellig dan in andere jaren. 
 

Korean Ambassador’s Cup
In het openingsweekend werd de Korean 
Ambassador’s Cup (KAC) gespeeld, waar 
plaatsing te verdienen was voor de Korean 
Prime Minister’s Cup (KPMC) dit najaar 
in Korea. Regerend Nederlands kampioen 
Merlijn Kuin 6d won dit, door in de finale 
Alexander Eerbeek 5d te verslaan. Onder-
weg versloeg hij ook Herman Hiddema 4d 
en René Aaij 4d, terwijl Alexander in de 
kwart en halve finales respectievelijk Sjoerd 
Kuperus 3d en Rudi Verhagen 4d versloeg.

Zomer- en
Wintergo

Centraal Plaatsingstoernooi
Ook werd tijdens het weekend het Centraal 
Plaatsingstoernooi (CPT) gespeeld, waar 
twee plaatsen voor het Indis te verdienen 
waren. Deze plaatsen gingen naar Tijmen 
van Wettum 1d en Gerard Nederveen 1k.

Hoofdtoernooi
Gerard was vervolgens ook nog winnaar 
van het hoofdtoernooi van Zomergo,waar 
hij 5 van de 6 ronden won en alleen van 
René Aaij verloor. Naast het spelen van 
go, was ook een aantal workshops over 
go georganiseerd, gegeven door Merlijn 
Kuin, Alexander Eerbeek, Merijn de Jong 
en Sjoerd Kuperus, en werden vooral heel 
veel spelletjesgespeeld, soms tot diep in de 
nacht. In de tweede helft van de week werd 
het weer veel beter en kon ook buiten een 
aantal evenementen gehouden worden. Zo 
organiseerde Merlijn Koek op dinsdag een 
frisbeeworkshop en op woensdag werd 
een Live Robo-Rally evenement gehouden. 
Al met al was Zomergo 2015 weer een zeer 
geslaagd evenement. Hulde voor de orga-
nisatie!

Herman Hiddema

Foto's: Herman Hiddema
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FIRST GRAND SLAM 
TOURNAMENT
3 t/m 6 April 2015 
Chinees Cultureel Centrum Berlijn

Er doen dan wel geen Nederlanders mee, 
maar een beetje trots is wel op zijn plaats. 
Het wordt wat met het Europese go, zo lijkt 
het. Meteen al vierhonderd toeschouwers 
op de goserver KGS van partij 1 uit de 
voorronde: Dinerchtein tegen Silt.

Hoe was het ook weer?
Het Grand Slam is een knock-out toernooi. 
Amateur spelers kunnen bonuspunten ver-
dienen om zo een prof titel te bemachtigen. 
Twaalf spelers staan klaar om mee te doen. 
Daarvan zijn er vier, de Europese profs 
Lisy 1p, Jabarin 1p, Surma 1p en Shikshin 
3p, al geplaatst voor de slotronde. Die ko-
men de tweede dag in actie als het spel om 
de knikkers echt gaat beginnen.

Voorronde
In de voorronde op vrijdag een knock-out-
gebeuren  tussen de andere acht. De verlie-
zers spelen verder in de 6th China Cup, die 
mee gaat lopen naast de Grand Slam om 
het geheel “body” en sfeer te geven.
Na vier hete confrontaties op vrijdag 
stroomden door naar het ware werk:
Dinerchtein (opgave Silt)
Kravets (opgave Taranu)
Kachanovsky (1,5 punt meer dan Lin)
Pop (opgave Blomback).

Knock Out
Een echt proftoernooi op knock-outbasis: 
wie achtste wordt krijgt € 500 mee naar 
huis, de winnaar € 10.000. Ja, dat leest u 
goed. We zitten hier duidelijk in andere 
sferen.

Kwart Finale
In de kwartfinale op zaterdag sneuvelen 
wederom vier spelers Er keken op KGS 970 
toeschouwers in totaal mee. Resultaat:
Shikshin (opgave Kravets)
Jabarin (10,5 punt meer dan Kachanovsky)
Surma (opgave Dinerchtein)
Pop (opgave Lisy)

Halve Finale
De halve finale leverde de twee finalisten 
op:
Shikshin (opgave  Pop)
Surma (opgave Jabarin)

Finale
Winnaar: Ilya Shikshin (opgave Surma)
Runner up : Mateusz Surma
Derde plaats: Ali Jabarin

De aftrap naar een serieuze profcompetitie 
lijkt hiermee gegeven. CEGO heeft zich 
onder meer  garant gesteld tot en met 2022 
minimaal een Grand Slam per jaar te be-
kostigen. Naar analogie met tennis mogen 
er vier Grand Slams per jaar georganiseerd 
worden. De organisatie die hier naar solli-
citeert zal dan € 10.000 op tafel moeten leg-
gen. De huidige PR oogt nog mager. Ons 
eigen Eurogotv deed hier nog het meest 
zijn best. In de chatbox kwam - tekenend 
- nogal eens de vraag langs waar de paring 
en de standen eigenlijk te vinden waren. 
Maar er waren ook geluiden om de organi-
satie niet te hard te beoordelen op dit punt. 
Het begin is er.

Grand Slam Berlijn
EUROPEAN GRAND PRIX 2015 

Henk Mourik

Ilya Shikshin 1p (Rusland) Bron:  aboutgo.ru

Mateusz Surma 1p (Polen) Bron:  usgo.org Ali Jabarin 1p (Israël) Bron:  onlinego.com
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EK VOOR LANDEN-
TEAMS 2014-2015
Sinds 2010 wordt het Eu-

ropees Kampioenschap Go 

voor Landenteams online 

gespeeld op Pandanet IGS, 

onder de naam Pandanet Go 

European Team Champion-

ship (PGETC).

Pandanet sponsort het toernooi ook met € 
10.000 aan prijzengeld. De competitie loopt 
van september t/m juni, en de vier hoogst 
geëindigde teams in Poule A treffen elkaar 
eind juli op het Europese Go Congres nog-
maals op echte borden om dat prijzengeld 
te verdelen, met respectievelijk € 4.000, € 
3.000, € 2.000, en € 1.000 euro voor plaat-
sen 1 t/m 4. Elk landenteam bestaat uit 12 
spelers.

Seizoen 2014-2015

Zuid-Afrika
Het seizoen 2014-2015 heeft meer deel-
nemers dan ooit, met 34 landen die een 
team afvaardigen. Opvallende nieuw-
komer is Zuid-Afrika. “Zuid-Afrika?”, 
hoor ik je denken, “Wat doen die in een 
Europees kampioenschap?”. Nou, dat 
zit zo: Zuid-Afrika is geen onverdien-
stelijk goland, maar heeft het probleem 
dat het daarin weinig aansluiting kan 
vinden in de regio. In Afrika zijn 
slechts drie landen waar georganiseerd 
go gespeeld wordt – naast Zuid-Afrika 
zijn dat Madagascar en Marokko – en 
in beide andere landen ligt het niveau 
niet hoog. Een Afrikaanse Go Federa-
tie, of een Afrikaans Teamkampioen-
schap, is dus niet bijzonder boeiend. 
Maar qua tijdszone ligt Afrika op de-
zelfde lengtegraad als Europa, en als 
er dan toch online gespeeld wordt, is 
de afstand ook geen obstakel meer. Om 
die reden heeft Zuid-Afrika bij de EGF 
toestemming gevraagd, en gekregen, 
om in het EK teams mee te doen. Ze 
zijn ook niet het eerste land van buiten 
Europa dat meedoet, want ook Israël is 
al jaren lid van de EGF en deelnemer in 

het EK. Zuid-Afrika begint uiteraard 
in de onderste poule, poule C.

Poule A
Nederland speelt, na een denderend 
seizoen in poule B vorig jaar, nu weer 
in poule A. Poule A bevat tien teams 
en er is een duidelijke tweedeling te 
onderscheiden. Vorig jaar waren er vijf 
teams (Rusland, Roemenië, Tsjechië, 
Oekraïne en Frankrijk) die streden om 
de vier finaleplaatsen en allemaal ten 
minste 10 punten haalden. De onderste 
vijf teams haalden allemaal maar 5 of 
6 punten, waarbij de twee 5-punters¬ 
(Israël en Hongarije) degradeerden en 
de drie 6-punters (Finland, Zweden 
en Servië) zich dus net handhaafden. 
Ook dit seizoen is te verwachten dat 
eenzelfde tweedeling zal gelden, want 
de twee gepromoveerde teams (Ne-
derland en Polen) zijn op papier van 
vergelijkbaar niveau met de gedegra-
deerde teams. Uiteraard doen we een 
poging om in de top te eindigen, maar 
realistisch gezien is de middenmoot al 
een prima prestatie.

Nederland
Voor Nederland begint het seizoen 

Pandanet team-
kampioenschap

zwaar. De eerste vier wedstrijden zijn 
tegen vier van de topteams, vervolgens 
pas de vier zwakkere concurrenten 
en aan het eind een seizoen afsluiting 
tegen regerend kampioen Rusland. 
Dat betekent dat we waarschijnlijk het 
grootste deel van het seizoen in de 
onderste regionen zullen vertoeven, 
wat demotiverend kan werken en dus 
wat extra veerkracht van de teamspirit 
zal vragen. Gelukkig is na het vorige 
seizoen de teamspirit uitstekend, dus 
moeten we dit makkelijk aankunnen.

Tsjechië
De eerste wedstrijd brengt ons Tsjechië, 
een bijzonder zware dobber, waar de 
(individueel) Europees Kampioen van 
2012 op bord 4 zit! Tsjechië doet haar 
plicht en we verliezen helaas met 4-0. 
Jammer, maar we herpakken ons en 
gaan er weer vol goede moed in tegen 
de tweede tegenstander, Frankrijk. 
Deze wedstrijd brengt ons eerste succes. 
Frankrijk speelt zonder professional 
Fan Hui en jeugdtalent Thomas Debar-
re, waarmee het een stuk behapbaarder 
wordt. Gilles van Eeden en Alexander 
Eerbeek weten hun partijen te winnen, 
terwijl Peter Brouwer en Zeno van Ditz-

huijzen verliezen, waarmee we dus ons 
eerste gelijkspel weten te halen tegen 
een van de sterkere teams.

Oekraïne
In ronde 3 treffen we Oekraïne en we-
ten we het succes voort te zetten. Dit 
keer zijn het Gilles en Zeno die winnen, 
terwijl Geert Groenen en Alexander ver-
liezen. Opnieuw 2-2 en dit geeft toch 
wel veel hoop. Oekraïne speelde in haar 
sterkste opstelling, dus als we tegen de 
sterkere helft van het veld ook dan ge-
lijk kunnen spelen, zijn we goed bezig 
en doen we voorlopig zelfs nog mee 
voor de prijzen. De 4e ronde wil het he-
laas niet vlotten. Alexander redt de eer, 
maar Geert, Gilles en René Aaij verlie-
zen, waarmee we helaas onze meerdere 
moeten erkennen in Roemenië. Toch is 
het op zich niet verkeerd om met twee 
punten uit de zware eerste vier matches 
te komen, want nu volgt de zwakkere 
helft van het veld.

Scandinavië
Helaas beginnen we in de vijfde ronde 
slecht door van Finland te verliezen. 
Dit keer is het Geert die de eer redt, ter-
wijl Peter, Gilles en René verliezen. Dat 

moet beter! Ronde 6 treffen we Zweden, 
en het lijkt allemaal op rolletjes te lo-
pen. Zweden is op papier misschien wel 
het zwakste team in de poule en heeft 
alleen op bord 1 echt een sterke speler 
zitten. We stevenen dan ook hard op een 
3-1 zege af, maar dan slaat het noodlot 
toe. Zowel René als Ruben Cornelissen 
begaan een flinke blunder en ineens 
zijn hun gewonnen partijen weer loei-
spannend. Bij René blijkt dat helaas 
net teveel en hij verliest met tweeën-
eenhalve punt. Ruben’s tegenstander 
mist de juiste volgorde in het eindspel, 
waardoor Ruben gelukkig nog net een 
halfpunts overwinning overhoudt. Met 
winst van Gilles en verlies van Geert 
komen we daarmee slechts tot 2-2 en in 
plaats van Zweden te passeren, blijven 
we op plaats 9 hangen. Een beetje een 
dieptepunt voor ons team.

Servië
Ronde 7 brengt ons Servië, een taaie te-
genstander die vooral op de eerste twee 
borden sterk is. Dat blijkt ook uit de 
uitslag, want Peter en Geert verliezen 
op bord 1 en 2, terwijl Gilles en Zeno 
op bord 3 en 4 wel winnen. Opnieuw 
2-2 dus, en daarmee zijn we ook het 

Merlijn Kuin 6d Peter Brouwer 6d Frank Janssen 6d Foto’s: Judith van Dam

Herman Hiddema
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team met de meeste gelijkspelen van de 
poule. Dit gelijkspel houdt ons op de 9e 
plaats, met alleen Polen nog onder ons, 
terwijl Servië, Zweden en Finland een 
puntje boven ons staan. Daarmee wordt 
de 8e ronde van vitaal belang. Was het 
vorig jaar de wedstrijd tegen Polen die 
om de winst in poule B ging, dit jaar is 
het de wedstrijd tegen Polen die om het 
vermijden van de degradatie gaat.

