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Inleiding

G

o is een bordspel dat twee personen spelen door om de beurt een steen op het bord

te plaatsen. Een persoon speelt met de witte stenen, de ander met de zwarte stenen.
Je begint met een leeg bord; langzaam wordt het bord voller en voller.

Het doel van go is om met je eigen stenen meer lege punten van het bord te omsingelen dan
je tegenstander. Een complicatie is dat je onder bepaalde omstandigheden een of meer stenen
van de tegenstander van het bord mag slaan. Helaas geldt dit ook voor je tegenstander.
Go als bordspel is makkelijk te leren. De praktische toepassing ervan is wel een stuk moeilijker wat het spel interessant maakt en houdt. Daarnaast is het zeker ook een leuk spel.
Veel plezier met go!
Ger Hageman
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Werkwijze

Stelling op bord van boven gefotografeerd
Het boek werkt met diagrammen die een weergave zijn van het
echte speelbord. Om het spel goed te begrijpen adviseren wij om
alle diagrammen op het speelbord na te spelen. Zo leer je zetten
en stellingen te begrijpen en de beste zet te vinden.

In een diagram ziet dit er als volgt uit
In de diagrammen worden letters en nummers gebruikt plus
tekens als X en O. De nummers geven de zetvolgorde aan.
De letters geven posities op het bord aan.
Punten gemarkeerd met X verdienen speciale aandacht.
O markeert een punt dat omsloten is door de stenen van
slechts een kleur. Vaak is dat de plek waar een steen is geslagen.
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De kunst van go
Elk spel kent regels, zo ook go.
De basisregels leer je hier.

Diagram 1
Het plaatsen van stenen
De speler met de zwarte stenen ('zwart')
speelt de eerste steen op een kruispunt op
het bord, dus niet in een hokje zoals bij
schaken of dammen. Zwart mag een steen
op de rand of in de hoek plaatsen, zolang
het op een snijpunt van lijnen gebeurt. In
het diagram zie je voorbeelden van zwarte
stenen in het midden van het bord (B), op
de rand (C) en in de hoek (A). Hierna is
de speler met de witte stenen (wit) aan de
beurt. Deze speelt een witte steen op een
kruispunt. De spelers plaatsen hun stenen
om de beurt. Stenen blijven staan op de
plek waar ze gespeeld zijn. Het is dus niet
toegestaan om de stenen van jezelf of van
de tegenstander te verplaatsen.

Diagram 2
Het spelverloop
In diagram 2 zie je je een stelling waarin
twee spelers elk vier zetten hebben gespeeld. De bedoeling van go is om met je
eigen stenen zoveel mogelijk lege punten
te omsingelen. De spelers plaatsen om de
beurt een steen op het bord tot de spelers
besluiten dat de partij is afgelopen. Dit is
het geval wanneer beide spelers denken
dat zij geen punten meer kunnen maken.

!

Diagram 3
Het slaan
Geslagen stenen worden van het bord genomen en zijn aan het einde van de partij
een punt waard. Je bent niet verplicht om
stenen te slaan.
De punten A, B, C en D in diagram 3 zijn
vrije punten rond de zwarte steen; men
noemt dit vrijheden. De zwarte steen heeft
dus vier vrijheden.
Een steen die zijn laatste vrijheid verliest
doordat de tegenstander alle vrijheden
heeft ingenomen wordt geslagen en direct
van het bord genomen.

Stenen van dezelfde kleur die contact hebben met elkaar via een
horizontale of verticale lijn vormen een keten of groep.
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Diagram 4
In diagram 4 wordt een zwarte steen
weergegeven die drie van zijn vrijheden
is kwijtgeraakt. De zwarte steen heeft nu
nog één vrijheid op A. Wit aan zet mag een
steen op A plaatsen en de zwarte steen van
het bord nemen. Dit is vaak een sterke zet
voor wit.

Diagram 6
Kunnen de twee zwarte stenen in diagram
6 worden geslagen? Ja.
Zwart heeft een groep van twee stenen die
drie vrijheden heeft, namelijk B,C en D.
Met nog drie stenen op B, C en D kan wit
de zwarte keten slaan.
Je kunt makkelijker een enkele steen slaan
dan een keten. Hoe groter de keten is,
hoe meer zetten je nodig hebt om hem te
vangen. Stenen in een keten kun je alleen
allemaal tegelijk slaan.

Diagram 7
Kunnen de witte stenen in diagram 7 worden geslagen? Ja.
Zwart mag de drie witte stenen slaan met
een zet op O omdat de laatste vrijheid van
de witte groep wordt afgenomen. Zwart
pleegt hier geen zelfmoord omdat hij
stenen slaat.

In diagram 5 zie je het resultaat nadat wit
de zwarte steen heeft geslagen. De zwarte
steen is gevangen en wordt aan het einde
van de partij als een punt voor wit geteld.
Zwart mag niet meer op O spelen omdat
dat zelfmoord zou betekenen.

In diagram 8 heeft zwart de
witte stenen geslagen.

Diagram 5

Diagram 8
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Oefeningen
We adviseren je om de oefeningen op het speelbord te maken
en de stenen daadwerkelijk op het bord te plaatsen.
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Vraag 1
Hoeveel vrijheden hebben de stenen A, B
en C?

OEFENING 3

Diagram 2
Vraag 2a
Zijn de twee zwarte stenen met elkaar
verbonden?
Vraag 2b
Zijn de twee witte stenen met elkaar
verbonden?

Diagram 3
Vraag 3
Hoeveel vrijheden hebben de witte en de
zwarte groep?
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OEFENING 4

OEFENING 5

Diagram 4a
Vraag 4a
De zwarte steen is deels omsloten. Kan wit
aan zet een steen slaan?

Diagram 4b
Vraag 4b
Zwart aan zet kan zijn groep meer vrijheden geven door een steen links van zijn
eerste steen te plaatsen. Zwart speelt op 1.
Kan hij hiermee ontsnappen?

Diagram 5
Vraag 5a
Kan zwart aan zet twee witte stenen slaan?
Vraag 5b
Kan wit aan zet een of meer zwarte stenen
slaan?
Vraag 5c
Heeft wit aan zet een alternatief?
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Antwoorden
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Antwoord 1
A heeft 2 vrijheden
B heeft 4 vrijheden
C heeft 3 vrijheden

OEFENING 3

Diagram 2
Antwoord 2a en 2b
De twee stenen vormen een keten van
twee stenen. De twee witte stenen zijn niet
verbonden.
Een diagonale verbinding is geen verbinding. Door een steen op A of B te plaatsen
kan wit een keten maken.

Diagram 3
Antwoord 3
De zwarte groep heeft 6 vrijheden en de
witte groep heeft er 7.
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OEFENING 4

Diagram 4a

Antwoord 4a
Wit slaat de zwarte steen door een steen
links van de zwarte steen te plaatsen.

Diagram 4b
Antwoord 4b
Wit aan zet kan met 1 het aantal vrijheden
weer terugbrengen tot een. Het weglopen
van zwart heeft dus weinig zin gehad.

Diagram 4c
Als zwart zijn groep blijft verlengen slaat
wit uiteindelijk de zwarte groep op X. De
geslagen zwarte stenen komen in het bakje
voor geslagen stenen.
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OEFENING 5

Diagram 5a
Antwoord 5a
Doordat zwart met 1 twee stenen heeft
geslagen die op O stonden is de zwarte
stelling veel sterker dan eerst.
De overgebleven twee witte stenen staan er
alleen voor.

Diagram 5b
Antwoord 5b
Wit aan zet heeft de zwarte steen geslagen
die op O rechtsonder stond.

Diagram 5c
Antwoord 5c
Een witte steen op A plaatsen leidt tot het
volgende resultaat. De witte groep van
drie stenen heeft na 1 twee vrijheden.
Conclusie
Welke mogelijkheid wit ook kiest, belangrijk is het dat wit verhindert dat zwart
twee witte stenen slaat zoals gebeurt in
diagram 5a.
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De kunst
van slaan
Door stenen te slaan kun je je
positie op het bord verbeteren.

