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INTRODUCTIEBOEKJE GOCLUB DEN BOSCH 
 

HARTELIJK WELKOM 
 
Hartelijk welkom bij Goclub Den Bosch! 
 
We hopen dat je veel plezier met go, de andere leden en de goclub zal beleven. In dit 
introductieboekje is informatie opgenomen speciaal voor nieuwe leden.  
 
Goclub Den Bosch heeft veel informatie en materiaal beschikbaar. Om praktische redenen 
kan niet alles in dit introductieboekje worden vermeld. Dit is slechts bedoeld als een eerste 
kennismaking. 
 
Als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet die door te geven. 
 
 
 
Goclub Den Bosch 
Namens het bestuur 
Sybo Bruinsma 
Secretaris 
 
18 juni 2015 
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INTRODUCTIE GOCLUB DEN BOSCH 
 
Goclub Den Bosch is opgericht in 1976 door Frits op ten Berg en bestaat nu dus al zo’n 40 
jaar. Frits op ten Berg is nu ere-lid en speelt nog regelmatig. 

 
 

In de jaren vanaf oprichting tot nu heeft Goclub Den Bosch (hierna ook: GCDB) perioden van 
opkomst en grote bloei gehad, maar ook mindere tijden doorgemaakt. Een fameus ex-lid is 
Frank Janssen. Hij is tegenwoordig 6e dan 1 (dat is héél hoog/goed; bijna het 
allerallerhoogste in Nederland) en was maar liefst 4x kampioen van Nederland. 
Tegenwoordig woont en speelt hij in Almere. 
 
Op dit moment (2015) heeft GCDB 16 leden. Het is een gevarieerde groep, al zijn de meeste 
leden volwassen mannen. Go wordt niet veel door vrouwen gespeeld. Goclub Den Bosch 
heeft slechts twee vrouwelijke leden en één jeugdlid. Om een bredere basis te hebben, 
zouden we graag meer leden willen hebben. Omdat kinderen, jongeren en vrouwen nog 
ondervertegenwoordigd zijn, zouden we vooral hen graag aanspreken en als lid 
verwelkomen. 
 
De achtergrond van de huidige leden varieert. De speelsterkte varieert ook sterk: die varieert 
van 4e dan (erg goed) tot 20e kyu (beginner). Er is daarom altijd wel een tegenstander op 
vergelijkbaar niveau tijdens de speelavonden aanwezig. 
 
We hopen en verwachten dat alle leden iedere speelavond aanwezig zijn, maar dat is niet 
voor iedereen altijd mogelijk. De opkomst kan daarom variëren. 
 
Goclub Den Bosch is een zgn. informele vereniging. In juridische zin is de goclub geen 
vereniging als rechtspersoon en zijn er geen statuten of inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. Dat is ook niet nodig. We zijn gewoon met een aantal mensen dat het go spel 
boeiend vindt en het gezellig vindt elkaar te treffen. 
 

SPELREGELS 
 
Wat betreft spelregels is go een heel simpel spel. Er zijn maar een paar regels. Bij een eerste 
kennismaking kunnen die misschien echter toch verwarrend over komen. Vraag daarom 
zonodig gerust een ander lid. Goclub Den Bosch heeft voorlichtingsmateriaal om de 
spelregels (beter) te leren kennen. 
 
Hoewel de spelregels heel simpel zijn, zijn de speelmogelijkheden en variaties nagenoeg 
eindeloos. Dat maakt het spel altijd boeiend en uitdagend. 

                                                           
1
 Aanduiding voor speelsterkte. Zie de bijlage met verklarende woordenlijst op de laatste bladzijde. 
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LIDMAATSCHAP 
 
Iedereen kan lid worden van Goclub Den Bosch.  
Go wordt gespeeld door jong en oud, man en vrouw, ongeacht afkomst, opleiding of wat dan 
ook.  
 
Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar. De contributie voor een heel jaar 
bedraagt € 62,50. Omdat de Goclub Den Bosch is aangesloten bij de Nederlandse Go Bond 
ben je daar dan ook automatisch lid van. Goclub Den Bosch draagt € 30 per lid per jaar af 
aan de Nederlandse Go Bond. Het lidmaatschap van de GCDB zelf is (slechts) € 32,50 per jaar 
(bedragen geldend voor 2015). 
 