Polen
Polen is, net als Zweden, een team dat 
een sterke speler op bord 1 heeft zitten 
(Mateusz Surma, 1e dan professional), 
maar voor de rest van de borden niet 
verder komt dan 4e en 3e dans. Voor hen 
is het dus zaak om bord 1 te winnen en 
dan op tenminste een van de andere 
borden voor een verrassing te zorgen. 
Ze hebben op zijn minst een gelijkspel 
nodig om nog kans te maken degrada-
tie te ontlopen. Ons team is echter in 
topvorm en niet alleen winnen Gilles, 
Zeno en Frank Janssen de partijen op 
borden 2 t/m 4, ook Peter wint op bord 
1, waarmee we dus een klinkende 4-0 
overwinning scoren. Dat zorgt ook dat 
we Zweden, Finland en Servië passeren 

in de stand, en met stip van plaats 9 
naar plaats 6 springen.

Rusland
De laatste ronde tegen Rusland is bijna 
een formaliteit. Degradatie is eigenlijk 
onmogelijk, dus we kunnen vrijuit spe-
len. Voor Rusland staat nog wel wat op 
het spel, zij hebben nog kans zich te 
plaatsen voor de finale, mocht een van 
de bovenste vier teams nog struikelen. 
En een van de bovenste vier struikelt 
ook: Oekraïne verliest verrassend van 
Finland, terwijl ze aan een gelijkspel ge-
noeg hadden. Daarmee passeert Finland 
ook ons team in de stand en dat kunnen 
we natuurlijk niet op ons laten zitten. 
Opnieuw scoort het team een prachtig 
resultaat. Geert wint van Ilja Shikshin 
(net als Surma sinds kort 1e dan profes-
sional) en Zeno wint van Timur Sankin. 
Gilles en Herman Hiddema verliezen 
wel, waardoor we dus een gelijkspel 
halen. Dat betekent dat wij Finland pas-
seren, terwijl Rusland er toch niet in 
slaagt om Oekraïne te passeren en als 
regerend kampioen ineens slechts een 
vijfde plaats weet te halen.

Onderin de poule degradeert Polen, terwijl 
Zweden door hun 9e plaats nacompetitie 
moet spelen. Duitsland wint poule B en 
promoveert dus rechtstreeks naar onze 
poule. Hongarije wordt tweede in poule B 
en treft Zweden in een match op vijf borden 
om te beslissen wie in poule A mag spelen. 
Zweden weet deze match enigszins veras-
send te winnen met 3-2 en handhaaft zich 
dus alsnog. Zuid-Afrika laat zien dat het 
goed mee kan komen en wordt tweede in 
poule C, achter Groot-Brittannië. De match 
tegen Zwitserland om een plek in poule B 
wil echter niet vlotten en Zuid-Afrika ver-
liest met 4-1 en zal dus nog een jaar in poule 
C spelen.

Al met al is deze 6e plaats een uitste-
kende prestatie voor Nederland. Het is 
de hoogste plaats die we ooit gehaald 
hebben in de PGETC en 7 punten is ook 
onze hoogste score ooit in poule A (de 
eerdere deelnames in poule A in 2010-
2011 en 2011-2012 eindigde beiden met 
4 punten op respectievelijk een 8e en een 
9e plaats). Volgend jaar proberen we na-
tuurlijk ons nog te verbeteren, maar dat 
zal wel zwaar worden!

René Aaij 4d

Gilles van Eeden 6d Filip Vanderstappen 5d

Ruben Cornelissen 4d

Geert Groenen 6d Kim Ouweleen 4d

Gelmer Bouwman 3d  Foto’s: Judith van Dam en Laura Avram

Alexander Eerbeek 5d Herman Hiddema 4d 

RESULTAAT POULE A

 1 Tsjechië
 2 Frankrijk
 3 Roemenië
 4 Oekraïne
 5 Rusland
 6 Nederland
 7 Finland
 8 Servië
 9 Zweden
10 Polen

RESULTAAT POULE B

 1 Duitsland
 2 Hongarije
 3 Israël
 4 Oostenrijk
 5 Denemarken
 6 Noorwegen
 7 Turkije
 8 België
 9 Slowakije 11 Zwitserland
10 Italië 12 Slovenië

RESULTAAT POULE C

 1 Engeland
 2 Zuid-Afrika
 3 Bulgarije
 4 Litouwen
 5 Kroatië
 6 Spanje
 7 Ierland
 8 Cyprus
 9 IJsland 11 Kazachstan
10 Portugal 12 Griekenland 
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ALMERE - Go Vereniging Almere 
Wo vanaf 20.00 u
Buurthuis De Wieken
Wipmolenweg 54

ALPHEN A/D RIJN
Di vanaf 20.00 u
Wijkcentrum Kerk en Zanen
De Oude Wereld 57

AMERSFOORT - Knipoog
Di vanaf 20.00 u
Café Lobbes
Hof 10

AMSTELVEEN - De Twee Ogen 
Di vanaf 20.00 u en vr vanaf 19.30 u
Europees Go Centrum (EGCC)
Schokland 14 

AMSTERDAM - De Amsterdamse Go Club
Wo vanaf 20.15 u
Café Batavia 1920
Prins Hendrikkade 85

Vr vanaf 20.30 u
Buurthuis Ons Genoegen
Elandsstraat 101

DEVENTER - Go Club Salland
Do vanaf 20.00 u
De Fermerie
Muggeplein 9

EINDHOVEN - Eindhovense Go Club
Ma vanaf 20.00 u
Wijkcentrum ‘t Bellefort
Iepenlaan 40

Do vanaf 18.30 u
Café-Restaurant The Trafalgar Pub
Dommelstraat 21

ENSCHEDE - Drienerlose Go Vereniging 
Wo vanaf 20.00 u
Vrijhof Cultuurcentrum
Drienerlolaan 5

Verenigingen  
in Nederland

APELDOORN - Nobe No Shinju 
Wo vanaf 19.30 u
Denksportcentrum  Apeldoorn
Dubbelbeek 24

CULEMBORG - Go Club De Betuwe 
Elke laatse zo v/d maand vanaf 13.00 u
Restaurant Op de Haven
Helling 7

Elke 2e wo v/d maand vanaf 19.30 u
Rode Kruis Gebouw
Otto van Reesweg 10

DELFT - Go Club Delft
Do vanaf 20.00 u
Café de Klomp, Binnenwatersloot 5

DEN BOSCH - Go Club Den Bosch
Di vanaf 20.00 u
Volkstuinvereniging Pastoor Barten
Herven 70

DEN HAAG - Go Club Seki
Wo vanaf 20.00 u
Wijkcentrum Essesteijn
Elzendreef 10, Voorburg

BELANGRIJK!

Zie voor contactpersonen en de 
meest recente gegevens de website 

van de Nederlandse Go Bond:

www.gobond.nl
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GOUDA - GoGo
Di vanaf 20.00 u
Sportcentrum De Mammoet
Calslaan 101

GRONINGEN - Go Club Groningen
Ma vanaf 20.00 u
Café Wolthoorn
Turftorenstraat 6

Do vanaf 20.00 u
Kroeg van Klaas Wijk Oosterpoort
Oosterweg 26

HAARLEM - Go Club Haarlem
Wo vanaf 20.00 u op afspraak

HEERLEN - Go Club Heerlen
Wo vanaf 20.30 u
Café Pelt, 
Pancratiusplein 48

HILVERSUM - Go Club Hilversum
Do vanaf 19.30 u
Buurthuis De Koepel
Kapittelweg 399-A

LEIDEN - Go Club Leiden
Ma en do vanaf 20.00 u
Robijnstraat 4

NIJMEGEN - Nijmeegse Go Club
Ma vanaf 20.00 u
Wijkcentrum Daalsehof
Daalsehof 2

UTRECHT - Go Club Utrecht
Ma vanaf 20.00 u
NDC Den Hommel, 
Kennedylaan 9

Wo vanaf 20.30 u
Café de Stichtse Taveerne
Twijnstraat 43

WAGENINGEN - Aji 
Ma vanaf 20.00 u op afspraak
Universitair Sportcentrum De Bongerd
Bornsesteeg 2

ZOETERMEER - Go Club Amai Mizuumi
Di vanaf 20.00 u, 1 keer per 4 weken
Centraal Wonen
Scharounlijn 14

ZWOLLE - Go Club Zwolle
Wo vanaf 20.00 u
Café de Singel
Groot Weezenland 4

Contactpersonen

Hieronder staat een overzicht van de 
woonplaatsen van go-spelers uit de regio. 
In deze plaatsen is geen club, maar de go-
spelers zijn altijd bereid om een partijtje te 
spelen of informatie te verstrekken. Kijk 
op de website van de Nederlandse Go 
Bond voor de actuele contactgegevens.

ARHEM
GORINCHEM
HARDERWIJK
HEERHUGOWAARD 
LEEUWARDEN
LIPPENHUIZEN
MAASTRICHT 
ROERMOND
ROTTERDAM
ZAANSTAD

Jeugdclubs

ALMERE
Wo vanaf 19.00 u
Buurthuis De Wieken,
Wipmolenweg 54

AMERSFOORT
Do vanaf 17.15 u
Theater Café Borra
Hof 25
 
DEN BOSCH
Do vanaf 14.30 u
Sint Janslyceum
Sweelinckplein 3

EINDHOVEN
Ma vanaf 19.00 u
Wijkcentrum ‘t Bellefort
Iepenlaan 40

DELFGAUW
Ma van 19.00 u tot 20.00 u om de week
De Kiezel
Laan der Zeven Linden 175

(Advertentie)

(Advertentie)

BELANGRIJK!

Zie voor contactpersonen en de 
meest recente gegevens de website 

van de Nederlandse Go Bond:

www.gobond.nl
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A’dam; terug van weggeweest

Wie een stukje schrijft over de stand van 
zaken van de goclub Amsterdam ontkomt 
niet aan een lichte terugblik. Tenslotte 
werd deze club ooit “de sterkste goclub 
buiten Azië” genoemd. Dat moet wel heel 
lang geleden zijn, horen we u zeggen. In-
derdaad.
Het begon raar: de Nederlandse Go Bond 
bestond al en daarnaast was er een groep 
spelletjesfanaten bij het Leidseplein in Het 
Hok, nog altijd de naam van topteams in 
bridge. De bridgers en schakers daar ont-
dekten go en werden natuurlijk snel ster-
ker. Wij schrijven ergens eind jaren zestig. 
De bond ontdekt die langharige hippies en 
organiseert een match. In de woorden van 
de latere Nederlands kampioen (zes keer) 
Max Rebattu: “In Het Hok was ik 8-kyu, 
maar ik won van een 3-kyu van de bond.” 
Max werd ‘Hollandse Honinbo’ voor een 
tiental jaren. Hij won zes titels op een rij. 
Robert Rehm was ook van de partij. Mees-
ter Max lichtte hem pootje op het NK of 
EK, dat beiden bijna wonnen in de jaren 
zeventig. Max switcht naar bridge, Robert 
blijft bij go.
Amsterdam had dus een aantal sterke spe-
lers in huis. Henk de Vries, Cas Muller, Ro-

bert Rehm, Max Rebattu, allemaal hogere 
danspelers. Bij mijn weten was Rotterdam 
als club ouder en waarschijnlijk de eerste 
Nederlandse goclub die onder leiding 
van founding father Cees Put go populair 
maakte. Menig hippe popartiest zag je 
trouwens op de foto achter een gobord in 
die tijd. Ook schaakcoryfee Jan Timman!
Maar goed, Amsterdam had founding fa-
ther/wiskundeleraar Ab Schilp die de bond 
stichtte in 1959. Zijn imposante kaartenbak 
staat nog steeds in het Europees Go Cen-
trum met leden als een Zeeuwse tandarts 
die in een of andere windhoek niet direct 
de tegenstanders in rijen voor de deur zal 
hebben zien staan.
Amsterdam is wel moeder van een aantal 
andere clubs in universiteitssteden Leiden, 
Utrecht en Groningen, dankzij bezoeken 
van Robert Rehm en de zijnen in de jaren 
zeventig. Tegen de tijd van de opening 
van het Europees Go Centrum, neemt Pe-
ter Dijkema dat stokje over en richt met 
een drietal dames de club Twee Ogen op. 
Louter voor die lui uit Amsterdam-Zuid en 
Amstelveen die te lui zijn om één van de 
drie clubavonden in Amsterdam-Centrum 
te bezoeken, zoals die andere kampioen in 
bridge, Anton Maas. Nog veel later bloeit 
toekomstig veelvoudig kampioen Merlijn 

Kuin daar op.
De oerplek van Amsterdam is de Mensa 
H’88 op de Herengracht, waar je via de 
flipperkast en bijbehorende studentenher-
rie, trappie af, hoekie om, terecht kwam. 
De hutspotdampen hangen er nog ver na 
achten. Het ledental liegt er niet om; ver 
boven de honderd.
Later, na omzwervingen langs verschil-
lende locaties (Damstraat, een sporthal 
in Oost etc. ) vindt de club zichzelf terug 
op het Waterlooplein, in een grand café 
waar een lid één van de beheerders is, met 
nog steeds een clubcompetitie van zeven 
poules van zes spelers. In een hoekje is 
iets vreemds te zien. Daar staat een com-
puter, waar je mee op internet kan spelen. 
Er wordt nog nauwelijks gebruik van ge-
maakt; go speel je op een bord. Wel telt de 
club een aantal webwizzards en whizkids. 
Jan van der Steen schrijft ‘Liberty’ om par-
tijen op computer te redigeren, zoals de 
maandelijkse lessen van kampioen Ronald 
Schlemper aan de getalenteerde jeugd op 
de ‘Centrale Training’ op de satellietclub 
Gouden Leeuw in de Bijlmermeer. Van 
1989 tot 1991 wint ons talent Mark Boon 
het WK voor goprogrammeurs met zijn 
Goliath, met soms steun van Jos Vermase-
ren, die 4d op het bord is, maar 9p in pro-