Diagram 1
Het slaan van stenen
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat je stenen van de tegenstander
mag slaan door de laatste vrijheid van een
keten met je eigen steen te bezetten. Ook
een keten van twee witte stenen kan zwart
veroveren. De twee witte stenen hebben
zes vrijheden.

Diagram 2
In diagram 2 heeft zwart vijf stenen geplaatst. De witte stenen hebben nog maar
één vrijheid over. In gokringen heet dit:
de witte stenen staan 'atari'. Als wit aan
zet het belangrijk vindt kan hij de stenen
redden met een zet op de laatste vrijheid,
zie diagram 3.

Diagram 3
In diagram 3 heeft wit drie vrijheden
gemarkeerd met X. Zwart zal nu dus nog
drie zetten moeten besteden aan het veroveren van de witte stenen.
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Zwart slaat
De situatie na het slaan van de witte steen.

Diagram 6

Diagram 4
Als zwart aan zet is in diagram 2 kan hij
met een zet op X in twee stenen slaan.

Diagram 5
Is slaan verplicht?
Nee, je mag slaan. Het hoeft niet. Het kan
zijn dat je met een zet op een andere plek
van het bord meer bereikt.
Hierboven is een witte steen ingesloten
door drie zwarte stenen. Zwart aan zet
kan de witte steen slaan op X.

Diagram 7
Wat gebeurt als wit aan zet is?
Wit kan met een zet op 1 wel uitbreiden
naar de rand, maar dat levert slechts een
extra vrijheid op. Zwart neemt de extra
vrijheid af door op een van de X-en te
spelen.
Wit kan dus niet ontsnappen met een zet
op 1 en speelt elders op het bord.

!

Een steen staat 'atari' als er
nog maar één vrijheid over is
en de tegenstander die steen
kan slaan.
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Sla voor de
ander toeslaat
In sommige gevallen kunnen
de spelers elkaars stenen slaan.

Diagram 1
Twee zwarte stenen in diagram 1 zijn
ingesloten door wit en hebben nog een
vrijheid op B.
Wit aan zet kan deze stenen dus slaan.
De twee witte ingesloten stenen hebben
nog een vrijheid op A.
Zwart aan zet kan daar de witte stenen
slaan.

Diagram 2
In diagram 2 heeft wit de twee zwarte
stenen geslagen.

Diagram 3
Hier heeft zwart de twee witte stenen
geslagen.
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Diagram 4
Wat gebeurt als wit de eigen stenen uitbreidt met een zet op A of zwart op B?
In diagram 4 heeft zwart zijn keten verlengd met een zet op B.

Diagram 5
Wit kan daarna de drie zwarte stenen
slaan.

Diagram 6
In diagram 6 slaat zwart alsnog de twee
witte stenen die op de O’s stonden in
diagram 4.
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Oefeningen
We adviseren je om de oefeningen op het speelbord te maken
en de stenen daadwerkelijk op het bord te plaatsen.
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Wit kan atari geven op A of op B.
Vraag 1

OEFENING 3

Diagram 2

Diagram 3

In deze stelling hebben zowel wit als zwart
elk drie zetten gedaan.

De drie zwarte stenen met een X gemarkeerd vormen een keten met twee vrijheden. De drie witte stenen gemarkeerd
met een O vormen ook een keten met twee
vrijheden. Wit aan zet wil de drie zwarte
stenen slaan.

Vraag 2a
Zwart aan zet kan een witte steen slaan.
Hoe?
Vraag 2b
Zwart speelt op X. Wat is het beste antwoord van wit?

Vraag 3a
Wat gebeurt er na wit A?
Vraag 3b
Wat gebeurt er na wit B?
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Antwoorden
OEFENING 1

Diagram 1

Antwoord 1
Wit speelt op 1 en zet daarmee de zwarte
steen atari. Zwart kan niet meer vluchten
met een zet op X.

Diagram 2
In diagram 2 speelt wit aan de andere kant
op 1. Nu wordt zwart gedwongen om met
zwart 2 naar het centrum weg te lopen. De
zwarte groep heeft nu drie vrijheden.

Diagram 3
Een mogelijk vervolg zie je in diagram 3.
Hier probeert wit een levende groep te
vormen in de hoek.
Dit is voordelig voor zwart omdat wit
nauwelijks gebied maakt.
De zwarte keten heeft nu vijf vrijheden en
is nu sterker dan de witte groep.
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In diagram 6 heeft wit met een zet op de
tweede rij een zwarte steen geslagen.

Diagram 6

OEFENING 2

Diagram 4
Antwoord 2a
In diagram 4 slaat zwart de witte linkse
witte steen met een zet op de tweede rij.

Diagram 5
Antwoord 2b
In diagram 5 slaat zwart de witte steen
niet zoals in het vorige diagram, maar
speelt rechts van de onderste witte steen.
Nu dreigt zwart met een zet op X de witte
steen boven dat punt te slaan.
Wit kan zich op twee manieren verdedigen.

Diagram 7
Of wit zet op X, zie het resultaat in diagram 7.
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OEFENING 3

Diagram 8a
Antwoord 3a en 3b
Dit is een stelling met verschillende mogelijkheden. In diagram 8a heeft wit met een
zet op A de zwarte stenen 'atari' gezet en
kan hierna met zijn volgende zet de zwarte
stenen slaan.

Diagram 8b
Wanneer wit begint met een zet op B in
diagram 8b dan ontstaat de volgende
situatie. De zwarte stenen staan in atari.
Zwart moet dus iets slaan om vrijheden
te maken. Wat valt er op aan de witte
steen op B? Hij valt de drie zwarte stenen
aan. Maar zelf heeft hij weinig vrijheden,
namelijk één.

Diagram 8c
Wat doet zwart dus? Hij zal de net geplaatste steen slaan met een zet boven B.
Na het slaan van de witte steen op B hebben de drie zwarte stenen twee vrijheden
op A en B, zie diagram 8c.
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Diagram 8d
Wanneer wit nu alsnog punt A bezet en de
drie zwarte stenen atari zet, kan zwart de
witte stenen slaan, zie diagram 8d. Dit is
niet goed voor wit.
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De kunst
van leven
Om te voorkomen dat je
groep wordt geslagen moet
je ervoor zorgen dat je groep
twee afzonderlijke en permanente vrijheden heeft. Lukt
dit, dan leeft hij.

Diagram 1
De zwarte groep leeft.
Wit aan zet wil op A of B spelen, want
daarna heeft zwart nog maar een laatste
vrijheid. Maar dat mag niet.
Binnen go is zelfmoord is niet toegestaan;
daarom kan wit niet spelen op A of B.
Merk op dat A en B alleen door zwarte
stenen worden omsloten.

Diagram 2
Drie op rij
Een ander voorbeeld van een ingesloten
groep zie je in diagram 2. Zwart lijkt hier
een levende groep met drie vrijheden en
zelfs drie punten te hebben. Maar is dat
zo?
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Diagram 3
Nee, zwart aan zet moet absoluut een steen
plaatsen op de middelste O in diagram
2. De zwarte groep leeft doordat hij twee
afzonderlijke permanente vrijheden heeft,
zie het resultaat in diagram 3. In go heten
deze permanente vrijheden 'ogen'.

Diagram 4
Wat gebeurt er als wit aan zet is in diagram 2?
Wit mag dan op hetzelfde punt spelen als
zwart deed om de groep levend te maken:
het middelpunt van drie stenen op een rij.
Dat levert het plaatje op in diagram 4.

Diagram 5
Heeft het zin voor zwart om op een van
beide punten te spelen?
Stel dat zwart het onderste punt bezet: dan
ontstaat de volgende situatie in diagram
5. De zwarte groep heeft nog precies een
vrijheid. Hij staat in atari. Wit aan zet mag
slaan met een zet op de laatste vrijheid.
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Diagram 6
Wit kan de zwarte groep nog verder benaderen door een zet op een van de twee
O's in diagram 4. Stel dat wit het onderste
punt bezet, zie diagram 6.

Diagram 8
Wit aan zet mag op een van beide punten
spelen en de groep atari zetten, zie diagram 8.