Naast het reguliere lidmaatschap kent de GCDB ook een jeugdlidmaatschap tegen 
gereduceerd tarief. 
 
Tenminste 1x per jaar is er een ledenvergadering. De voorzitter en secretaris doen verslag 
van de activiteiten over het afgelopen jaar. De penningmeester legt namens het bestuur uit 
wat er met je contributie is gedaan. De GCDB heeft een eigen bankrekening. 
 
Wat behelst het lidmaatschap, en waarom betaal je contributie: 
 

- Vele uren speelplezier.  
Je leert nieuwe mensen kennen. 

- Je kan iedere week go spelen, in een gezellige setting.  
Iedere week van het jaar is er een speelavond. Zelfs tijdens vakantieperioden en op 
feestdagen wordt er bijna altijd gespeeld. 
Rekensom: 52 weken per jaar x 3 uren per avond = 156 uren speelplezier.  
Dat is dus nog geen 21 eurocent per uur. 

- Je kan meedoen aan de interne competitie: de ‘ladder’. 
- Je bent lid van de Nederlandse Go Bond (hierna: NGoB) en ontvangt periodiek hun 

digitale bulletin. Dat verschijnt 6 of meer keren per jaar en bevat verhalen, 
achtergronden, foto’s, puzzels en problemen, etc. 

- Je kan meedoen aan door de GCDB, de NGoB of andere clubs georganiseerde 
toernooien. 

- Je kan inloggen bij de NGoB en extra informatie krijgen. 
- Als je wil, kan je meedoen aan de landelijke clubcompetitie. 
- Je kan alle materiaal van de GCDB tijdens clubavonden gratis gebruiken: borden, 

stenen, klokken. 
- Je kan boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van de GCDB gratis lenen. 
- De sterkere spelers vinden het vaak leuk je dingen te leren. Vaak geven ze suggesties, 

tips en lessen, al dan niet aan de hand van een ‘echte’ partij, om beter te worden. 
- De iets minder sterke spelers organiseren regelmatig onderling denksessies en 

lessen.  
- Je kan andere goclubs in andere steden bezoeken. Dat kan op eigen initiatief en eigen 

gelegenheid, maar de GCDB organiseert zelf ook meerdere keren per jaar een 
uitwisseling met andere goclubs. 

- De goclub betaalt de huur van de speellocatie. 
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- Soms spaart de goclub om op termijn nieuw speelmateriaal te kunnen aanschaffen. 
 

NEDERLANDSE GO BOND 
 
De Nederlandse Go Bond, kortweg NGoB, is de KNVB van het go in Nederland. De NGoB 
biedt ondersteuning, informatie, advies, lesmateriaal, brengt het digitale bulletin uit, 
organiseert activiteiten, verzorgt internationale contacten, etc. 
 
Go is een eeuwenoud spel. Van oorsprong is het Aziatisch (China of misschien Tibet), en in 
de Aziatische landen wordt het dan ook door miljoenen mensen gespeeld. Wereldwijd 
spelen er waarschijnlijk meer mensen go dan het bij ons beter bekende (Westers) schaak. 
Maar ook Nederland heeft een behoorlijke go historie. In Nederland werd het vooral bekend 
vanaf 1953 door de spelletjesrubriek van Leon Vié in de NRC. De NGoB werd opgericht in 
1959. Er zijn nu ongeveer 30 clubs en verenigingen, verspreid over het land. Nederland heeft 
veel internationaal sterke spelers en kampioenen voortgebracht. Nederland is misschien wel 
het land dat de meeste sterke spelers vanuit Europa heeft voortgebracht.  
 
De NGoB is lid van de European Go Federation. Er zijn veel internationale activiteiten en 
toernooien. Het European Go Cultural Centre is gevestigd in Amstelveen. 
 

SPEELAVOND EN LOCATIE 
 
De Goclub Den Bosch heeft haar wekelijkse speelavond op de dinsdag, van 20.00 uur tot 
(ongeveer) 23.00 uur. Ook in vakantieperioden en op feestdagen gaat de speelavond 
meestal gewoon door. 
 