De Amsterdamse 
Go Club

Henk Mourik & Peter Dijkema 

grammeren. 
Nog voor er sprake is van Amsterdam 
als centrum van de Europese gowereld, is 
Amsterdam centrum voor nieuws uit het 
verre Oosten. Dankzij de goede contacten 
met Japan krijgt de redactie van GO gra-
tis allerlei tijdschriften: Go Weekly, Kido 
Monthly, Igo Club en ook het blad van de 
Kansai Ki-in. Te veel profpartijen voor ons 
tweemaandelijkse blad met slechts plek 
voor twee of drie potjes.
Met ‘Liberty’ op Atari ST is invoeren van 
partijen ineens een koud kunstje. Jan 
Wiel(emaker) wriemelt wat scripts, zodat 
het zetwerk ook een fluitje van een cent 
wordt. Het gotijdschrift ‘GO MOON’ leeft 
van 1988-1994, een eenmanszaak van Pe-
ter Dijkema himself. Jan Steen begint zijn 
Gobase, in navolging van chess-base, wat 
ook begon op een Atari ST! Prof-potten in 
print zijn nu niet meer nodig. In diezelfde 
tijd stopt het Europees Go Centrum met 
de uitgave van ‘GO MOON’. Achteraf een 
geluk bij een ongeluk. Ik (Peter, red.) kan 
weer wat anders doen.
Een aantal jaren verder drijft de club terug 
naar Amsterdam-West. Het oude honk Het 
Hok in de Leidsedwarsstraat heeft een me-
dewerker die een eigen (bridge)café begint 
in de De Clercqstraat, na korte tijd al een 
drukke tent met veel aanloop. Er wordt 
daar vrij driftig go gespeeld, zoals vanouds 
in Het Hok ook al heel lang het geval was 
geweest en de club voelt zich er wel thuis. 
Uiteindelijk verloopt de club nogal, go-
spelen wordt vooral bier drinken en aan de 
bar hangen. Na een intermezzo van weer 
een verhuizing naar een buurthuis in de 
Jordaan, komt de zaak na een goede tip van 
Marianne Diederen weer pas echt tot leven 
in café Batavia 1920, schuin tegenover het 
CS.
Het idee om de clubcompetitie van de De 
Twee Ogen (laddercompetitie met compu-
ter en softwareprogramma) over te nemen 
slaat aan. Iedereen krijgt een tegenstander 

en kan dus altijd spelen. Daarnaast begin-
nen we met een vluggertoernooi, na elke 
vijf rondes laddercompetitie (steeds prijs 
voor een winnaar), dat door de gunstige 
ligging qua openbaar vervoer,  flink veel 
spelers van buiten blijkt te trekken.
Dat is één van de geinigste aspecten van de 
huidige locatie. Buitenlandse spelers vin-
den de club moeiteloos via het internet, ze 
zitten toch in een hotel in de buurt en voe-
len zich binnen een half uur opmerkelijk 
op hun gemak. Uit het hoofd herinneren 
we ons Siberiërs, een Chileen, Canadezen, 
Oost-Europeanen en de nieuwe vriend van 
Guo Juan, de Amerikaan Darrell, die de 
lachers op zijn hand krijgt bij de prijsuitrei-
king van het laatste Amsterdams toernooi 
als zij samen op het podium staan, waar 
Roel doet of de prijsuitreiking in Holly-
wood plaats vindt met zijn presentaties 
van de sterren.
Ondertussen blijft het jammer dat onze zo 
culturele stad het nog steeds anno 2015 
zonder een denksportcentrum moet stel-
len. We kunnen dit wel een schande noe-
men. Denksportclubs mogen jaar-in- jaar 
uit genieten van een zwerversbestaan. Vrij-
komende geschikte panden vallen altijd 
weer ten prooi aan het eet- en drinkvirus. 
Het gevestigde en bekende denksport-

centrum in Amstelveen, het Europees Go 
Centrum, vindt de Amsterdammer te ver 
ondanks de goede parkeergelegenheid. 
Ook wel psychologisch, want de verbin-
ding met het openbaar vervoer is gewoon 
goed te noemen. Dat daar al jaar en dag het 
Amsterdamse toernooi gehouden wordt, 
wordt ieder jaar weer mokkend aanvaard. 
Alle alternatieve locaties in Amsterdam 
zelf zijn gewoonweg te duur. Ook doet de 
club weer mee aan de nationale clubcom-
petitie, de Nederlandse Go Competitie, 
met twee teams.
Beide teams werden in de voorjaarscyclus 
derde in hun poule (hoofdklasse en derde 
klasse). Sterke punten zijn verder een 
prima website en een gemotiveerd bestuur 
dat naar de toekomst wil kijken. Op de ver-
langlijst blijft staan: meer jeugd en vooral 
dames!

Tot slot:
 rouwen hebben vaak veel meer sociaal 
talent dan de mannen. Bijna alle sterke spe-
lers zijn wel wat autistisch. Amsterdam had 
ooit een vrouwelijke voorzitter. Yvonne 
verbood roken lang voordat dat de mode 
werd. Amstelveens eerste bestuur vormt 
een extreem voorbeeld. Ik (Peter, red.) ben 
een soort erevoorzitter die mocht aanzitten 
bij de diners van de dames die de rest van 
het bestuur vormden. De dames deden wat 
ze wilden met de club: een eigen blaadje 
voor ‘Twee Ogen’, een toernooi voor het 
éénjarig bestaan (winnaar: Rob van Zeijst 
7d, 1e prijs een badeendje - eentje!). Verga-
deren was dineren bij een bestuurslid, dus 
eens in de vier maanden moest ik voor de 
dames koken: Peter’s pannenkoeken. Nog 
bedankt voor de lol, Liesbeth, Marianne en 
Monique!

Speelzaal Batavia 1920 Bron: batavia1920.nl
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Topsport en recreatief

Go wordt op vele niveaus gespeeld, als pro-
fessionele sport, (amateur) topsport, wed-
strijdsport en breedtesport. Nederlandse 
professionele spelers zijn er helaas nog niet. 
Wel zijn er sinds vorig jaar mogelijkheden 
voor jeugdige spelers om in China opgeleid 
te worden tot op professioneel niveau. Op 
Europees- en wereldniveau behoren we bij 
de subtop. Onze sterkste speler, meervou-
dig Nederlands kampioen Merlijn Kuin 
6d, behaalde de 12e plaats bij het amateur 
WK. De sterkste Nederlandse spelers die 
meedoen aan het NK zijn 6e dan, terwijl in 
Europa de sterkste amateurspelers 7e dan 
zijn. Bij de dames is Marika Dubiel 2d, te-
vens meervoudig Nederlands kampioen, 
de sterkste speler. De sterkste Europese 
dames zijn 4e dan. In 2014 deed ze niet mee 
met het EK Dames. Maar dit jaar maakt ze 
een redelijke kans hoog te eindigen. Het 
wachten is op talenten die al op jonge leef-
tijd met go starten om zo tot de top door 
te kunnen doordringen. In voetbaltermen: 
we hebben een stevig middenveld, maar 
topscoorders zitten er niet bij en de F-jes 
breken niet door.

Nederland

Binnen Nederland is er sprake van een 
levendige toernooiwereld. Elke maand is 
er wel een gotoernooi. De NK-cyclus, de 

Bestuur

Qua bestuur hebben we weer een redelijke 
bezetting met vier leden. Wel blijven er pos-
ten niet ingevuld: jeugd, breedtesport en 
communicatie. Voor jeugd heeft zich Ger 
Hageman kandidaat gesteld. Qua finan-
ciën hebben we 2014 positief afgesloten. We 
hebben wel een klein verlies in 2015 op het 
EK Jeugd dat in maart gehouden is. Maar 
verder ziet ook 2015 er positief uit.

Bureau

Het bondsbureau wordt door onze di-
recteur Harry van der Krogt bemand. Hij 
houdt de boekhouding bij, verwerkt de 
post, verzorgt de mail en onderhoudt de 
contacten met o.a. NOC*NSF. In 2014 is 
de boekhouding omgezet naar een nieuw 
boekhoudpakket. 

Is alles gelukt wat gepland was? Nee, er is 
nog van alles te doen. Masters of Go lever-
de uiteindelijk te weinig op om dit project 
voort te zetten. De ‘winkel’ op onze website 
is nog niet operationeel en we missen nog 
van 51 leden een e-mailadres. Maar met de 
hulp van alle vrijwilligers gaat het ons ze-
ker lukken om dit op de rails te krijgen en 
de verspreiding van go in Nederland een 
succes te maken.

Terugblik
(Advertentie)

Han Ellenbroek

SEIZOEN 2014 - 2015 

Nederlandse Go Competitie, de clubkam-
pioenschappen, Zomer- en Wintergo en de 
toernooien van de verschillende goclubs 
zorgen voor veelzijdige speelmogelijkhe-
den waar je je krachten kan meten. Doordat 
toernooiresultaten bijgehouden worden in 
de Europese Go Database, krijg je een mooi 
overzicht van eigen en andermans presta-
ties. De bond gaat vanaf 2016 het Amster-
dams Internationaal Toernooi organiseren, 
dat in 2015 succesvol de laatste keer door 
de Amsterdamse Go Club is georgani-
seerd. We gaan meer internationale spelers 
werven voor dit toernooi.

Communicatie

Qua communicatie is er goed gescoord. 
Het Jaarboek 2013-2014 is een schot in de 
roos en het beginnersboek, als omkeerboek 
bij het Jaarboek, loopt goed qua verkoop in 
de beginnerssets. Het 10x per jaar verschij-
nende Bulletin wordt steeds rijker van in-
houd, is actueel en informatief over gedane 
en komende activiteiten. Helaas is wel de 
laddercompetitie gesneuveld. We hopen 
dat we deze in de toekomst weer kunnen 
opstarten. We zijn aanwezig op Facebook 
met nieuws, foto’s, aankondigingen en ver-
slagen. En de website is geheel vernieuwd. 
Een stevige klus die door inzet van velen 
tot een goed einde gebracht is.

It’s NEW!
It’s DIFFERENT!

It WORKS!

And you can try it for FREE fore one month!

Please come visit my NEW Go School website.
I really think you will fall in love with it!

-Guo Juan, 5p-
7 times Dutch Champion

4 times European Champion

www.InternetGoSchool.com
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 ‘‘  
‘je willen meten met 

een go-speler van 
vlees en bloed’

De aanwas van nieuwe leden zet zich gestaag door. We heb-

ben in seizoen 2014-2015 eenendertig nieuwe leden mogen 

verwelkomen. We krimpen hierdoor niet meer, het ledental 

blijft schommelen rond de vijfhonderdvijftig. Wat ons wel 

zorgen baart is dat de verjonging maar niet op gang komt. Het 

aantal jeugdleden is nog net niet op een hand te tellen, maar 

groei zat er helaas niet in. Via 321GO, een website waar je als 

beginnende speler go kan leren, en de goverenigingen weten 

go-spelers de weg te vinden naar de bond. Maar daarnaast zijn 

er go-spelers die zichzelf via internet go op een behoorlijk 

niveau aangeleerd hebben en dan als 1e kyu zich live willen 

meten met een speler van vlees en bloed.

NIEUWE LEDEN
JULI 2014 T/M JUNI 2015
Naam Woonplaats
Joppe Klein Nagelvoort Almere
Fabian Sieverdink Alphen a/d Rijn
Michiel  Osinga Amersfoort
Simon Admiraal Amsterdam
Robert Jan Bakker Amsterdam
Frank Filius Amsterdam
Isjar Manner Amsterdam
Lieuwe Rekker Amsterdam
Robert Rodger Amsterdam
Kees Schut Amsterdam
M. Thor Amsterdam
Albert Sieverdink Bergschenhoek
Steven van Dijk Bodegraven
Tijs van Bakel Delft
Wil Boudewijns Den Bosch
Frank Tanke Drunen
Firenze Tanke Drunen
Zoë Peters Echt
Wim de Rooij Eindhoven
Frank van Will Eindhoven
Marian Hendriks Groningen
Lotte Medendorp Groningen
Ryanke Pars Groningen
Frank Smit Groningen
Arend Stemerding Monnickendam
Jonathan Vos Nijmegen
Simen Stroek Rotterdam
Evelyne van Oers Sassenheim
Sander Verwijlen Sint Odiliënberg
Jeroen Ooms Tiel
Oscar Schoen Utrecht
Matthijs Kassies Zwolle

René Aaij Go Club Groningen 2013
Rudi Verhagen NGoB 2013
Kim Ouweleen NGoB 2012
Frederik Spanhoff Go Club 
Seki 2010
Herman Hiddema 
Go Club Groningen 2009
Bram Koster Go Club Utrecht 2007
Andreas Drost Go Club Leiden 2006

styles in carpet tiles

Meer informatie: modulyss® | T +32 (0)52 45 72 11 | info@modulyss.com | www.modulyss-pureair100.com

Zeg fijnstof vaarwel met de Pure Air100 tapijttegels van modulyss®!