Diagram 7

Diagram 9

Dan kan zwart de witte stenen slaan door
een zet op de laatste O. Het resultaat ziet je
in diagram 7.
De zwarte keten heeft twee aangesloten
vrijheden op O.

Zwart kan dan wel de zo juist gespeelde
steen slaan. Daardoor bezet hij met zijn
eigen steen een vrijheid: er is nog maar een
over, zie diagram 9.

Diagram 10
Wit kan de zwarte stenen slaan met een zet
op het hoekpunt. Het eindresultaat staat in
diagram 10.

Wat betekent dit voor het spel?
Wanneer je groep ingesloten is moet
je groep twee afzonderlijke vrijheden
hebben of kunnen maken wanneer het
nodig is. Dan leeft de groep.
Wanneer je tegenstander dit voorkomt
dan kan je groep niet zelfstandig leven. Je groep kan nu alleen nog leven
door de omsingelende groep of een
deel ervan te veroveren.
De stelling in diagram 4 op de vorige
bladzijde wordt door ervaren spelers
niet uitgespeeld, want zij kennen de
uitkomst al.
Zwart kan zijn groep levend maken
door op het vitale punt, hier het middelpunt van drie vrijheden op een rij,
te spelen.
Wit kan door op het vitale punt, in
gokringen vaak “vitaaltje” genoemd,
te spelen de zwarte groep doden.
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Diagram 11

Twee op een rij

Je hebt net gezien dat bij ingesloten groepen met drie punten op een rij de speler
die aan zet is kan winnen door op het
vitaaltje, dat is het middelpunt, te spelen.
Hoe zit dat met groepen met minder
dan drie punten op een rij? Omdat die
onmogelijk twee ogen kan maken zal die
standaard dood zijn. Een voorbeeld van
een ingesloten witte groep met twee vrijheden die dood is staat in diagram 11.
Alleen als wit alle zwarte stenen verovert
kan de witte groep leven.

!

Een vitaaltje is het punt
in een stelling waarbij,
als hij gespeeld wordt,
de eigen groep gaat
leven of de vijandelijke
groep wordt gedood.

Diagram 12

Vier op een rij

Een voorbeeld met meer dan drie omsingelde punten op een rij zie je in diagram
12. Zwart aan zet kan een levend groepje
maken door op A of B te spelen.

Diagram 13
Moet dat dan nu meteen? Nee, want wit
aan zet kan het groepje niet doden. Wanneer wit op A speelt doet zwart een zet
op B. En andersom. De eerste situatie is
zichtbaar in het diagram 13.

Diagram 14
Is de situatie helemaal zorgeloos voor
zwart? Nee. Het wordt gevaarlijk wanneer
zwart toelaat dat wit zowel A als B in diagram 14 speelt. Doordat wit twee stenen in
het rijtje met vier vrijheden heeft gezet is
de zwarte groep gedood.

Diagram 15
Hoe ziet het vervolg eruit? Zwart kan de
twee witte stenen niet benaderen want dan
zet hij zijn eigen groep atari. Dus wit mag
de eerste zet doen. Zie diagram 15 voor
een mogelijkheid.
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Diagram 16
Zwart kan dan de drie witte stenen slaan.
De situatie is weergegeven in diagram 16.
En de zwarte stelling heeft nu drie punten
op een rij.

Diagram 17
Je hebt in het begin van dit hoofdstuk
gezien dat in deze situatie de speler wint
die aan zet is. Zwart heeft net drie stenen
geslagen, dus wit is aan zet. En hij mag,
op het middelpunt spelen en zo de zwarte
groep doden, zie diagram 17.

Diagram 18

Grote ogen

Sommige ogen zijn veilig want een
vijandige actie kun je makkelijk pareren.
Een voorbeeld is vier of vijf op een rij. Een
zwarte steen op A, B of C in diagram 18
maakt in geval van nood twee ogen.

Diagram 20
Met een witte steen op C leeft de groep
met zijn drie ogen en maakt dus drie
punten gebied. In diagram 20 staat het

Diagram 19

Diagram 21

Wanneer de vrijheden niet op een rechte rij
staan is het vaak moeilijker. Zie het voorbeeld in diagram 19. Wat is er hier aan de
hand? Leeft wit met vier punten gebied?
Of kan zwart het groepje doden? Wit doet
er goed aan om met een zet op het vitaaltje
twee of meer afzonderlijke ogen te maken.

Zwart aan zet ziet dat wit met een zet op C
in diagram 19 kan leven. Om dit te voorkomen speelt hij zelf op C; zie diagram 21.
De witte groep is nu dood.
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Diagram 22

Echte en valse ogen

Vergelijk de stelling in diagram 22 met de
stelling in diagram 24. In diagram 22 is
punt B door drie zwarte stenen omsingeld,
maar de zwarte steen op A is niet verbonden.

Diagram 23
Wit aan zet mag de zwarte steen op A met
een zet op B slaan. De situatie bij A en B is
een 'ko'. (Verder uitgediept in het hoofdstuk 'De mysteries van Go'.) De essentie is
dat het bovenste oog van de zwarte groep
geen echt oog is omdat wit een steen kan
slaan. Het zwarte oog op B is een vals oog.

Diagram 24

Diagram 26

In diagram 24 zijn de twee vrije punten
volledig omsingeld door zwarte stenen.
En omdat de zwarte groep daardoor twee
aparte en permanente vrijheden heeft, leeft

Wit kan alle zwarte stenen op elk gewenst
moment slaan door een witte steen op C te
plaatsen. In diagram 26 zie je de stelling na
het slaan van de zwarte stenen.

!
Diagram 25
Kan zwart het slaan van de zwarte steen
op A in diagram 23 voorkomen door zelf
op B een steen te plaatsen? Het mag, maar
het is niet zinvol: zie diagram 25.

Let op! Een vals oog
is geen oog.
Het telt niet mee als
een onafhankelijke en
blijvende vrijheid.
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Oefeningen
We adviseren je om de oefeningen op het speelbord te maken
en de stenen daadwerkelijk op het bord te plaatsen.
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1

OEFENING 3

Diagram 2

Diagram 3

De laatste zet is wit op 1.

De laatste zet in diagram 2 is wit op 1.

Hier heeft zwart de witte groep omsingeld.

Vraag 1A
Waarom speelt wit op 1?

Vraag 2A
Waarom speelt wit op 1?

Vraag 3A
Leeft de witte groep met 5 punten gebied?

Vraag 1B
Wat is de beste zet voor zwart wanneer wit
1 op een andere plaats speelt?

Vraag 2B
Hoe is de situatie wanneer zwart zet op 1
speelt in plaats van wit?

Vraag 3B
Kan zwart aan zet nog iets doen?
Vraag 3C
Doet wit er goed aan om hier nog een zet
aan te besteden? Zo ja, welke zet?
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OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Antwoord 1a
Wit aan zet kan met 1 het zwarte groepje
doden, zie diagram 1.

Diagram 2
Antwoord 1b
Wanneer zwart op 1 speelt in plaats van
wit dan leeft de zwarte groep.

Diagram 3
Antwoord 2a
De witte groep is dood wanneer zwart op 1
speelt, zie diagram 3. De witte groep heeft
dan een echt oog en een vals oog.

Diagram 4
Antwoord 2b
Als wit zelf 1 speelt ontstaat een levende
groep met twee ogen in diagram 4.
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Antwoorden

OEFENING 3

Diagram 5
Antwoord 3A
De witte groep heeft nog geen twee ogen.
Zwart aan zet kan het maken van twee
ogen verhinderen.
Het antwoord is dus nee; de witte groep
leeft niet zomaar met vijf punten gebied.

Diagram 6
Antwoord 3B
Met 1 houdt zwart de witte groep op één
groot oog. Nu is het zo dat wanneer wit op
de ene X speelt zwart op de andere X speelt.
Zo voorkomt zwart dat wit twee afzonderlijke ogen maakt. Dit is een dode witte groep.

Diagram 7
Antwoord 3C
Wit doet er goed aan om twee ogen te
maken door op het vitale punt te spelen
op 1 te spelen in diagram 7.
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De kunst van
verbinden
Stenen moeten samenwerken om gebied te maken. Geïsoleerde stenen lopen het gevaar veroverd te worden door de tegenstander. Hiertegen wapen je jezelf door je stenen te verbinden.