In totaal brengen we meer dan 85% van onze tijd binnenshuis door. De kwaliteit van de binnenlucht is echter vijf tot tien keer slechter dan die van de 
buitenlucht. Wist je dat we gemiddeld twee theelepels fijnstof binnenkrijgen? Per persoon, per dag! Zonder dat we het weten is fijnstof ons dagelijks 
leven binnengeslopen.

modulyss® introduceert Pure Air100, een innovatieve en milieuvriendelijke tapijttegel die ontworpen werd om het fijnstof vast te houden en de binnenlucht 
te zuiveren. De collectie is beschikbaar in zeven unieke variaties en looks die je omver blazen. Pure Air100 werd onderworpen aan een reeks grondige 
tests. Het resultaat? Pure Air100 is de trotse ontvanger van het GUI Gold Certificate (PM10 en PM2,5) voor uitmuntendheid op het vlak van binnenlucht!
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Nieuwe leden 
De redactie
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“Zund det klumpkes?”, “Ja, tuurlijk, dropjes en pepermuntjes, maar niet opeten!”. 

Als je in een Heerlense kroeg speelt, 
is dit een veel gehoord begin van 
een gesprek over go. Iedereen 

vindt het er mooi uitzien en interessant. 
Maar veel spelers hebben we daar niet aan 
overgehouden, ook niet aan de cursussen 
en informatieavonden. Desondanks be-
staat de Heerlense Go Club al meer dan 35 
jaar. Weliswaar met een kleine harde kern 
en een steeds wisselend aantal spelers, 
maar wel met een jaarlijks “Internationaal” 
Nieuwjaars Go Toernooi. Heerlen ligt dicht 
bij het drielandenpunt en dus is “Euregi-
onaal” spelen natuurlijk niet zo raar. De 
goclubs van Aken, Düsseldorf, Keulen, 
Bonn, Luik en Brussel liggen ongeveer 
even ver van Heerlen als Eindhoven. Het 
is dus geen echt wonder dat de Heerlense 
Go Club en ook de Maastrichtse Go Club 
meespeelden in de Nordrhein Westfalense 
Clubkampioenschappen in de Rhein-Maas 
Liga en theoretisch kans hadden de Duitse 
Bundes Club kampioen te worden. Van 
1993 tot en met 2009, al ruim voor de NGC, 
werd er minimaal drie keer per jaar met 
vier spelers naar Duitsland gereden om 
met heel veel plezier ieder twee serieuze 
gopartijen te spelen. Uiteindelijk was het 

Go Club Heerlen
Robbert van Sluijs & Martin van Es

 ‘‘  
‘Klumpke 

voor klumpke’

steeds moeilijker voldoende spelers bij el-
kaar te krijgen en speelden we als Limburg 
totdat ook dat te ingewikkeld werd. Helaas 
zijn we nooit NRW Meister geworden, 
zelfs niet Rhein-Maas Meister.
De band met de Akense Go Club is er niet 
minder om: jaarlijks wordt in juli door hen, 
zo ongeveer op de grens, in Nederland een 
gezellige Go-Garten-Grillen party georga-
niseerd. Mocht het gaan regenen, wat het 
overigens nog nooit heeft gedaan, kunnen 
we terecht in de beroemde “ruïne” van 
Hans-Georg. Duitsland is toch wel een su-
per gominnend land, je mag het zelfs op je 
nummerbord zetten.  
De contacten met de Duitse buren maken 
het Heerlens Toernooi altijd internationaal, 
maar het succes is vooral te danken aan 
de vaste spelers die vaak al jaren komen. 
Sommigen hebben geen toernooi gemist. 
De serieuze partijen op hoog niveau (5 en 
6 dans) worden gespeeld in een echt Lim-
burgs, zelfs ouderwets Heerlens, café net 
na Nieuwjaar, met wafels en ook vaak de 
nieuwe Prins Carnaval die vlak na de Prin-
sen Proclamatie altijd wel even langs komt 
om een biertje te drinken bij kroegbaas 
Frits Pelt.

Prins op bezoek Foto’s: Martin van Es

Foto’s: Martin van Es
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g0 Gadgets

Kattenoog stenen

Voor degene die eens een wat kleurrijker 
spel wil spelen zijn er diverse kleuren 
go stenen van geslepen edelsteen.

Kattenoog is een kwartsvariëteit die 
zich kenmerkt door zijn speciale glans 
en schittering. Je kan het in verchillende 
kleuren krijgen afhankelijk van het soort 
kwarts en insluitsels van andersoortige 
steen. Het zal wel even wennen zijn om met 
al die schittering te spelen.

Violet Cat Eye Beads For Go Game
$ 169.00
www.aliexpress.com

Drukgevoelig oprolbaar bord

Nog niet te koop maar wellicht in de 
toekomst is dit OLED scherm waarmee 
je go kunt spelen.

OLED zijn kunstof ledjes die je in een 
flexibel scherm kunt verwerken. Koppel dit 
oprolbaar scherm met een spelcomputer die 
go speelt en je hebt een speelbord, klok en 
stenen uit een stuk. Tommy Chen ontwierp 
dit bord in 2007. Maar tot een product is het 
tot nu toe niet gekomen.

We wachten af... 

Electronic Go Chinees Chessboard
n.t.k.
www.yankodesign.com

Manchetknopen

Bij een echte gosnob mogen deze 
manchetknopen zeker niet ontbreken.

Uitvoering:
• Achterkant stalen manchetknoop
• De steen is van topkwaliteit Yunzi 

stenen, deze worden in de Chinese 
provincie Yunnan vervaardigd door 
het sinteren van poeder tot een hard 
materiaal volgens een geheim recept.

Go Stone Cufflinks
Prijs € 9,32
www.etsy.com

Speelbord van leer

Een 19x19 leren speelbord dat je gewoon 
op kan rollen, past in elke tas.

Uitvoering:
• Door JRLeathercraft met de hand 

bewerkt stuk dik kwaliteitsleer.
• Rand met gestanst patroon, initialen 

of andere patronen op aanvraag.
• Kleur Cowboy Bruin, andere kleuren 

op aanvraag.
• Opbergzak met sluiting voor het 

opgerolde bord.

NB. De kleur van het leer kan varieren, het 
is een natuurprodukt.

PENTE Leather Roll Up Board Game
Prijs € 44,78
www.etsy.com

Laptoptas met opdruk

Voor je laptop, telefoon en pennen is 
deze tas een perfecte opbergplek 

Uitvoering:
• Een zachte foamvoering beschermt je 

laptop, van maximaal 17” groot.
• Aan de achterkant een vak met rits.
• Drie vakken voor accessoires.
• Twee vakken voor een telefoon e.d.
• Een met rits afsluitbaar pennenvak 

voor drie pennen.
• Twee verstelbare banden voor het 

vastzetten van de laptop.
• Gemaakt van stevig scheurvast nylon.

Goban Messenger Bag
Prijs $ 87,99
www.cafepress.com

Sprei met gomotief 

Mocht je kunnen haken dan is 
dit natuurlijk een aantrekkelijk 
sprei om te maken. Op internet is 
de gebruiksaanwijzing te vinden, 
compleet met patronen en een 
gebruiksaanwijzing.

Deze sprei is gemaakt door een Koreaanse 
go-speler voor zijn vriendin. Dus jij 
kan hem ook maken. Je moet wel enig 
doorzettingvermogen hebben en flink wat 
bolletjes witte, zwarte en beige wol in huis 
hebben.

Wie gaat deze uitdaging aan?

Crocheted Goban Blanket
n.t.k. 
geekcrafts.livejournal.com
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42e Keizer Karel Toernooi Foto’s: Huub Reuver

‘
Han van der Pluijm

De Nijmeegse
Go Club

De geschiedenis van de Nijmeegse 
Go Club gaat terug tot 1971, toen 
de club opgericht werd door Jos 

Vermaseren en Fons Bink. Vandaag de 
dag is ons ledenaantal bescheiden ten op-
zichte van de hoogtijdagen, maar het me-
rendeel van de leden komt trouw naar de 
speelavond op maandag toe. Alleen op de 
avonden dat de Nederlandse Go Competi-
tie plaats vond was het erg rustig op onze 
club, doordat onze twee teams dan de 
strijd aangingen in Utrecht.

Nederlandse Go Competitie
Het eerste team promoveerde in de na-
jaarscompetitie in 2014 naar de Hoofd-
klasse. Daar bleek de tegenstand te sterk 
waardoor het team in de voorjaarscompe-
titie 2015 weer degradeerde. Het tweede 
team heeft zich tweemaal gehandhaafd in 
de derde klasse. Achtereenvolgens op de 3e 
en de 2e plaats.

Keizer Karel Toernooi
In 1974 werd voor het eerst het Keizer Ka-
rel Toernooi georganiseerd. In 2015 vond 

dan ook de 42e editie plaats, standaard het 
derde weekend van maart. Anders dan 
anders werden twee partijen gespeeld op 
zaterdag en drie op zondag. Ook werd de 
film ‘The Divine Move’ vertoond op zater-
dagavond. Van de 47 deelnemers aan het 
toernooi kwamen er 22 naar de film kijken. 
Wij zijn zeer tevreden over de opkomst van 
het toernooi en de sfeer die erg prettig was. 
Rudi Verhagen werd de ongeslagen win-
naar dit jaar.

Dick Ederveen competitie
Het districtstoernooi in Nijmegen, ge-
noemd naar het overleden lid Dick Eder-
veen,  is dit jaar door zes personen ge-
speeld. Het toernooi is gewonnen door 
Niek van Diepen 3d, die ongeslagen bleef. 
Roel Verkeste 1d pakte de stenen ook weer 
op en bemachtigde de tweede plaats met 
drie winstpartijen.

Studenten GO
Als goclub in een studentenstad zijn onze 
promotieactiviteiten voornamelijk gericht 
op de studentenpopulatie. Zo zijn wij aan-

wezig tijdens de introductiemarkt van de 
Radboud Universiteit. In het begin van 
het collegejaar worden er workshops voor 
studenten georganiseerd. Hieruit kwam 
een vaste speelmiddag op de Bètafacul-
teit tot stand. Na verloop van tijd bleken 
de meest trouwe spelers toch de eigen le-
den, maar de geïnteresseerde blikken van 
menig voorbijganger bevestigden op zijn 
minst dat het belangrijk is zichtbaar te zijn 
voor de studenten en daarom zullen wij 
deze open speelmiddag voortzetten in het 
nieuwe jaar. 
Daarnaast hebben we de spellenavond van 
de studentenvereniging Karpe Noktem 
bezocht en aan het einde van het jaar is 
op hun locatie een goworkshop georgani-
seerd.

Website
Tot slot was 2015 ook het jaar waarin we 
de site een fris uiterlijk hebben gegeven en 
een bezoek aan de Go Club in Wageningen 
brachten. Al met al een jaar waar we met 
een goed gevoel op terugkijken als Nij-
meegse Go Club.

‘ 
‘Het is belangrijk 
zichtbaar te zijn 

voor de studenten’
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DANLIJST
STAND JUNI 2015

7e dan, klasse 7 Club Anno
Ronald Schlemper 
NGoB 1984
Rob van Zeijst Nobe No Shinju 1993
Guo Juan NGoB 1991

6e dan, klasse 8 Club Anno
---  --- ---

6e dan, klasse 9 Club Anno
Peter Brouwer De A’damse Go 
Club 2011
Merlijn Kuin NGoB 2007
Michiel Eijkhout Go Club Leiden 2001
Emil Nijhuis NGoB 2001
Geert Groenen NGoB 1999
Gilles van Eeden NGoB 1997
Frank Janssen NGoB 1991

5e dan, klasse 10 Club Anno
Robert Rehm De A’damse Go 
Club 1980

5e dan, klasse 11 Club Anno
Michiel Tel Go Club 
Groningen 2013
Zeno van Ditzhuijzen 
NGoB 2012
Alexander Eerbeek 
NGoB 2012
Filip Vanderstappen Go 
Club Leiden 1999
Koen Pomstra NGoB 1997
Erik Puyt NGoB 1991
Max Rebattu De Twee Ogen 1976

4e dan, klasse 12 Club Anno
Rob Koopman Go Club Leiden 1994
Sjef Ederveen NGoB 1993

4e dan, klasse 13 Club Anno

Horizontaal 
 
 4. plaats van EGC in 2014  (5)
 6. won een tienkamp tegen Gu Li (8)
 8. 4-4 punt (5)
 10. slimme zet (6)
 14. nationale clubkampioenschappen (3)
 15. in 2016 wordt het gocongres voor het    
  eerst in Klein-Azië gehouden, waar? (5)
 17. werd onlangs 50, was een van de eersten
  die een go-spelend programma schreef. (4)
  (ik mag een ... zijn als ik het weet)
 18. compensatie voor het recht als eerste    
  te mogen spelen (4)
 21. drie stenen die voor invloed gaan (9)
 22. nieuwjaarstoernooi (7)
 23. Amerikaanse gobond (3)
 25. nu al meermalen Nederlands kampioen (4)
 28. werd voor tweede keer Europees    
  kampioen in 2014 (6)
 29. houtsoort waar de betere goborden    
  van gemaakt worden(4)
 30. eindspel (4)
 31. een oog in het centrum die 30 punten  
    
waard heet te zijn (7)
 32. winnaar Gogo Gouda 2014 (8)

verticaal 
 
 1. edele kunst van het gopuzzelen (7)
 2. stad met eendaags denksporttoernooi  
    in 
warenhuis (9)
 3. nieuwe club in Overijssel (4)
 5. nahand (4)
 6. is het gocongres in 2015 (7)
 7. Koreaanse concurrent van Apple,
  die ook een belangrijk gotoernooi    
  sponsort (7)
 9. Leidse go-speler die 9 jaar bonds-   
  voorzitter van de NGoB was (9)
 11. werd een van de Europese profs (7)
 12. je hoeft je niet meer te vervelen
  tussen Kerst en Nieuwjaar (8)
 13. doet sinds mensenheugenis de    
  ledenadministratie (11)
 16. edele kunst van het truken (6)
 19. heeft twee keer NK dames gewonnen    
  (voornaam) (6)
 20. heel hete stad in Noord-Nederland,    
  vooral als ze er een gocongres houden (9)
 24. middenspel (6)
 26. manier om vorm te maken (6)
 27. plakzet (5)

Oplossing:
www.gobond.nl
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‘‘‘Geen van deze toer-
nooien zouden tot-
standkomen zonder 

de tomeloze inzet van 
vrijwilligers’

V an juli 2014 t/m juni 2015 zijn er 
weer een hele reeks toernooien 
georganiseerd. Zowel door de 

clubs als de bond worden deze toer-
nooien gehouden. Opvallend is de lage 
deelname van de Nederlandse kampi-
oenschappen Jeugd. In de groep tot 20 
jaar was er maar één deelnemer, Alex 
Ketelaars, die zonder slag of stoot door 
kon naar het Europees Kampioenschap. 
Hiernaast een overzicht. Hoewel het 
aantal deelnemers per toernooi vari-
eerde is het totaal aantal deelnemers in 
seizoen 2014-2015 hetzelfde als het vo-
rige seizoen. Nijmegen was de grootse 

groeier met 40% meer deelnemers. Den 
Bosch had de grootse krimp: 37% min-
der deelnemers. Het grootste toernooi 
qua deelnemers was het internationale 
Amsterdam International Go Tourna-
ment. Dit toernooi kende een kleine 
teruggang in deelnemers van 8%. Geen 
van deze toernooien zouden totstand-
komen zonder de tomeloze inzet van 
vele vrijwilligers. Als toernooidirec-
teur, scheidsrechter, gastheer/-vrouw, 
inrichter, cateraar, organisator of aan-
bieder van een overnachtingsmogelijk-
heid.