Diagram 1
In diagram 1 hebben zwart en wit allebei
twee stenen geplaatst. De witte en zwarte
stenen zijn niet verbonden. Zwart aan zet
kan zijn stenen verbinden en tegelijk de
witte stenen scheiden.
Hoe? Door op het middelpunt te spelen.

Diagram 2
Zwart heeft net op A gespeeld. De drie
zwarte stenen zitten aan elkaar vast en
vormen een groep met zes vrijheden.
De twee witte stenen zijn gescheiden van
elkaar en staan onder grote druk.

Diagram 3
Wanneer wit de gelegenheid krijgt om op
het centrale punt te spelen is de situatie
andersom. Nu is de witte stelling sterk en
zijn de twee zwarte stenen zwak.
Het voorbeeld hierboven gaat over een
directe verbinding.
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!
Diagram 4
Vaak hebben stenen een indirecte
verbinding. De twee zwarte stenen zijn
theoretisch niet verbonden want voor een
daadwerkelijke verbinding hebben ze nog
twee stenen nodig op A en B.
Praktisch gezien zijn ze wel verbonden
omdat wit ze niet kan scheiden.
Omdat dit een belangrijk principe is gaan
we er dieper op in.
Stel dat wit op A speelt met de bedoeling
om de zwarte stelling te splitsen.

Knippen is het
scheiden van
twee stenen of
ketens van de
tegenstander.

Diagram 5

Diagram 6

Zwart kan nu om de indirecte verbinding
tussen de twee zwarte stenen te herstellen
kiezen uit een zet op C, D of E.
C en D zijn ingewikkeld.
Gebruikelijk is te kiezen voor E. Dit zullen
we uitgebreid bespreken.

In antwoord op zwart 1 kan wit kiezen uit
een zet op F, G, H of I.
Wit F is een zet die zwart beantwoordt met
G, H of I. Daarna kunnen de zwarte stenen
bij goed spel van zwart niet meer worden
gescheiden.
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Diagram 7
Wanneer wit op A speelt dan speelt zwart
op B en andersom.

Diagram 9
In diagram 6 kan wit ook op G spelen:
wit 2 botst tegen de zwarte steen. Met 3
verbindt zwart zijn stenen. Na 10 heeft
zwart veel zeker gebied; wit heeft mogelijk
gebied. Omdat er nog zwakheden in de
witte stelling zitten staat zwart beter.

Diagram 8

Diagram 10

Wanneer zwart F in diagram 6 beantwoordt met een zet op 3 kan wit de zwarte
stenen wel scheiden zoals in diagram 8.

Met wit 2 in diagram 10 voorkomt wit dat
zwart zelf op 2 kan spelen en zijn stenen
verbindt. Wit dreigt als volgende zet op A of
B te spelen. Wanneer zwart op B speelt om te
voorkomen dat wit daar speelt en een steen
slaat dan zal wit op A spelen: zie diagram 11.

Diagram 11
De zwarte stenen zijn geknipt. De situatie
is daardoor relatief gunstig voor wit.
Zwart kan veel sterker spelen dan in
diagram 11.

Diagram 12
Zwart heeft de witte steen op A atari gezet
en dreigt A te slaan. Wit wordt nu min of
meer gedwongen om die steen te redden
met een zet boven A.
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Diagram 13
Nu is zwart weer aan zet en speelt op B of
C. Welke zet is beter?
Laten we eerst het foute antwoord behandelen.
De directe aanpak met B heeft het nadeel
dat wit ook een atari kan spelen.

Diagram 15

Diagram 17

Zwart heeft met 1 de witte steen erboven
geslagen. De zwarte steen tussen C en D
heeft nog maar twee vrijheden. Wit kan de
voorlaatste vrijheid wegnemen met een zet
op C of D. C is de goede voortzetting.
Wat gebeurt er na de foute zet op D?

Wat gebeurt er als wit deze laatste probeert te redden met een uitbreiding naar
links op 4? Zwart breidt uit met 5. Wit
houdt tegen met 6 en met 7 gaat zwart
onderlangs. Wit 8 is de beste zet. Met zet 9
voorkomt zwart dat wit daar speelt. Dat is
een belangrijke zet.
Na 9 zijn de twee witte stenen gevangen.
De witte groep linksonder heeft twee vrijheden; dus zwart heeft twee zetten nodig
om de witte stenen te slaan.
De drie zwarte stenen hebben ook twee
vrijheden. Toch zijn deze speciaal want
beschermd door stenen op 7 en 9.
Wanneer wit besluit een witte steen op een
van de X-en te plaatsen dan speelt zwart
op de andere X. De groep heeft dan gelijk
weer drie vrijheden. En de witte steen staat
atari.
Voor de twee witte stenen aan de onderrand geldt de voorgaande opmerking niet.
Wanneer zwart aanstalten maakt om ze te
slaan met een zet op een van beide O’s dan
heeft het geen zin om een witte steen op
de andere O te plaatsen. Want zwart kan
gelijk slaan.
Wit kan in diagram 16 het beste links van 2
spelen om zwart te dwingen hier nog een
zet aan te besteden.

Diagram 14

Diagram 16

En dat is best slim: de witte steen gemarkeerd met X moet zwart slaan anders
slaat wit de zwarte steen tussen 2 en X.
Vanwege deze dreiging heeft wit een extra
steen op het bord mogen plaatsen.

De situatie is voor wit uit de hand gelopen.
Wit heeft twee zorgenkindjes: het groepje
van drie stenen en de geïsoleerde witte
steen linksonder.
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Diagram 18

Diagram 20

Diagram 22

Goed voor wit is om de andere atari op 2
te spelen. Kan zwart dan nog ontsnappen
met zijn steen door op 3 te spelen?
Een geoefende wit zal deze stenen kunnen
vangen door het aantal vrijheden telkens
terug te brengen naar één. En wel op zodanige wijze dat de ontsnappende stenen
telkens slechts twee vrijheden krijgen.

Goed voor wit is het om aan de andere
kant te spelen. Zwart heeft nog een vrijheid op X. Door daar met 5 te spelen krijgt
de groep toch weer twee vrijheden. Als wit
dan aan de goede kant atari geeft kan hij
de zwarte groep vangen.

Zwart is in de problemen en speelt met 13
op een dubbele atari. .
Wat kan wit nu doen? Weglopen of dekken
helpen niet, want je kunt niet twee zetten
tegelijk doen.

Diagram 19

Diagram 21

Diagram 23

Eerst een minder geslaagde poging van wit:
atari met 4 links van zwart drie. Zwart loopt
dan uit de atari en heeft gelijk drie vrijheden:
zie diagram 19. En nu heeft wit drie problemen
op X, waarvan hij er slechts een kan oplossen.

Wit heeft afwisselend aan de boven- en
onderkant gespeeld. Na wit 12 loopt de
zwarte groep zich dood op de rand.
De figuur in diagram 21 noemt men een
trap of ladder.

Beter is het voor wit om dreiging uit te voeren en
te slaan met 14. Zie diagram 23. Wit heeft net geslagen op A. Daarmee is de zwarte dubbele atari
gelijk ongedaan gemaakt. Wit heeft een enorme
voorsprong in gebied en in geslagen stenen.
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Diagram 24
Terug naar diagram 13, hier weergegeven
als diagram 24. De beste zet voor zwart is
om eenvoudig te dekken op C.

Diagram 25
Wit kan dan vervolgen op A of B.

Diagram 26
Wanneer wit een sprongetje maakt met 1
kan zwart een veilige zet doen met 2. Zo
vangt hij de witte steen die de twee zwarte
groepjes scheidt.
Wit is in grote problemen want de zwarte
stenen zijn in principe verbonden. Verder
werken de witte stenen niet goed samen.

Diagram 27
Wanneer wit zijn steen verlengt met 1 dan
kan zwart met 2 de witte groep afstoppen.

Diagram 28
Een mogelijk vervolg is wit 3 en dan
dreigen twee zaken tegelijkertijd. Steen 2
heeft nog maar twee vrijheden en kan dus
met de volgende zet atari worden gezet.
De twee zwarte stenen bij 1 en 3 hebben
nog maar twee vrijheden en dreigen ook
verloren te gaan. Zwart vangt de witte
stenen met een atari op 4.

Diagram 29
Na wit´s zet op A slaat zwart met B twee
witte stenen. Zwart staat overweldigend.
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Diagram 30
Even terug naar diagram 6, hier weergegeven als diagram 30. Wat is de scherpste zet
voor wit?

Diagram 31
De meest directe zet voor wit is zet 2 in
diagram 6: de knip. Zwart kan kiezen uit
vier mogelijkheden: A tot D. Ergens anders
spelen is vaak een optie, maar hier niet.
Wit zal meteen op C spelen om de steen op
1 te veroveren.

Diagram 32
Sterk is de atari op 1 in diagram 30. De
witspeler kan de aangevallen steen niet
meer redden.

Diagram 33
Zwart kan de vluchtende groep in een
ladder vangen. Dit resultaat is zeer goed
voor zwart.
Wit kan zo niet spelen. Wat kan hij beter
doen?

Diagram 34
Een fraaie techniek is de tegenaanval in
diagram 32. Wit dwingt zwart om de witte
steen te slaan of om de zwarte steen te
dekken. Wanneer zwart dekt is de zettenreeks in het diagram een goede mogelijkheid voor beide partijen.

Diagram 35
Een andere mogelijkheid voor zwart om
te reageren op de knip in diagram 6 is met
een atari op 2.
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Diagram 36
Met 1 dwingt zwart de witspeler om de
aangevallen witte steen te redden. Dat
geeft zwart de tijd om de andere witte
steen in te rekenen.

Diagram 37
Met wit 4 geeft wit een tegen-atari. Dat
heeft als voordeel dat de overgebleven
witte stenen beter samenwerken. Met 5
maakt zwart zijn eigen groep sterker. Hij is
niet bang voor de atari op de tweede rij.

Diagram 38
Met 6 vangt zwart wit 5 direct. Indirect
zijn wit 1 en 3 ook gevangen.

Diagram 39
Met 1 geeft zwart geen atari en wacht af
wat wit gaat doen met de twee stenen
links. Wanneer wit aan de bovenkant atari
geeft is de situatie snel duidelijk

Diagram 40
Dit is slecht voor wit omdat zwart al zeker
gebied heeft. Een witte steen is praktisch
al gevangen. En de witte stelling zit nog
vol gaten.

Diagram 41
Wat gebeurt er wanneer wit aan de linkerkant
atari geeft? Met de zetten 2, 4 en 6 hoopt wit
gebied aan de linkerrand te maken. Zwart 7
verdient speciale aandacht. Dit scheidt de witte
stenen links en rechts. Waarom dit zo belangrijk
is kun je zien in het volgende diagram.
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Diagram 42

Diagram 43

Hier heeft zwart 7 op een andere plek
gespeeld. Na wit 8 zwelt het witte gebied
aan de linker- en bovenkant op. De samenwerking tussen de witte stenen is hier veel
beter dan in diagram 41.
En wit heeft nog aantrekkelijke vervolgzetten op A en B.

De laatste reactie op de knip in diagram 30
is een atari tegen de steen op de tweede rij.
Diagram 43 toont een mogelijk vervolg.
Door de gespeelde zettenreeks zijn de
zwarte stenen van elkaar gescheiden.
De witte opzet om de zwarte stenen te
knippen is geslaagd.

!

Bij een ladder speel je afwisselend aan de ene en daarna aan de
andere kant bij een groep stenen met twee vrijheden. En wel zo
dat ze steeds nog maar één vrijheid hebben.
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Oefeningen
We adviseren je om de oefeningen op het speelbord te maken
en de stenen daadwerkelijk op het bord te plaatsen.
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Vraag 1
Wit heeft net 1 gespeeld. Dat maakt
punten in de hoek en heeft ook nog een
dreiging. Wat kan zwart het beste spelen in
diagram 1?

OEFENING 3

Diagram 2
Vraag 2
Zwart 7 in diagram 2 is een gewaagde zet.
Hoe kan wit hiervan profiteren?

Diagram 3
Vraag 3a
Kan zwart aan zet met A de witte steen in
een ladder vangen in diagram 3?
Vraag 3b
Kan wit dan met B hetzelfde doen?
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Antwoorden
OEFENING 1

Diagram 4
Antwoord 1
Met 2 in diagram 1 maakt zwart een bamboe (zie 'De magische begrippen van go') .
Dat voorkomt dat wit de zwarte steen kan
knippen. Wanneer zwart op een andere
goede plek zet in diagram 2 gebeurt het
volgende: wit neemt de zwarte steen naast
wit 1 gevangen.

Diagram 5
Het witte gebied is nu fors groter dan in
het vorige diagram.
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OEFENING 2

OEFENING 3

Diagram 6
Antwoord 2
Met 8 neemt wit het punt dat zwart had
moeten pakken om de witte stenen te
vangen. Na 8 dreigt wit met een zet op 11
drie zwarte stenen te vangen. Zwart 9 beschermt hiertegen maar na 10 moet zwart
op 11 dekken. Na 12 heeft de zwarte groep
nog maar twee vrijheden.

Diagram 7
Antwoord 3a
Ja. Met A, zet zwart 1 in diagram 7 kan
zwart de witte steen in een ladder vangen.
Wanneer wit probeert te ontsnappen
wordt het verlies alleen maar groter.

Diagram 8
Antwoord 3b
Neen, dat kan niet omdat de zwarte ladder niet loopt. In diagram 8a heeft zwart
met zet 8 de ladder gebroken. Wit heeft
aan beide kanten van de zwarte keten
knippunten voor zwart.
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De kunst van tellen
Er zijn twee situaties waarbij het tellen van vrijheden van groot belang is.
De ene situatie is die waarbij witte en zwarte groepen elkaar naar het leven
staan: dan verliest de groep met de minste vrijheden. De andere situatie is
aan het einde van de partij. Wie heeft de meeste punten behaald?

Diagram 1

Diagram 2

Wanneer wit in diagram 1 denkt de situatie volledig onder controle te hebben en
ergens anders speelt dan heeft hij het mis.
A en B knippen de witte stelling, maar de
witte stenen knippen ook de zwarte.
In een explosieve situatie als in diagram 1
helpt het om de vrijheden van elke groep
te tellen.
Allereerst de zwarte stenen: A heeft twee
vrijheden. Groep B met drie stenen heeft
vijf vrijheden. De enkele zwarte steen links
en schuin van B heeft drie vrijheden.
De twee witte groepen hebben elk drie
vrijheden.

In diagram 2 heeft wit met 1 in de hoek
rechtsbeneden gespeeld.
Zwart kan de steen op A in diagram 1
versterken door te verlengen naar de
bovenkant en zo twee witte stenen vangen.
De twee witte stenen aan de bovenkant
kunnen niet meer ontsnappen: zie diagram
3 voor een poging.

Diagram 3
Zwart 2 in diagram 2 bedreigt trouwens
niet alleen direct de twee stenen aan de
bovenkant. Verder heeft dit ook nog effect
op de linkerrand. Een zwarte zet op C
in diagram 3 vangt de twee witte stenen
erboven.
Al met al kan wit 1 in diagram 2 beter zodanig spelen dat de knipsteen op A wordt
gevangen.
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Door vrijheden te tellen weet

Het tellen
van vrijheden

je of je geslagen kan worden
of aan kan vallen.

Diagram 4
Het vangen van A kan het makkelijkst
met een atari, bijvoorbeeld met de witte
steen op het punt waar zwart 2 in diagram
2 speelde, zie diagram 4. Met wit 1 is de
zwarte steen gevangen.
Zelfs wanneer de zwarte steen verlengt
naar de rand kan wit links van 1 weer atari
geven.

Diagram 5
Kan zwart dan niks meer met de steen op
A doen?
Jawel, zwart kan hem gebruiken om de
linkerrand af te sluiten door een steen op
C te plaatsen. Zie diagram 5.