Toernooi-
overzicht

DANLIJST 

4e dan, klasse 13 vervolg Anno

Willem Mallon Eindhovense Go Club 2006

Ad Kampwart NGoB 2002

Renée Frehé NGoB 2001

Arnoud Rutgers vdL Go Club Leiden 1999

Stijn van Dongen NGoB 1998

Ruurd Wiersma Go Club Groningen 1998

Vincent van Gelderen NGoB 1995

Erik Kaper De A’damse Go Club 1992

Joost Cremers Go Club Den Bosch 1986

Arend-Jan Westhoff Go Club Utrecht 1986

Mark Gooskens NGoB 1985

Jos Vermaseren NGoB 1985

Peter Zandveld De A’damse Go Club 1983

3e dan, klasse 14 Club Anno 

Jan van der Steen De A’damse Go Club 1986

Rob van Vulpen NGoB 1979

3e dan, klasse 15 Club Anno

Ruben Cornelissen NGoB 2013

Siu Hong Chung Go Club Groningen 2010

Gelmer Bouwman NGoB 2009

Merijn de Jong Go Club Utrecht 2009

Marc Eerbeek NGoB 2008

Koos Groeneveld Go Club Leiden 2007

Sjoerd Kuperus Go Club Utrecht 2005

André Engels Eindhovense Go Club 2001

Wim Hofman Go Club Leiden 2001

Taco Peters Drienerlose Go Ver. 2001

Marcel Bloemena Drienerlose Go Ver. 2000

Rene Goedhart Go Club Groningen 1995

Henk Hollmann NGoB 1995

Rob Kok De A’damse Go Club 1995

Erik Henselmans Go Club Arnhem 1994

Zjev Ambagts Go Club Leiden 1993

Dries Knottnerus NGoB 1992

Willy Hendriks Go Club Arnhem 1991

Thomas Derz Go Club Seki 1990

Dick Riedemann NGoB 1990

Ger Hanssen NGoB 1989

Frank Mannens NGoB 1989

Toernooien in Nederland juli 2014 t/m juni 2015

Plaats Naam toernooi Maand en jaar Dnrs Winnaar  
Delft Delfts Toernooi sept 2014 47 René Aaij 5d
Amstelveen Korean Ambassador’s Cup aug 2014 6 Kim Ouweleen 4d
Amstelveen NK Rapid  okt 2014 8 Merlijn Kuin 6d
Gouda  GoGo okt 2014 14 Bert Vonk 1d
Amstelveen Warpnet Indis okt 2014 19 Zeno van Ditzhuijzen 5d
Amsterdam NK Paren nov 2014 8 Karen Pleit 1k, Koen Pomstra 
5d
Eindhoven Brabants Toernooi nov 2014 44 Michiel Eijkhout 6d
Overasselt WinterGO dec 2014 79 Frank Janssen 6d
Nederland Nederlandse Go Competitie najaar 2014 84 Hoofdklasse Den Haag 1 
    1ste klase Nijmegen 1 
    2e  klasse Den Haag 3 
    3e klasse Groningen 3 
    4e klasse Leiden 4
Heerlen Heerlens Nieuwjaars Toernooi jan 2015 35 Geert Groenen 6d
Amstelveen NK Jeugd tot 12 jaar jan 2015 5 Tristan Gabriëlse
Amstelveen NK Jeugd tot 16 jaar jan 2015 2 Yuki de Groot
Amstelveen NK jeugd tot 20 jaar jan 2015 1 Alex Ketelaars 2d
Rotterdam NK Algemeen jan 2015  16 Merlijn Kuin 6d
Rotterdam NK Dames jan 2015 8 Marika Dubiel 2d
Olst Steenen Kruis Toernooi feb 2015 29 Gelmer Bouwman 3d
Den Haag Haags Toernooi feb 2015 33 Guo Juan 7d
Nijmegen  Keizer Karel Toernooi mrt 2015 47 Rudi Verhagen 4d
Hilversum  Hilversum Denkt apr 2015 13 Alex Ketelaars 1d
Amsterdam Amsterdam Rapid mei 2015  38 Gerard Nederveen 1k
Amsterdam  International Go Tournament mei 2015 101 Mero Csaba 6d
Den Bosch Go in Duketown mei 2015 26 Koen Pomstra 5d
Apeldoorn Apeldoorns Toernooi mei 2015 27 Rudi Verhagen 4d
Groningen Martini Cup jun 2015 33 Koen Pomstra 5d
Utrecht Toernooi van Utrecht jun 2015 55 Alexander Eerbeek 5d
Nederland Nederlandse Go Competitie voorj. 2015 84 Hoofdklasse Groningen 1 
    1ste klasse Den Haag 2 
    2e  klasse Groningen 2 
    3e klasse Utrecht 2 
    4e klasse Almere 2

De redactie

Links: NK Parengo 2014
Foto: Judith van Dam



Jaarboek | 47 46 | Jaarboek

Seigen werd in 1914 in China gebo-
ren. Op negenjarige leeftijd leerde 
hij het spel go te spelen. Drie jaar 

later was hij al op professioneel niveau. 
Omdat Japan in die tijd de bakermat 
van go was, verhuisde Seigen naar 
Japan. Tussen 1933 en 1956 behoorde 
Seigen tot de absolute wereldtop. Het 
grootste Japanse toernooi, de Oteai, 
won Seigen in die tijd zesmaal. Zijn 
Chinese naam is Wu Qingyuan maar 
omdat hij in Japan speelde en China 
daar heel gevoelig lag nam hij de naam 
Go Seigen aan. Hij was een enigsinds 
rebelse speler die zijn tegenstander 
graag uitdaagde met verrassende zet-
ten. Een vriendelijke en innemende  
man die veel mensen voor het go-spel 
wist te winnen, zelfs op hele hoge leef-
tijd.

DANLIJST 

3e dan, klasse 15 vervolg Anno 

Tom Hendriks NGoB 1979

Ger Hungerink Go Club Leiden 1979

2e dan, klasse 16 Club Anno

Harry van der Krogt Go Club Leiden 2001

Jan Wielemaker De A’damse Go Club 1987

Marc Groenhuis NGoB 1986

Willem Knoop Go Club Leiden 1978

Jan van Frankenhuijsen NGoB 1976

     

2e dan, klasse 17 Club Anno

Marika Dubiel NGoB 2012

Alex Ketelaars NGoB 2012

Jan Petzold Go Club Seki 2012

Pepijn Visscher NGoB 2012

Laurens Spijker Go Club Delft 2010

Bas Vet Go Club Delft 2009

Ivo Schuurink Go Club Arnhem 2007

Bob van de Hoek De Twee Ogen 2006

Olivier Boas NGoB 2004

Ernst Kloos Go Club Leiden 2004

Sven van der Zee NGoB 2003

Ger Hageman Go Club Utrecht 2001

John Schouten Eindhovense Go Club 1997

Jan Bol Go Club Leiden 1995

Paul Boogerd NGoB 1993

Johan Hoekstra NGoB 1992

Henk Jongejan NGoB 1989

Paul Boersma Nijmeegse Go Club 1987

Wim de Schrijver NGoB 1985

Jan van Rongen Go Club Leiden 1979

     

1e dan, klasse 18 Club Anno

Roland Bakker NGoB 1991

Ward Njio Go Club Seki 1998

Guus Rol NGoB 1995

Jeroen Tolboom Go Club Leiden 1989

Ronald Verhagen Go Vereniging Almere 1999

Vincent Vrolijk NGoB 1997

Harald Zellerer De A’damse Go Club 1992

     

De redactie

Go Seigen Bron: asia.nikkei.com

De Chinees Go Seigen is op zaterdag 30 november 2014 op 

honderdjarige leeftijd overleden. Hij wordt beschouwd 

als één van de sterkste go-spelers ooit. Voor velen is Go 

Seigen een inspirerend voorbeeld.

Auteur

Go Seigen
100 jaar
IN MEMORIAM

Frank Janssen 6d Foto: Han Ellenbroek
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George Drontmann

In het oude tijdschrift stond er, zeker in 
de jaren zeventig en tachtig van de vo-
rige eeuw, nog wel eens een interview. 

Was het niet om de zielenroerselen van de 
sterkste spelers van dat moment binnen 
Nederland te achterhalen, dan was het wel 
om kennis te maken met de belevenissen 
van landgenoten die in Japan of Korea in 
de lesbanken waren aangeschoven. Ik stel-
de tijdens een redactievergadering van het 
jaarboek voor om het interview weer eens 
van stal te halen en wel met een bijzonder 
mens. Wie ik dan op het oog had en of ik 
maar wilde leveren. Meteen schoof ik zijn 
naam maar naar voren: Wat vinden jullie 
van George Drontmann, ons - in leeftijd - 
oudste lid?

George Drontmann
En zo ging ik dus in augustus op pad naar 
George. Op naar een prachtig voormalig 
bejaardentehuis dat al enige tijd geleden 
was omgevormd in een koop- en vrije 
sector-huurcomplex in Bennebroek. Ge-
zeten op zijn balkon luisterde ik naar zijn 
verhaal. Ik had met hem van tevoren afge-
sproken en hij had, ter voorbereiding, nog 
een leuke anekdote uit zijn geheugen ge-
vist. Daarna zouden we natuurlijk nog een 
potje spelen, zo waren de condities. George 

zoek hebben geaccepteerd dat twee sterke 
profs langs zouden komen in Nederland 
om te helpen de bond goed op poten te 
zetten en wat simultaans te spelen. Schilp 
en Stoker waren op vakantie dus of George 
de honneurs maar even wilde waarnemen. 
Alhoewel hij behoorlijk boos daarover was 
(en nog steeds is!) heeft ie toch zijn best 
gedaan. De 9e dan-profs (Hashimoto en 
Segoe) met hun secretaris Morinaka heeft 
hij afgehaald van Schiphol en daarna ver-
voerd naar een eerder gereserveerd hotel, 
wat niet bleek te voldoen (geen lift). Snel 
een ander hotel geregeld. En natuurlijk de 
Japanse ambassadeur uitgenodigd. Bij de 
entree heeft George nog een welkomst-
speech uit zijn mouwen weten te wringen 
en dat alles op beginnersniveau. Enfin, de 
heren profs hebben hun simultaan gegeven  
waarbij alle Nederlanders 9 stenen voorgift 
kregen, natuurlijk…
Groot was dan ook de verbazing bij de he-
ren profs dat Henk de Vries (als enige) zijn 
partij in winst wist om te zetten.
Boos is George nog steeds een beetje om-
dat hij, als beginneling, zo voor de leeuwen 
werd gegooid, maar zijn bewondering voor 
met name Ab Schilp (wat die allemaal niet 
gedaan en heeft betekend) staat nog steeds 
overeind. George zou hem desnoods pos-
tuum het ere-lidmaatschap willen geven!