Diagram 6
Wanneer wit de situatie laat voor wat hij is
dan zal zwart de knipsteen verlengen met
grote gevolgen voor de witte stelling, zoals
in diagram 6. De twee witte stenen staan
atari en kunnen niet ontsnappen. De drie
witte stenen aan de bovenrand zijn ook zo
goed als dood.
Wanneer zwart geen blunder maakt is de
partij voorbij.
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Diagram 7
Wit zal in diagram 5 anders moeten spelen: de steen slaan ligt voor de hand en is
goed. In diagram 7 heeft wit al zijn stenen
verbonden en een levende groep gemaakt.
Wit moet wel voorkomen dat zwart de
groep alsnog helemaal omsluit.

Diagram 8
Terug naar diagram 1, hier weergegeven
als diagram 8. Hoe werkt de andere atari
uit zoals in diagram 8? Met 1 staat de
zwarte steen atari. Kan zwart hier nog iets
mee? Ontsnappen door naar de rand te
verlengen werkt niet. Wat dan wel?

Diagram 9
Je kunt je afvragen in welke situatie het
verlengen wel goed zou zijn. En dat is
wanneer de twee witte stenen atari komen
te staan. En dat kan met een voorbereidende zet. Zwart 2 maakt dat het verlengen
van de ingesloten zwarte steen een atari op
twee witte stenen zou betekenen.

Diagram 10
Wit heeft dus weer geen keus en slaat
die steen. Zwart 2 in diagram 9 is een
dwangzet.
Merk op dat de witte stelling in diagram 7
identiek is aan die van diagram 10.
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Tellen aan het einde
van een partij
Een partij is voorbij wanneer beide spelers passen. Je kunt je eigen gebied niet groter of het gebied van de ander kleiner maken. Je krijgt een punt voor elke steen die
je hebt geslagen en een punt voor elk gebiedspunt wat je hebt omsingeld.

Diagram 11

Diagram 12

Diagram 13

Tegen het einde van de partij zijn de gebieden voor een belangrijk deel afgebakend.
Zwart heeft zojuist op 1 gespeeld met de
bedoeling om het gebied aan de bovenrand veilig te stellen.
Het zwarte gebied is veilig bij goed spel
tegen een invasie van binnenuit. Het zal
wit niet lukken om twee ogen te maken.

Beide spelers spelen nu aan de randen en
tussen hun stenen om gebieden verder af
te bakenen of af te sluiten.
De punten met X-en in diagram 12 zijn
punten waar wit kan spelen. We zullen ze
in het kort bespreken.
Welke van deze zetten zijn waardevol voor
wit?

We beginnen met A in diagram 13.
Een witte zet op A zorgt ervoor dat de drie
zwarte stenen rechts geknipt dreigen te
worden. Zwart doet er verstandig aan om
ze te beschermen door zelf op A te zetten.
Wat doet wit wanneer zwart ervoor kiest
om wit A te negeren?
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Diagram 14
Wit zal op een van beide X's spelen. Niet
op de rechter X want dat dwingt wit om
zijn zwakte te dekken. Wel goed is een
steen op de linker X. Dat vangt de drie
geisoleerde stenen.

Diagram 15
Zwart moet dus antwoorden op wit 1
in diagram 14. Maar niet op 2 zoals in
diagram 15. Beter dan 2 is een zwarte zet
op 3 of 4. De waarde van wit 1 in diagram
15 is een punt omdat zwart met een goed
antwoord op 3 of 4 een steen in zijn eigen
gebied plaatst. Het gebied wordt daardoor
een punt kleiner.

Diagram 16
Wit heeft net drie zwarte stenen geslagen
en dreigt het zwarte gebied binnen te
lopen op X.

Diagram 17
Wit 1 hier is een truczet. Wit hoopt op een
vervolg als in diagram 15. Maar met het
goede antwoord op 2 voorkomt zwart dit.
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Diagram 18
De mogelijkheden aan de linkerrand voor
wit zijn zetten op H, I , J en K.
Wit H en I zijn 'thank-you moves'. Zwart
kan bij een goed antwoord profiteren door
de gespeelde witte steen te scheiden van
de rest.

Diagram 19
Dia 19 toont het correcte antwoord van
zwart na een zet van wit op H in diagram
18.

Diagram 20
Een witte zet op J in diagram 18 is de beste.
Zwart verdedigt met 2 en wit dekt 1 met 3.
Het witte gebied is nu afgesloten.
Wanneer zwart als eerste mag spelen in
diagram 19 dan is K het goede punt.
Met de gespeelde zettenreeks heeft wit
zijn gebied veiliggesteld tegen invasies en
tegelijkertijd het zwarte gebied verkleind.
Verder valt op dat de witte keten supersterk, want verbonden, is.
Zwart kan nu met A een oog maken
wanneer hij bang is dat wit hier iets kan
beginnen. Of met B de stenen met elkaar
verbinden. B heeft de voorkeur omdat dit
geen punten kost. En indirect zwart een
punt oplevert omdat een witte zet op B
niet meer mogelijk is. A is een zet in eigen
gebied en kost een punt.
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Tellen om de
eindstand te bepalen
Aan het einde van de partij tel je om te bepalen wie er gewonnen heeft.
Door de voorgift voor wit is er bij go altijd een winnaar.
Met zijn zet op 1 in diagram 22 haalt zwart
de laatste zwaktes uit de stelling. Omdat
wit en zwart zich realiseren dat ze beide
geen punten meer kunnen verdienen
passen ze beide. En kan er worden geteld.
Makkelijk is het om dat paarsgewijs te
doen: dat is overzichtelijk. En het voorkomt fouten.
Omdat wit en zwart beide maar een gebied
hebben is er ook een makkelijke manier
van tellen. Wit heeft drie bij negen punten
min twee eigen stenen in het eigen gebied:
een totaal van 25. Zwart heet vier rijen van
negen punten min drie eigen stenen in het
gebied: een totaal van 33 punten. Er zijn
geen stenen gevangen, dus dat heeft geen
invloed op de telling. Omdat zwart het

Diagram 22

voordeel van de eerste zet heeft vastgehouden heeft hij met acht punten verschil
gewonnen.
Om wedstrijden tussen tegenstanders van
gelijke sterkte eerlijk te laten verlopen is er
een regeling in het leven geroepen waarbij
de witspeler een compensatie krijgt voor
de eerste zet van zwart.
Dit noemt men de 'komi': extra gevangenen. Standaard is dat 6,5 komi.
Dankzij de halve komi is er altijd een winnaar.
Stenen die in het vijandelijke gebied staan
en geen twee ogen hebben of kunnen
maken worden als verloren beschouwd.
Aan het einde van de partij mag je die van
het bord nemen; deze gevangen stenen zijn
een punt per steen waard.
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Oefeningen
We adviseren je om de oefeningen op het speelbord te maken
en de stenen daadwerkelijk op het bord te plaatsen.

OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Vraag 1a
Hoeveel vrijheden heeft de met A gemarkeerde steen?
Vraag 1b
Hoeveel vrijheden heeft de met B gemarkeerde steen?
Vraag 1c
Hoeveel vrijheden heeft de witte steen
gemarkeerd met C?
Vraag 1d
Hoeveel vrijheden heeft de met D gemarkeerde steen?

OEFENING 3

Diagram 2
Vraag 2a
Hoeveel punten heeft wit veroverd in de
stelling in diagram 2?
Wit heeft twee zwarte stenen op de twee
O's geslagen.
Vraag 2b
Wat is de waarde van A?

Diagram 3
In diagram 3 staat de eindstand van een
partij. Er zijn geen stenen geslagen. Wit
heeft een halve punt komi.
Vraag 3a
Hoeveel punten gebied heeft zwart veroverd?
Vraag 3b
Hoeveel punten gebied heeft wit veroverd?
Vraag 3c
Wie heeft er gewonnen en met welk
verschil?
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Antwoorden
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 4
Antwoord 1a
Steen A maakt deel uit van een groep van
drie stenen met vijf vrijheden.
Antwoord 1b
Steen B heeft drie vrijheden.
Antwoord 1c
Steen C behoort tot een groep van twee
stenen met drie vrijheden.
Antwoord 1d
Steen D heeft twee vrijheden.