DANLIJST

1e dan, klasse 19 Club Anno

Ming Au Go Club Seki 2013

Vincent van der Goes Go Club Leiden 2013

Jorik Mandemaker Nijmeegse Go Club 2013

Jan Meijer Go Club Leiden 2013

Ivo Creussen Eindhovense Go Club 2012 

Bas van den Ende NGoB 2012

Erik van der Werf Eindhovense Go Club 2011

Gijs van Swaaij Go Club Utrecht 2010

Sander den Oudsten NGoB 2007

Bert Vonk Go Club Seki 2007

Harry Weerheijm NGoB 2007

Jan van Loenen Nobe No Shinju 2006

Wouter Berkelmans NGoB 2005

Mathijs Romans Go Club Utrecht 2005

Roel Verkeste Nijmeegse Go Club 2005

Armin Boonstra Eindhovense Go Club 2003

Pieter Cuijpers Eindhovense Go Club 2001

Arend van Oosten Go Club Utrecht 2001

William Wandel De A’damse Go Club 2001

Frank van Will NGoB 1999

Hans Cornelissen NGoB 1996

Ger de Groot Go Club Seki 1995

Pascal Huijbers NGoB 1995

Peter Dullemeijer Go Club Leiden 1994

Maarten Leopold NGoB 1994

Rudie Alderden Drienerlose Go Club 1993

Jaap Blom Go Club Leiden 1993

Martin van Es NGoB 1993

Jasper Wesenhagen NGoB 1993

Jos Koster NGoB 1992

Dirk Hoff Go Club Leiden 1991

Theo van Ees Go Club Leiden 1983

Erik van de Broek Go Club Groningen 1982

Jan van Die NGoB 1982

Rob Lemaire NGoB 1980

Paul de Mooij NGoB 1979

Sibbe Relleke De A’damse Go Club 1979

Ton Mol De A’damse Go Club 1976

Jan Oosterwijk NGoB 1976

HET OUDSTE LID VAN DE NEDERLANDSE GO BOND

Edward Elferink 

bleek deze maand alweer 86 jaar te zijn 
geworden en had een half jaar daarvoor 
afscheid moeten nemen van zijn vrouw, na 
ruim 58 jaar huwelijk. Gevraagd hoe het 
hem gevallen was, bleek hij nog erg sterk 
te zijn. Hij kan best voor zichzelf zorgen, 
heeft veel nazaten regelmatig op bezoek 
en heeft geen problemen met alleen zijn. 
Met een vriend speelt hij nog wekelijks zijn 
potje go. Na nog wat uitwisselingen van 
allerlei wetenswaardigheden kwam ie met 
zijn verhaal opzetten!

Hoog bezoek
Begin 1960 las hij, als schaker, een adver-
tentie in Elsevier. Er zou op een school in 
Amsterdam les gegeven worden in go. 
Daar maakte hij kennis met een bont ge-
zelschap: Ab Schilp, Henk de Vries, Spit-
tuler, Tim Krabbé, Leon Vié en J. Stoker. 
Deze laatste was al als secretaris van de 
Bond aan de slag maar was ook George’s 
boekhouder. Na een maand of drie spelen 
kreeg hij een brief van Ab Schilp. Die zou 
tijdens een gocongres in Duitsland het ver- Spreuken

Toen Allard Köster een goclub oprichtte in 
Haarlem (bij Zero) is George daar naartoe 
vertrokken. (Zo kende ik George dus al). 
Na al die opwinding hebben we ons af-
gereageerd met een potje go. Vele oude 
spreuken kwamen weer naar voren.

Eentje wil ik nog vermelden:
“A ha, rent daar die aap te water!”
(in memoriam Aart Mühlenbruch).
Na een zeer geslaagde middag ging 
ik weer naar huis met een zeer vol-
daan gevoel. Er zijn gelukkig nog 
steeds bijzondere mensen.

George Drontmann Foto: Edward Elferink
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Peter Dijkema

 
Doe mee met Parengo!

Een leuke en spannende

variant van go voor paren.

Karen Pleit en Koen Pomstra werden  Ne-
derlands Kampioen Parengo 2014 na de 
titelstrijd op IJburg. Qua sterkte waren 
drievoudig dameskampioen Marika Du-
biel met voormalig Nederlands Kampioen 
Alexander Eerbeek veruit favoriet. Maar 
zij speelden nog niet eerder samen en al 
snel spraken hun stenen een verschillende 
taal. Ze verloren al in de eerste ronde van 
Els Buntsma  en Merijn de Jong uit respec-
tievelijk Utrecht en Rotterdam. Voor de 
strijd om de kampioenstitel waren er met 
8 paren maar drie ronden nodig. Titelver-
dedigster Marianne Diederen haalde met 
haar maat René Aaij wel weer de finale, 
maar daar moesten ze in het zand happen. 
Grappig dat, zo te zien, twee paren ook 
in het echt een stel zijn, zoals debutanten 
Justyna Kleczar en Kim Ouweleen uit Am-
sterdam. Justyna komt oorspronkelijk uit 
Polen, maar woont nu in Nederland, net 
als Marika Dubiel die tegenwoordig in 
Maastricht woont. Yvonne Roelofs, voor-
malig voorzitster van De Amsterdamse Go 
Club, en Michiel Eijkhout spelen al vanaf 
het prille begin samen. De sfeer was zoals 

zo vaak bij Parengo uitstekend, en de lunch 
bij Tante Til droeg daar zeker ook aan bij. 
Al met al een zeer geslaagd toernooi.

Het NK Parengo 2014 werd op 6 december  gehouden in de kantine van Sporthal IJburg, 

samen met een Rapid toernooi. Het was dit jaar goed bezet met maar liefst acht paren. 

NK Parengo 

Parengo Foto’s: Ronald Verhagen

René & Marianne, Koen & Karin 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP PARENGO 2014

Kasper Meerhof 2k Foto: Han Ellenbroek
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INDIS 2014
Het is weer oktober, en de sterkere go-
spelers weten wat dat betekent: INDIS, het 
INter-DIStricts toernooi, de kwalificatie 
voor het Nederlands Kampioenschap. Nor-
maal zijn er dan vijf of zes plaatsen voor 
het NK beschikbaar, maar dankzij een zeer 
gebalanceerd NK waren er dit jaar zeven 
spelers uit het NK teruggevallen en dus ze-
ven plaatsen te verdelen. Van te voren was 
er veel speculatie over wie er mee zouden 
doen, want er waren een aantal zeer sterke 
spelers nog niet voor het NK geplaatst. 
Bijvoorbeeld voormalig Nederlands Kam-
pioenen Frank Janssen, Gilles van Eeden en 
Emil Nijhuis, en sterke opkomende jonge 
spelers als Michiel Tel en Zeno van Ditz-
huijzen. Uiteindelijk bleek dat door drukte 
of andere plannen alleen de laatste van dit 
lijstje meedeed, en dus was Zeno van Ditz-
huijzen als enige deelnemende 5e dan de 
gedoodverfde favoriet. Hij was bereid er 9 
uur voor te rijden vanuit Tsjechië, want na 

het verlies van de play-off van twee jaar geleden wil hij graag een nieuwe gooi naar de titel 
doen. De andere favorieten zijn dan de 4e en 3e dans, waarvan er 10 waren, terwijl spelers 
zwakker dan dat over het algemeen met een heel ander doel spelen. Zij willen 4 van de 8 
ronden winnen om daarmee te voorkomen dat ze terugvallen naar hun lokale districtstoer-
nooi en in plaats daarvan volgend jaar weer rechtstreeks mee mogen doen. Met negentien 
deelnemers was dit overigens helaas het kleinste INDIS in decennia, een paar jaar geleden 
lag het deelnemersaantal over het algemeen rond de dertig. De eerste ronde plaatste direct 
al een aantal favorieten tegenover elkaar. Zo trof Zeno van Ditzhuijzen direct Herman 
Hiddema 4d, terwijl Kim Ouweleen 4d tegenover oude rot Ad Kampwart 4d plaats mocht 
nemen. In beide partijen was de jongere speler in de voordeligste positie. In de rest van de 
partijen waren geen verrassingen, de op papier sterkste speler trok overal aan het langste 
eind. Dat bleek ook een beetje het beeld voor het toernooi te zijn. Het lukte de spelers van 2e 
dan en zwakker geen enkele keer om een speler van 3e dan of sterker te verschalken, dus de 
sterkste tien mochten onderling de zeven plaatsen bevechten. Met negentien deelnemers 
kun je er op rekenen dat er na het eerste weekend nog hoogstens twee deelnemers onge-
slagen zijn, en dat bleek ook nu het geval. Zeno van Ditzhuijzen maakte zijn favorietenrol 
waar, en bleef winnen, terwijl ook René Aaij 4d alles won. Net daarachter kwamen met 
3 punten Rudi Verhagen 4d, Sjoerd Kuperus 3d, Merijn de Jong 3d en Herman Hiddema 
4d. Het tweede weekend startte dus, uiteraard, met de voorlopige finale tussen Zeno en 
René. Zeno won deze partij, en was daarmee de enige ongeslagen speler na 5 partijen. En 
dat hield hij ook vol, want na 8 ronden had hij 8 punten gehaald, en dat bleek ook te zijn 
tegen spelers 2 t/m 9 van de eindlijst. Een overtuigend resultaat dus. Rudi Verhagen werd 
met 7 punten tweede, terwijl René Aaij met 6 punten de derde plek in beslag nam. Drie 
spelers, Kim Ouweleen, Sjoerd Kuperus en Merijn de Jong haalden 5 punten en plaatsten 
zich daarmee ook, en de laatste te vergeven plaats ging naar Herman Hiddema, die na een 
zwak tweede weekend niet verder kwam dan 4 punten, maar wel de meeste weerstands-
punten had. Van de zwakkere helft van het veld wisten Ming Au 1d, Harry Weerheijm 1d 
en Jord de Jong 1k zich te handhaven door vier partijen te winnen, de rest valt terug naar 
het districtsniveau.

Het Warpnet INDIS is een toernooi 
waarmee je je kan plaatsen voor het 
NK Algemeen.  Vijf tot zes spelers 
verdienen er een plaats mee in het 
Nederlands Kampioenschap.

Warpnet INDIS
(Advertentie)

Herman Hiddema

INTER-DISTRICTS-TOERNOOI 2014
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UITSLAG IAPG CUP 2014
Top 3

1 Korea Kim Sooyong 6d & 
 Jeon Junhak 4d

2 Taiwan Lin Hsiao-Tung 6d &
 Lai Yu-Cheng 7d

3 Japan Moeka Tsuji 6d &
 Daisuke Tsunoda 8d

Jaarlijk vindt er in oktober-

een parengo wereldkampi-

oenschap plaats in Tokio, 

Japan. In 2014 was er geen 

Nederlands paar ingeloot 

voor dit toernooi. 22 landen 

namen deel met in totaal 32 

paren.

De redactie

WK Parengo
25TH INTERNATIONAL AMATEUR PAIR GO CUP

Boven de toernooiwinnaars en onder de best ge(ver)klede winnaars. Bron: pairgo.or.jp

DGT3000 
de professionele klok voor de serieuze go speler

DGT Advertentie GO Blad 2015.indd   1 11/11/15   09:43

(Advertentie)



Jaarboek | 57 56 | Jaarboek

‘‘
Csaba Merö 6d Bron: wiki

Hoofdtoernooi in Amstelveen Foto’s: Herman Hiddema

DNM Rapid toernooi in IJburg Foto: Ronald Verhagen

‘De hemelse tomaten-
soep ging erin
als een borrel

in een ouderling’

Engelse beginner die met een klok naar 
huis mocht.

Naast het hoofdtoernooi waren er 
neventoernooien, op woensdag 
een vluggertjestoernooi in het 

huishonk van de Amsterdamse club, café 
Batavia 1920, gelegen tegenover Amster-
dam CS en op vrijdag een door DNM ge-
sponsord goed bezocht rapidtoernooi in 
Sportcafé IJburg. De vele lootprijzen maak-
te dat er een heleboel spelers met een prijs 
huiswaarts keerden. Al met al een geslaagd 
toernooi met 101 deelnemers. Vooral de 
culinaire noot die werd verzorgd door me-
deorganisator Roel van Kollum werd zeer 
gewaardeerd.

Henk Mourik: “Het eten was een groot 
succes. Alleen al visueel! Na twee inspan-
nende potten gingen de aangeklede boter-
hammen en de hemelse, voedzame toma-
tensoep van vriendin Fiona door de keel 
als een borrel bij een ouderling. En de hond 
van Marianne begeleidde ieder applausje 
met sfeervol geblaf.”

Het goede nieuws van vaderland-
se spelers begint bij Alexander 
Eerbeek, die eindelijk uit zijn 

diepe dip kwam nadat hij enkele jaren 
geleden nog zo jong de Nederlandse 
titel won. Hij verliest van de top twee 
maar wint wel van vaderlandse zesde 
dans Merlijn Kuin en Peter Brouwer. 
Zelfs winnaar Csaba had hij in de zak, 
tot een dure fout in het eindspel. Csaba 
Merö (Budapest), Tanguy le Calvé (Nan-
tes) en Fu Yaqi (Stockholm) deelden 
het prijzengeld van de drie topplaat-
sen. Onderling wonnen ze van elkaar. 
Csaba en Tanguy waren gelijk in SOS 
en SODOS, maar Csaba won de onder-
linge partij dus won hij de 44ste editie. 
Alexander Eerbeek eindige vierde met 
4-2. Hij was gelukkig met het hervin-
den van zijn goede vorm en winst op 
sterke zesde dans. Veel sponsors, dus 
veel prijzen dit keer: goboeken, klok-
ken, T-shirts en wat andere spellen. 
Sommige sponsoren stelden smakelijke 
happen ter  beschikking: speciale kazen 
en de echte gerookte Amsterdamse os-
senworst klaargemaakt met piccalilly 
door ´chef´ Roel van Kollem. Tot slot 
maakte de loterij nog veel buitenlandse 
gasten gelukkig, o.a. een zeventigjarige 

Het grootste gotoernooi in Nederland is het Amsterdam 

International Go Tournament (AIGT) dat traditioneel gehou-

den wordt in het lange weekend van Hemelvaart in de maand 

mei. In 2015 organiseerde De Amsterdamse Go Club dit toer-

nooi voor de laatste keer. Vanaf 2016 gaat de Nederlandse Go 

Bond verder met de organisatie van dit succesvolle toernooi.