OEFENING 3

Diagram 5

Diagram 6

Antwoord 2a
De witte groep omsluit vier plus twee punten gebied; het witte gebied is zes punten
waard. Met de twee gevangenen erbij komt
dit op acht punten.
Antwoord 2b
A is nu nog een neutraal punt.
Het zal nooit een zwart gebiedspunt
kunnen worden vanwege de witte stenen
eromheen.
Theoretisch kan het wel een wit punt
worden. Wit kan nog uitbreiden naar de
rechterrand wanneer zwart meewerkt
zoals in diagram 5. En dan is A wel een
punt waard.
Merk op dat de partij nog bezig is. Zowel
wit als zwart kunnen nog punten verdienen aan de rechterrand. B is veel punten
waard.

Antwoord 3a
Zwart heeft 8 punten behaald.
Antwoord 3b
Wit heeft 22 punten behaald.
Antwoord 3c
Wit heeft 14 punten meer behaald plus een
halve komi. Wit wint dus met 14,5 punten
verschil.
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De mysteries
van go
Soms loop je tegen situaties op waarbij je niet gelijk ziet wat er aan de hand is.
Hier volgen een paar bijzondere stellingen met soms verrassende uitkomsten.

Seki

Diagram 1
Zoals gezegd gaat het in go om het insluiten van gebieden met je eigen stenen.
Eventueel mag je ook nog stenen slaan.
Intuïtief kun je dan denken dat alle ingesloten punten bij de ene dan wel de andere
partij horen. Daar zijn uitzonderingen op.
Zo bestaan er seki’s. Zie het voorbeeld in
diagram 1. Zowel zwart als wit hebben een
keten van vijf ingesloten stenen die slechts
twee vrijheden hebben. Degene die aan zet
is kan een steen spelen op A of B.

Diagram 2
Hiermee zet hij de groep van de ander in
atari. Zie diagram 2 waarin wit op 1 heeft
gespeeld. De situatie is zodanig dat de ingesloten witte en zwarte keten allebei nog
precies een vrijheid hebben en atari staan.
Degene die aan zet is wint in zo’n situatie.

Diagram 3
Wit heeft net gespeeld dus is zwart aan
zet. En die slaat de zes witte stenen. Zie
diagram 3.
Degene die een steen op A of B in
diagram 1 zet verliest zijn eigen stenen.
Niemand zal daar dus spelen.
Aan het einde van de partij tellen deze
lege punten niet mee voor wit of zwart.
Ze zijn immers niet door één kleur om-
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Een precies identieke situatie op het bord mag slechts een keer voorkomen. Daarom mag
je in een ko niet meteen terugslaan. Je moet eerst een andere zet, een dreiging, doen.

Ko

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

Een ko is een situatie waarbij beide spelers
telkens precies één steen van de ander
kunnen slaan. De tweede regel van go
bepaalt dat spelers een stelling niet mogen
herhalen.
In diagram 4 is de witte groep ingesloten
door de zwarte stenen. Hij heeft een oog
op het punt O en een oogvorm op X. Met
twee ogen leeft de witte groep. Wit is aan
zet en kan de zwarte steen op A slaan: zie

Zwart mag vanwege het verbod op
zetherhaling de net gespeelde witte steen
niet slaan. Hij speelt dus noodgedwongen
ergens anders. Dat zal in de praktijk vaak
een dreiging zijn.
Wit heeft dan de keuze uit het antwoorden
op de dreiging of het ko dekken op met
een zet op A. Wanneer wit op A dekt dan
is de witte groep levend.

Wanneer wit de dreiging beantwoordt dan
mag zwart de witte steen boven A met
een zet op A slaan, het resultaat zie je in
diagram 6. Nu is het ko nog actief. Wit zal
ergens op het bord spelen in afwachting
van zwart's reactie.
Zwart kan het ko dekken met een zet op
het punt boven A.
Ko-gevechten als deze met als inzet leven
of dood van een groep worden soms heel
lang gevoerd.
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Snapback

Diagram 7

Diagram 8

Diagram 9

Een snapback tegen je tegenstander
spelen is heel verrassend. Een zeker
lijkende verbinding wordt toch
verbroken. De eerste keren dat je het
meemaakt zal je waarschijnlijk het
slachtoffer zijn, niet de dader. Bekijk
de stelling in diagram 7. Zwart heeft
net op 1 gespeeld. De witte stenen
zijn geknipt door zwart. Wanneer
wit op A speelt antwoordt zwart
op B, zie diagram 8w. Dat helpt wit
niet.
Verrassend: wit speelt op 2 in diagram 9. Zwart slaat de witte steen,
zie het resultaat in diagram 10. Maar
nu zet wit op 1 in diagram 11 en
slaat daarmee de drie zwarte stenen
die op O stonden. De witte stenen
zijn nu verbonden.
Wat er feitelijk gebeurde is dit.
Zwart vertrouwde op een verbinding tussen zijn stenen. Met slechts
twee vrijheden was er wel een risico
aan verbonden.
Wit speelde op de verbinding tussen
de twee stenen met de rest van de
groep. Zwart moest wel slaan zoals
in diagram 3. Maar het slaan ging
ten koste van een vrijheid. Daarmee
kwam het zwarte groepje van drie
stenen atari te staan. En wit kon de
knipstenen gewoon slaan.
De zwarte verlengzet in de hoek in
diagram 8 was dus onvoorzichtig.
Zwart had achteraf beter de onderste
witte steen met een zet op 1 atari
kunnen zetten zoals in diagram 12.
Na wit 2 doet zwart er verstandig
aan om met A te slaan. Als hij het
niet doet zal wit daar spelen en dan
dreigt er zowel de snapback als een
atari tegen 1.

Diagram 10

Diagram 11

Diagram 12
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Oefeningen
We adviseren je om de oefeningen op het speelbord te maken
en de stenen daadwerkelijk op het bord te plaatsen.
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 1
Vraag 1a
Wit is aan zet: is er nog een zwakte die hij
kan of moet dekken?
Vraag 1b
Zwart aan zet kan vier stenen vangen.
Hoe?
Vraag 2

OEFENING 3

Diagram 2
Staan de zwarte en witte stenen rond de
X-en in een wederzijdse patstelling (seki)?

Diagram 3
Vraag 3
Wit heeft net op A gespeeld om met de
drie witte stenen te ontsnappen. Zwart wil
die drie stenen eigenlijk wel vangen zodat
al zijn stenen zijn verbonden. Hoe doet hij
dat?

62 | Beginnersboek

Antwoorden
OEFENING 1

OEFENING 2

Diagram 4
Antwoord 1a
Wit kan met 1 vier stenen redden van een
snapback, zie diagram 4.

Diagram 5
Antwoord 1b
Zwart 1 vangt de 4 witte stenen in een
snapback, zie diagram 5.

Diagram 6
Antwoord 2
Ja, ook met drie vrijheden is het een seki.
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Wit zal de ingesloten zwarte steen
slaan met 4. En zwart speelt nu op X.
Zwart dreigt nu met slaan. Wanneer
wit zich verdedigt door te dekken
naast 4, slaat zwart alle witte stenen.

Diagram 9

OEFENING 3

Diagram 7
Antwoord 3
Zwart speelt verrassend op 1. Wit antwoord met 2 en zwart speelt nu op 3, zie
diagram 8.

Diagram 8

Diagram 10
Als wit probeert zijn stenen te redden
door de bovenste witte steen te verlengen
dan slaat zwart de vijf witte stenen, zie
diagram 10.
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Go is via Japan naar Europa gekomen. Vandaar dat veel
gotermen afkomstig zijn uit het Japans. We hebben enkele
veelgebruikte termen voor je op een rijtje gezet.

Sente

Gote

Dame

Sente (spreek uit sen-te) betekent voorhand of initiatief. De tegenstander moet
antwoorden tenzij hij een groot verlies
durft te riskeren. Omdat de tegenstander
'moet' antwoorden kan jij daarna als eerste
weer ergens anders spelen wanneer je
dat wilt. Met 1 dreigt wit naar binnen te
springen met A of B. Wanneer zwart zijn
gebied wilt beschermen moet hij op A
antwoorden.