Het Amsterdams

UITSLAG AIGT 2014
Top 10

 1 Csaba Merö 6d Hongarije
 2 Tanguy Le Calve 6d Frankrijk
 3 Yaqi Fu 6d Zweden
 4 Alexander Eerbeek 5d Neder-
land
 5 Lukas Kraemer 6d Duitsland
 6 Peter Brouwer 6d Nederland
 7 Benjamin Teuber 6d Duitsland
 8 Merlijn Kuin 6d Nederland
 9 Yue Li 5d Zwitserland
 10 Kim Ouweleen 4d Nederland

Peter Dijkema

44TH AMSTERDAM INTERNATIONAL GO TOURNAMENT
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Eerste weekend
Het NK Algemeen werd gespeeld in het 
Europees Go centrum in Amstelveen.
Er waren twee afzeggingen: Zeno van 
Ditzhuijzen en Michiel Tel. Twee aan-
wezige eerste dans, Ming Au en Harry 
Weerheim waren, sportief, bereid om 
hun plaats in te nemen. De eerste ver-
rassing laat op zich wachten. Alle 
ronden liepen eigenlijk volgens ver-
wachting. Opvallend veel winst gaat er 
wonderlijk genoeg naar de witspeler. In 
ronde vier zelfs 9 van de 10 keer. Siu 
Hong Chung draaide goed met 3 uit 
4. Robert Rehm, de oude meester, ein-
digde met netto 1 punt.

Tweede weekend
Voor het eerst gespeeld in Shufokan, 
een Japans centrum in Rotterdam in 
de wijk Charlois, nabij het stadion van 
voetbalclub Feyenoord. Warpnet en 
FindCircles sponsorden deze locatie. 
Merlijn Kuin moest tot het gaatje gaan 
tegen Peter Brouwer in ronde 4, die al-
les wilde, maar niets kreeg en dat ter-
wijl hij bepaald niet slecht stond. Hij 
stond nu 4 uit 4 en de op papier sterkste 
concurrenten als Alexander Eerbeek (2 
uit 4) en Geert Groenen (1 uit 4), beide 

oud-kampioenen, elkaar ontmoetten in 
ronde 5. Kandidaat voor de titel leken 
ze niet dit keer. In totaal waren er 7 ron-
des, want door het ijselijke weer viel de 
zaterdagochtendronde uit.
In ronde 5 en 6 versloeg Merlijn respec-
tievelijk Siu Hong Chung en Koen Pom-
stra, maar in ronde 7 bleek het venijn 
in de staart te zitten voor hem. Herman
Hiddema, niet geïmponeerd door re-
putaties, hield het hoofd koel en kwam 
daarmee op 5 punten, net een punt te 
kort om aan de barrage mee te mogen 
doen, want Peter en Merlijn eindigden 
beide op 6. Meester Robert wist zich 
nipt te handhaven door een sterke eind-
sprint met drie overwinningen op rij.

NK algemeen play-off
Op zaterdag 21 februari werd de play-
off voor het Nederlands Kampioen-
schap gespeeld. Er stonden twee zaken 
op het spel: aan de top moesten Merlijn 
Kuin en Peter Brouwer uitmaken wie 
zich kampioen mag noemen, aan de on-
derkant werden drie degradatiepartijen
gespeeld tussen de 3-punters van het 
NK (nodig doordat één ronde was uit-
gevallen wegens weersomstandighe-
den). Om 10 uur begonnen Merlijn en 

Peter aan hun eerste partij. Meteen al 
spannend aangezien Peter met drie 7-5 
punten en één 6-6 punt begon. De partij 
liep verder vrij gelijk op, totdat Merlijn 
in het late middenspel met een squeeze
een enorme bovenrand plus hoek pakte. 
Dat haalde Peter niet in. 1-0 voor Mer-
lijn. De tweede partij leek evenwichtig: 
Merlijn begon een ko aan de rand, Peter 
negeerde een ko-dreiging en in plaats 
van dat zijn groep dood ging, kon hij 
vrij makkelijk verbinden. Merlijn drong 
iets te veel aan en opeens ging zijn 
groep dood. 1-1 en een zeer tevreden 
publiek. De play-off tussen Rudi Verha-
gen en Merijn de Jong werd gewonnen 
door Rudi. De play-off tussen Ruben 
Cornelissen en René Aaij door Ruben.

Finalepartij
Na een play-off op 21 februari waar 
beide één partij wonnen, was er nog 
een partij nodig. Die finalepartij werd 
gespeeld op 28 februari 2015, wederom 
in het Europees Go Centrum. Vanaf het 
begin tot in het verre middenspel zag 
het er allemaal bloedstollend uit! De 
partij leek na de opening goed te gaan 
voor Merlijn, die zelfs een groep van 
Peter in tweeën kon knippen. Vlak na de 

NK Algemeen
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ALGEMEEN 2015

knip bleek tot ieders verbazing echter 
dat het minder rooskleurig voor Mer-
lijn was dan het leek: Merlijn kwam zelf 
enorm onder druk te staan, maar toen 
het gevecht een hoogtepunt bereikte, 
wilde Peter net iets te veel en sloeg het 
weer om in Merlijns voordeel. Pas vlak 
voor 17.00 uur kon de winnaar worden 
gefêteerd: Merlijn Kuin was voor de 
zevende keer Nationaal Kampioen Al-
gemeen. Al met al was de partij bloed-
stollend om te volgen en een finale van 
het NK zeker waardig. EuroGoTV was 
ter plekke om het geheel te volgen, te 
filmen en op EuroGoTV uit te zenden.
In zijn speech gaf de voorzitter onder-
meer aan dat Merlijn deze keer wel 
hard heeft moeten werken voor deze 
titel. Merlijn kon dat nog redelijk be-
duusd alleen maar beamen. Voor Peter 
waren de druiven wat zuur. Maar ik 
denk zeker dat hij deze titel nog wel 
eens gaat behalen.
En dan het liefst in zo’n uitputtende 
play-off, leuk voor het publiek, goed 
voor de uitstraling van de sport en met 
dank natuurlijk aan de organisatoren 
die dit vlekkeloos hebben laten verlo-
pen. Gefeliciteerd Merlijn!

Henk Mourik

Merlijn Kuin 6d Bron: cyberoro.com
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De Nederlandse Go Competitie is een teamwedstrijd waarbij teams van drie spelers het tegen 

elkaar opnemen. Er wordt roulerend gespeeld op de speellocaties van de goclubs door het 

hele land. In vijf klassen nemen per klasse vijf tot zes teams deel.

Herman Hiddema Herman Hiddema

VoorjaarNajaar
NEDERLANDSE GO COMPETITIE 2015NEDERLANDSE GO COMPETITIE 2014

Hoofdklasse

Op zondag 31 mei werden de laatste 
wedstrijden gespeeld in de voor-
jaarsronde 2015 van de Neder-

landse Go Competitie (NGC). Dit seizoen 
was er een sterk nieuw team uit Amster-
dam in de Hoofdklasse ingestroomd, be-
staand uit Peter Brouwer 6d, Robert Rehm 
5d en Caspar Nijhuis 4d. Op papier was 
dit nieuwe team favoriet, met een nog 
net iets sterkere opstelling dan regerend 
kampioen Den Haag, waar Geert Groenen 
6d, Frederik Spanhoff 4d en Ruben Corne-
lissen 3d in spelen. Andere kanshebbers 
waren Arnhem (Koen Pomstra 5d, Rudi 
Verhagen 4d en Erik Henselmans 3d), 
Groningen (Rene Aaij 4d, Herman Hid-
dema 4d en Siu Hong Chung 3d) en Lei-
den (Andreas Drost 4d, Arnoud Rutgers 
van der Loeff 4d en Koos Groeneveld 3d), 
allemaal teams die in de afgelopen twee 
jaar ook een titel gepakt hebben. Het ge-
promoveerde Nijmegen (Niek van Diepen 
3d, Paul Boersma 2d en Jorik Mandemaker 
1d) was vooraf duidelijk de belangrijkste 
kandidaat voor degradatie. Den Haag be-
gon al vroeg met een verlies tegen Leiden, 
maar wist vervolgens wel Amsterdam te 
verslaan. Arnhem versloeg Leiden weer, 
maar verloor van Groningen. Nijmegen 

verloor zowel van Groningen als van Am-
sterdam, maar pakte nog wel een bord 
tegen laatstgenoemde. Daarmee was na 
twee ronden alleen Groningen nog onge-
slagen en aangezien Groningen vanwege 
de afstanden drie partijen op de slotdag 
speelde, was al duidelijk dat de ontkno-
ping tot de laatste dag zou wachten. Den 
Haag versloeg vervolgens zowel Arnhem 
als Nijmegen en positioneerde zich met 3 
uit 4 in een gunstige uitgangspositie voor 
de laatste match. Amsterdam versloeg Lei-
den, maar kwam tegen Arnhem te kort en 
was daarmee geen kandidaat meer voor de 
titel. Arnhem was dat, door een overwin-
ning op Nijmegen, nog wel, maar alleen 

als zowel Den Haag als Groningen niet 
verder zouden komen dan drie matchpun-
ten. Die hoop werd de grond in geboord 
met de overwinning van Groningen op 
Leiden, waarmee ook Groningen op drie 
matchpunten kwam. Groningen verloor 
vervolgens van Amsterdam, waarmee de 
laatste match tegen de Den Haag de beslis-
sing moest brengen. Groningen won deze 
overtuigend met 3-0 en mag zich daarmee 
Nederlands teamkampioen noemen. Arn-
hem werd op bordpunten tweede, terwijl 
Den Haag op onderling resultaat Amster-
dam voor bleef voor de derde plek. Nijme-
gen wist ook tegen Leiden niet te winnen 
en degradeerde daardoor weer terug naar 
de eerste klasse. Kleine troost was wel dat 
Jorik Mandemaker uit dit team nog de in-
dividuele prijs voor beste ratingprestatie 
won dankzij knappe overwinningen op 
Rudi Verhagen en Ruben Cornelissen.

Voor de uitslagen van beide competities 
zie pagina 45.

Hoofdklasse

Op 14 december werden de laatste 
partijen van de najaarsronde van 
de  Nederlandse Go Competitie 

2014  gespeeld. Den Haag was met een 
sterk nieuw team in de Hoofdklasse inge-
stapt, bestaand uit Geert Groenen 6d, Fre-
derik Spanhoff 4d en Ruben Cornelissen 
3d en was vooraf favoriet. Voor Geert was 
het  de eerste keer dat hij meespeelde, Fre-
derik werd met Den Haag vijf jaar geleden 
al eens kampioen, terwijl  Ruben eerder 
voor Arnhem 1 was uitgekomen. Belang-
rijkste concurrenten waren Arnhem (Koen 
Pomstra 5d, Rudi Verhagen 4d en Erik 
Henselmans 3d), Groningen (René Aaij 4d, 
Herman Hiddema 4d en Siu Hong Chung 
3d) en Leiden (Andreas Drost 4d, Arnoud 
Rutgers van der Loeff 4d en Koos Groene-
veld 3d). Het tweede team uit Den Haag 
(Fan Liu 3d, Ward Njio 2d en Thomas 
Derz 2d) en een ten opzichte van vorig 
jaar verzwakt Utrecht (Arend-Jan West-
hoff 4d, Mathijs Romans 1d en Gijs van 

Swaaij 1d waren de hoofdkandidaten voor 
degradatie. Den Haag maakte haar favo-
rietenrol meer dan waar. Arnhem, Leiden, 
Utrecht en Den Haag 2 werden allemaal 
met 3-0 verslagen. En omdat Arnhem al 
met 3-0 van Groningen had gewonnen, en 
Groningen een bordpunt had verspeeld 
tegen Utrecht, was al voor de laatste dag 
duidelijk dat Den Haag de titel niet meer 
kon ontgaan. Groningen wist in de laatste 

ronde ook niet van Den Haag te winnen, 
maar door een overwinning van Herman 
tegen Frederik op bord 2 werd nog wel 
de volledige clean-sweep voorkomen. 
Arnhem werd met 4 gewonnen matches 
tweede, terwijl onderin de poule Utrecht 
de onderlinge van Den Haag 2 verloor en 
daarmee degradeerde. Koos Groeneveld 
won in de Hoofdklasse de prijs voor de 
beste individuele ratingprestatie met een 
score van 121% boven verwachting.

Eerste Klasse
In de Eerste Klasse was het Nijmegen 1, 
bestaand uit Jorik Mandemaker 1d, Niek 
van Diepen 3d en Paul Boersma 2d, dat 
overtuigend de promotie naar de Hoofd-
klasse verwierf. Alleen tegen Leiden 2 
verspeelden zij een bordpuntje. Gronin-
gen 2, van tevoren als kanshebber voor 
promotie gezien, kwam een man tekort en 
degradeerde. Douwe Meijer 1k won de in-
dividuele ratingprijs met een prestatie van 
87% boven verwachting.Slotronde NGC in Utrecht Foto: Herman Hiddema Prijsuitreiking in Utrecht Foto: Herman 

Hiddema
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De redactie

De lotto werd 50 jaar geleden opgericht 
door de sporters om middels het organise-
ren van kansspelen geld te genereren voor 
de Nederlandse sport. De Lotto draagt 
rond de 40 miljoen af aan de sport. Dit geld 
wordt via de NOC*NSF verdeelt onder 
de verschillende bij deze sportfederatie 
aangesloten nationale sportbonden. De 
Nederlandse Go Bond gebruikt de bijdrage 
van De Lotto voor de huisvesting van het 
bondsbureau in het Europees Go Centrum 
in Amstelveen. Daarnaast organiseert de 
bond speciale projecten om meer mensen 
kennis te laten maken met de denksport 
Go.