Gote (spreek uit go-te) is het tegenovergestelde van sente: nahand. De tegenstander
hoeft niet te antwoorden omdat er van de
gespeelde zet weinig dreiging uitgaat. Zwart
zal niet antwoorden op wit 1 want wit heeft
enkel de grens tussen het zwarte en witte
gebied verder afgebakend.

Een dame (spreek uit da-mee) is een
neutraal punt tussen de witte en zwarte
stellingen. Beide punten met een X gemarkeerd zijn neutraal. Zelfs als wit de linker
X bezet hoeft zwart niet op A te antwoorden. Na een witte zet op A en een witte
zet op de linker X kan zwart de steen op A
vangen in een korte ladder.
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De magische
begrippen van go
Ikken tobi

Ikken tobi: een sprongetje vanuit een reeds
gespeelde steen met 1 leeg punt ertussen.
Dit doe je om snelheid te maken. Zie de
twee zwarte stenen.

Nikken tobi

Nikken tobi: een sprong vanuit een reeds
gespeelde steen met twee lege punten
ertussen zoals de twee witte stenen.

Hoshi

Wanneer de speelsterkte tussen twee
spelers sterk uiteenloopt speel je met een
voorgift. De zwartspeler mag dan als
eerste zet een afgesproken aantal stenen
op het bord plaatsen.
Gebruikelijk is dat op de hoshi (ster) punten te doen. Bij een 9 bij 9 bord zijn dat de
met een X gemarkeerde punten.
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Keima

OGeima

MIAI

Een keima is een sprong vanuit een reeds
gespeelde zwarte zet met de afstand van
een paardensprong in het schaakspel.
De zeven X-en zijn andere mogelijke
keima's vanuit de ongenummerde zwarte
steen.

Een ogeima is een grote paardensprong. A
en B zijn dat in bovenstaand diagram.

Er is sprake van miai (spreek uit mi-ai)
wanneer een speler een van twee punten
kan bezetten die onderling even belangrijk zijn. Dan maakt het niet uit welke hij
kiest. Vaak zal hij dan ook niet kiezen voor
de een of de ander, maar ergens anders
spelen.
Pas wanneer de tegenstander een van
beide punten pakt speelt hij op het andere
punt. In bovenstaand diagram leeft zwart
met een zet op A of op B. Wanneer wit
speelt op het ene punt dan speelt zwart op
het andere punt.
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Shicho

SEKI

Tsuke

Shicho is Japans voor ladder. Wit vangt B
in een ladder.

Hierbij leven zwarte en witte stenen
omdat ze elkaar niet kunnen benaderen
zonder te worden geslagen.

Tsuke (spreek uit tsu kee) is een steen
spelen tegen een vijandelijke steen, ook
wel plakzet genoemd. Zwart speelt na wit
1 tsuke op zwart 2; dit beperkt de bewegingsvrijheid van wit 1.
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Ponnuki

Kikashi

TESUJI

Ponnuki (spreek uit als pon noe kie) is een
oogvorm die ontstaat doordat een speler
een steen van de tegenstander slaat. De
zwarte steen op X heeft wit geslagen met
zijn steen op 1.

Een dwangzet die de tegenstander maar
op een enkele manier kan beantwoorden.
Wit moet nu met een zet op X de ingesloten zwarte steen slaan. Anders speelt
zwart op X waardoor de witte stelling
wordt opgeblazen.

Een tesuji (spreek uit te-soe-sjie) is een
slimme zet die lokaal een goed resultaat
oplevert.
De kruisknip met 1 en 3 zorgt ervoor dat
zwart de knipstenen A en B vangt.
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Bamboe

ATARI

Hane

In bovenstaande stelling is het voor wit
onmogelijk om de zwarte stelling te
knippen. Wanneer wit op A speelt dan
antwoordt zwart op B. En andersom.

Een groep stenen met nog maar een laatste
vrijheid staat atari (spreek uit a-ta-rie).
Atari is vergelijkbaar met de term schaak
van de koning bij het schaakspel. Wanneer
de laatste vrijheid ook nog wordt afgenomen dan wordt de groep geslagen en van
het bord genomen.
Zwart speelt een atari met 1 en daarna nog
een met 3.

Hane, spreek uit ha-nee, is een ombuiging.
Met 1 buigt zwart om de twee witte stenen
heen.
Zwart heeft hier veel voordeel mee
behaald.
Zwart kan ook aan de andere kant een
hane op X spelen. Zwart 1 is meer waard
dan X, omdat 1 een grotere invloed heeft
op de rest van het bord.
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gETA

KO

Semiai

Een geta (spreek uit gé ta) is een vangmethode waarbij je een vijandelijke steen
ruim vangt. In het diagram hierboven
worden de twee zwarte groepjes van elk
twee stenen gescheiden door de witte
stenen gemarkeerd met X. Zwart wil graag
een van beide stenen vangen. De linker X
is verbonden met twee andere stenen en
heeft vijf vrijheden. De enkele witte steen
heeft slechts twee vrijheden. De goede zet
is niet een atari maar een zet die een ruimer bereik heeft. De witte steen kan niet
ontsnappen na zwart 1.

Een ko is een situatie waarbij beide spelers
om en om precies een steen kunnen slaan.
Dan is de ko-regel van toepassing. Om
eindeloze herhaling te voorkomen moet de
speler wiens steen is geslagen eerst ergens
anders een zet doen voordat hij mag het ko
mag terugslaan. Zwart heeft net op A gespeeld. Wit kan op B spelen en de zwarte
steen op A van het bord nemen. Vanwege
de ko-regel mag zwart niet gelijk terugslaan op A. In bovenstaande situatie doet
wit ergens op het bord een zet. Zwart mag
dan het ko dichtleggen met een zet op B.

Semiai (spreek uit see mi ai) is een vrijhedenstrijd tussen twee groepen waarbij
de winnaar stenen van de ander slaat. Dit
luistert vaak heel nauw. Zwart doet er
goed aan om de witte steen te vangen met
een zet op A of B. Wanneer wit als eerste
hier mag spelen doet hij wit 2 op B en
vangt de twee zwarte stenen eronder. De
ontstane sterke witte stelling in onderstaand diagram bedreigt gelijk de twee
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KOMI
Komi (spreek uit ko mie)
Het is een groot voordeel om als
eerste te mogen beginnen. In de toernooipraktijk is het gebruikelijk om de
witspeler hiervoor een compensatie
aan te bieden in de vorm van extra
gevangenen: De komi is vaak 6,5 punt.
Het halve punt zorgt ervoor dat er
altijd een winnaar is.

Jigo
Voor de introductie van een halve puntkomi voor wit bestond de mogelijkheid
dat zwart en wit evenveel punten behaalden: gelijkspel. In het Japans heet dat jigo.

Kyu
Niet alle spelers zijn even sterk. De
sterkte van een beginner wordt geschat
op 25e tot 30e kyu. Kyu betekent leerling
in het Japans. De sterkste kyugraad is 1e
kyu. Bij grote verschillen in speelsterkte
krijgt zwart voorgiftstenen. Het aantal
voorgiftstenen verschilt tussen twee en
negen.

Dan
Nog sterkere spelers krijgen een dangraad
(dan betekent trede). De laagste graad is 1e
dan, de hoogste graad is 9e dan. Professionele spelers hebben een vergelijkbaar
systeem. Wel dien je te bedenken dat de
zwakste professionele spelers vaak sterker
zijn dan de sterkste amateurs.
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Links
NEDERLANDSE GO BOND
Gobond.nl
LEER GO IN 10 MINUTEN
Leergo.nl
LEER GO ONLINE
321go.org
SPEEL GO ONLINE
Gokgs.com

Pandanet-igs.com

GO-EVENEMENTEN
Zomergo.nl
Wintergo.nl
FACEBOOK

Facebook.com/gobond.nl.
STUDENTEN
Mastersofgo.nl
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Clubs
Wil je 'live' go spelen dan kan
dat bij een goclub. Door het
hele land zijn clubs te vinden.
Voor de adressen en openingstijden kijk op de website:
www.gobond.nl.
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