De Lotto draagt na aftrek van het prijzen-
geld en kosten, 100% van haar resultaat 

af aan de Nederlands samenleving. Ruim 
70% daarvan gaat naar NOC*NSF. Sinds 
de oprichting heeft De Lotto meer dan 1,5 
miljard euro afgedragen aan NOC*NSF.

De laatste jaren zijn de inkomsten van De 
Lotto gedaald en daarmee de bijdrage aan 
de sport. Met de fusie van beide kansspel-
bedrijven, die ook de internetmarkt gaat 
bedienen, zijn de inkomsten vanuit De 
Lotto veiliggesteld voor de sport. Begin ja-
nuari 2016 vinden de laatste stappen plaats 
om het fusieproces af te ronden. De Neder-
landse Go Bond is blij met de structurele 
bijdrage vanuit De Lotto en straks het ge-
fuseerde kansspelbedrijf van de overheid. 
Door deze bijdrage kunnen kleine bonden 
als de Nederlandse Go Bond de contributie 
laag houden en zo de drempel om lid te 
worden zo klein mogelijk te maken.

De NOC*NSF maakt voor de jaren 2017 
t/m 2020 een nieuw beleidsplan. Daarbij 
zullen meer gelden vrij komen voor de 
stimulering van deelname aan sport. Voor 
de denksport go is dat een mooie uitdaging 
om go onder de jeugd te verspreiden. In 
2016 start de bond met een op de jeugd ge-
ente wervingscampagne die door De Lotto 
gesponsord wordt.

  Speel mee met De Lotto 

en steun daarmee de sport in 

Nederland

De Lotto, die binnenkort fuseert met de Staatsloterij, is een 

van de grote sponsoren van de Nederlandse Go Bond. Via 

NOC*NSF draagt De Lotto in 2014 een bedrag van € 30.500 bij 

aan de begroting van de Nederlandse Go Bond. Door afbouw 

topsportsubsidie en ontbreken van een participatieproject 

bedraagt de bijdrage € 11.500 in 2015.

De Lotto voor de sport!
Én natuurlijk voor de Jackpot.

Speel Lotto

Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om de Jackpot te winnen. Maar wist u dat u ook 
automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto 
aan de sport wordt ook de Nederlandse Gobond en de top- en breedtesport ondersteund, 
wordt talent ontwikkeld en worden lokale trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als u van Go 
houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.

lotto.nl

voor de sport!
Én natuurlijk voor de Jackpot.

Met Lotto maakt u elke zaterdag kans om de Jackpot te winnen. Maar wist u dat u ook 
automatisch de Nederlandse sport steunt? Dankzij de jaarlijkse miljoenenbijdrage van Lotto 
aan de sport wordt ook de Nederlandse Gobond en de top- en breedtesport ondersteund, 
wordt talent ontwikkeld en worden lokale trainingsfaciliteiten verbeterd. Dus als u van Go 
houdt, speelt u Lotto! Ga naar lotto.nl of speel mee in de winkel.

(Advertentie)
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Eind juli en begin augustus 2014 
werd het 58ste Europees Go 
Congres (EGC2014) gehouden. 

Congres is een bedrieglijke naam want 
de belangrijkste activiteit is go-spelen. 
Het hoofdtoernooi werd verspreid over 
twee weken gespeeld en bevatte 10 ron-
des. De sterkste 8 spelers speelden in 
de laatste week drie knock-out rondes, 
waarbij de winnaars steeds tegen elkaar 
speelden. Er bleef een winnaar over in 
de laatste ronde. Fan Hui 2p, Frankrijk, 
won het hoofdtoernooi en prolongeerde 
zijn titel als Europees Kampioen. Twee 
Russen bezetten plaats 2 en 3: Alexand-
re Dinerchtein 3p en Ilja Shikshin 7d. De 
Europese prof Ali Jabarin  1p uit Israël 
belandde op de vierde plaats. Sterkste 
Nederlandse speler was Geert Groenen 
6d op plaats 32 met 6 wedstrijdpunten 
uit 10 ronden. Zeno van Ditzhuijzen 5d 
speelde niet zijn sterkste toernooi en 
landde op plaats 41 met 5 wedstrijdpun-
ten. Zeno haalde trouwens wel de 2e 
plaats bij het oplossen van 20 complexe 
tesuji problemen. Totaal hebben twintig 
Nederlandse spelers deelgenomen aan 
het hoofdtoernooi, dat met 458 spelers 
goed bezet was. De meeste spelers lo-
geerden in één van beide hotels die vlak 
bij elkaar lagen. Een aantal in een jeugd-

herberg, appartement of pension. De speelzalen bevonden zich in hotel Ramada, 
waarvan de eigenaar opgepakt was wegens het omkopen van een minister om een 
wet veranderd te krijgen om zo minder belasting te hoeven betalen. De locatie was 
goed, overal airco en goed ingerichte speelzalen.  Alleen was er weinig ruimte om 
naast de speelzalen een partijtje te leggen. De organisatie liep op rolletjes. Veel ver-
schillende activiteiten waren er naast het hoofdtoernooi, zoals weekendtoernooi, 
trainingen, simultaan spelen tegen profs, partijbesprekingen, enz. Het opvallendste 
neventoernooien was een tweedaags parengo toernooi. Nog nooit zoveel vrouwen 
tegelijk go zien spelen. Voor de toeschouwers ook heel vermakelijk om te zien hoe 
de sterkere spelers vertwijfeld waren en soms rood aanliepen bij het onbegrip over 
hun geniale zetten die geen goed vervolg kregen.

Annual General Meeting
Een van de vaste onderdelen van het congres is de Annual General Meeting, de 
jaarvergadering van de federatie van de landelijke gobonden. 37 landen zijn lid 
van de Europese Go Federatie. In de aanloop naar deze vergadering had Catalin 
Taranu 5p uit Roemenië zijn ongenoegen geuit over het beleid van de Europese Go 
Federatie. Dat beloofde enig vuurwerk te worden, maar tijdens de vergadering trok 
Catalin zich terug als kandidaat voorzitter en liep het met een sisser af. Tijdens de 
vergadering werden nieuwe Europese Go Federatie Statuten en Algemeen Regle-
ment aangenomen. Deze waren tot stand gekomen door een commissie onder het 
voorzitterschap van Nederland. Omdat Afrika geen eigen koepelorganisatie heeft 
voor go werd Zuid-Afrika waarnemend lid van de Europese Go Federatie.

Europees  
 Go Congres

Sibiu, de speelplaats, is een 
mooie gastvrije plaats met 
veel terrasjes, lekker eten 

en aardige mensen. Naast Roe-
meens sprak men Engels en Duits. Je kon 
er uitstekend Italiaans eten, maar ook Roe-
meens, Hongaars en Duits. De prijzen wa-
ren naar Nederlandse maatstaf laag. Taxi’s 
waren heel goedkoop.  De Saksische stad 
Sibiu, hoofdstad van het district Transsyl-
vanië, werd door Duitse immigranten in 
de 12e eeuw gesticht. In de oude mooi ge-
restaureerde binnenstad zijn nog veel ge-
bouwen uit die tijd bewaard gebleven. De 
huidige 170.000 inwoners zijn nu voorna-
melijk Roemenen. Maar de Duits/Saksische 
invloed is gebleven; de huizen, het eten en 
de gastvrijheid. Voor sightseeing was er 
alle tijd. Je kon de omgeving verkennen of 
rondwandelen in de stad, de musea bezoe-
ken, kerken en stadtoren. ‘s Avonds was 
het naastgelegen terras de hang-out voor 
de go-spelers, waar het bier, worst en de 
sterke verhalen ruim voorhanden waren. 
Al met al een goed georganiseerd en zeer 
geslaagd en gezellig toernooi.

58TH EUROPEAN GO CONGRES SIBIU 2014
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Het NK Dames is waarschijnlijk het 
gezelligste kampioenschap van 
Nederland. Tussen de partijen 

wordt veel gelachen en gepraat, maar zo-
dra de ronde begint, wordt het opeens stil 
en serieus (zoals op de foto te zien). Omdat 
er geen voorrondes zijn, kan elk vrouwe-
lijk lid van de NGoB meedoen. Dit maakt 
het soms moeilijk om het aantal rondes en 
speeltijden van tevoren in te plannen, dus 
de vorm van het toernooi blijft min of meer 
flexibel, en wordt soms in het overleg met 
de deelneemsters vastgesteld.

Het NK Dames heeft een paar regelmatige
deelneemsters met speelniveaus varierend 
van 4e kyu tot 2e dan. Omdat ze elkaars 
sterktes en zwaktes relatief goed kennen, 
spelen ze soms varianten die ze zelf niet 
leuk vinden, alleen omdat hun tegenstan-
der vermoedelijk daar nog meer moeite 
mee zou hebben. Dit zorgt altijd voor span-
nende partijen, en soms verrassende re-
sultaten. Vorig jaar wist Marika Dubiel (2e  
dan) de titel te verdedigen, terwijl Mirjam 
Visscher (4e  kyu) tweede werd, gevolgd 
door drie dames met een semi-officiële 
sterkte van 2e  kyu.

Play-off dames ek
Zaterdag 6 juni was de laatste wedstrijd in de play-off voor het Dames NK 2015 gespeeld. 
Door ziekte was deze wedstrijd al twee keer uitgesteld. Annemarie de Putter speelde tegen
Tamara Havik, in het zonnetje bij Annemarie thuis in Vleuten. Annemarie won de partij 
met 14,5 punt en is nu dus de nummer 2 van Nederland en Tamara nummer 3. Marika 
Dubiel had haar twee partijen tegen Tamara en Annemarie al gewonnen en is Nederlands 
Kampioen Dames 2015.

NK Dames
Marika  Dubiel
Rob Friederichs

NK Dames in Amstelveen, Marika Dubiel 3e v.l. Foto: Ronald Verhagen Paul de Waal 3k Foto: Han Ellenbroek
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WinnaAr 2015

Een publiek gobord
Waarom zou je op straat geen go kunnen 
spelen? Op dit lumineuze idee kwam Da-
niel Bösze, bestuurslid van de Oostenrijkse 
Go Bond. Hij bedacht een opstelling in de 
drukste winkelstraat van Wenen. Twee 
grote aanraakschermen verwerkt in een ro-
buust meubel overkapt met twee parasols. 
Vanaf 2013 werkte hij aan de realisatie met 
behulp van een bedrijf dat € 20.000 spon-
sorde voor de opstelling. Met de medewer-
king van de gemeente Zürich lukte het hem 
uiteindelijk in oktober 2014 om de tafel in 
gebruik te nemen. Sindsdien zijn er 15.000 
spelletjes gespeeld, een honderdtal per dag 
door jong en oud.

De Iwamoto Awards, een initiatief van het Europese Go Centrum, is uitgegroeid tot een 

wereldomspannende verkiezing van de beste ideeën voor de promotie van go. Met € 2.000 aan 

prijzengeld levert de verkiezing een rijke verzameling aan gopromotie op. De prijsuitreiking 

vindt jaarlijks plaats tijdens het jaarlijkse Europees Go Congres.

van de redactie

Iwamoto Awards 

Links: ontwerp
Rechts: realisatie Foto’s: Daniel BöszeMing Au 1d Foto: Han Ellenbroek

Jaarboek | 69 



Jaarboek | 71 70 | Jaarboek

‘‘  
‘Martin Finke voerde 
het McMahon systeem 
in voor de indeling van 

de ronden’

Het WK Go voor Amateurs, in 2014 
gehouden in Bangkok, Thailand, is ge-
wonnen door Korea. Kim Chang-Hun 
bleef alle 8 ronden ongeslagen. Tweede
werd China, Hu Aohua verloor alleen 
van Kim en kwam op 7 overwinningen. 
Twee spelers haalden 6 punten, te we-
ten Lai Jyunfu uit Taiwan en Chan Chi-
hin uit Hong Kong. Beide verloren van 
Kim en Lai won de onderlinge partij 
maar verloor ook van Hu. Bij de vijf-
punters eindigde de Japanse Hiraoka 
Satoshi bovenaan op weerstandspunten 
en pakte de vijfde plaats. Daarmee heeft 
de rest van de wereld dit jaar dus geen 
deuk kunnen maken in de Aziatische
dominantie. De top 10 werd compleet 
gemaakt door Cornel Burzo (Roe-
menië), Artem Kachanovsky (Oekra-
ine), Juyong Koh (Canada), Pal Balogh 
(Hongarije) en Daniel Ko (Verenigde 
Staten). Merlijn Kuin won vier partijen 
en kwam helaas niet verder dan de 21e 
plek. Martin Finke was scheidsrech-
ter dit jaar en had in overleg met de 
IGF een McMahon systeem ingevoerd 
waarbij de sterkste 32 spelers met meer 
punten begonnen dan de rest, om zo te 
voorkomen dat ongelukkige lotingen 
in de vroege ronden een oneerlijk ef-

fect zouden hebben op de plaatsing in 
de top 10. Dit leverde veel vragen op, 
maar werd over het algemeen wel po-
sitief ontvangen. Hoogst eindigende 
speler van buiten de topgroep was de 
16-jarige Matias Pankoke 2d (uit Olden-
burg, maar uitkomend voor Italië) die 
met 5 overwinningen op de 31e plaats 
eindigde.

Wereldkampioen
Herman Hiddema

WORLD AMATEUR GO CHAMPIONSHIP 2014 

Rechts: Kim Chang-Hun Bron: wbaduk.com

(Advertentie)
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