Sinds een aantal jaren is de speelavond bij Volkstuinvereniging Pastoor Barten. Dat is een 
uitstekende locatie. We zijn daar dan te gast in de kantine en kunnen vrij van de ruimte en 
faciliteiten gebruik maken. Dat betekent onder andere dat men drankjes kan gebruiken, 
verkrijgbaar voor schappelijke prijzen. Kom gerust eens langs om het sfeertje en een drankje 
te proeven. 
 
Volkstuinvereniging Pastoor Barten is erg mooi in het groen en goed bereikbaar gelegen. Er 
is een terras, dus bij mooi weer kan er ook buiten gespeeld worden. 
 
Het adres is Herven 70, 5232 NJ ’s-Hertogenbosch. Het telefoonnummer van de kantine is 
073 – 641.7178.  
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Er is ruime en gratis parkeergelegenheid. Als je met de auto over de Bruistensingel komt, 
hou er dan rekening mee dat je daar maximaal 50 km/u mag rijden en daar meerdere 
snelheidscamera’s zijn die altijd werken. 
 
Genuttigde consumpties worden iedere avond individueel afgerekend. Er is frisdrank, 
koffie/thee, bier (verschillende soorten), alcoholvrij bier, wijn, gedestilleerd en er zijn 
verschillende snacks. Volkstuinvereniging Pastoor Barten rekent heel redelijke prijzen. 
 

CONTACTGEGEVENS EN ORGANISATIE 
 
Voor het jaar 2015 bestaat het bestuur uit Don Verheijen (voorzitter), Sybo Bruinsma 
(secretaris) en Henk van Valkenhoef (penningmeester). Hun gegevens staan hieronder. 
 
Voorzitter:  

Don Verheijen 
Kasterenwal 37, 5211 RS ’s-Hertogenbosch 
06 – 1.260.260.9 
donverheijen@home.nl 

 
Secretaris: 

Sybo Bruinsma 
Jan Slauerhoffstraat 32, 4207 RT Gorinchem 
06 – 549.549.39 
sybo.bruinsma@planet.nl 

 
Penningmeester: 

Henk van Valkenhoef 
Gildestraat 7, 5271 AK Sint-Michielsgestel 
06 – 275.46.385 
henk.vanvalkenhoef@ziggo.nl 

 
Arjan Nabbe is webmaster. Hij houdt de website bij. Hij is te bereiken via 
 go@goclub-denbosch.nl.  
 
Sleuteldragers om het hek van het terrein en de kantine te kunnen openen en sluiten zijn 
Don Verheijen, Henk van Valkenhoef en Sjef de Hoogh. Meestal is de sleuteldrager er rond 
19.45 uur, zodat er om 20.00 uur meteen gespeeld kan worden. 
 
Sinds enige jaren organiseert Goclub Den Bosch een toernooi op maandag 2e Pinksterdag: 
Go in Duketown, tegelijk met Jazz in Duketown. Er komen (sterke) spelers uit het hele land. 
De afgelopen jaren was de toernooiorganisatie in handen van Rob Friederichs en Henk van 
Valkenhoef. 
 
Met enige regelmaat organiseert GCDB workshops en cursussen, onder andere op scholen. 
De organisatie varieert van keer op keer. 
 

mailto:donverheijen@home.nl
mailto:sybo.bruinsma@planet.nl
mailto:henk.vanvalkenhoef@ziggo.nl
mailto:go@goclub-denbosch.nl
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SPEELMATERIAAL 
 
De GCDB heeft eigen speelmateriaal: borden, stenen, klokken en bakjes. Er zijn meerdere 
volwaardige houten speelborden van 19x19 en ook kleinere borden van 13x13 en 9x9 voor 
kortere en snellere partijen. Er is ook een aantal klokken, speciaal voor go, zowel analoog als 
digitaal. De leden kunnen het speelmateriaal gratis gebruiken.  
 

 
 
Het speelmateriaal wordt opgeslagen in een grote kist. De sleuteldragers kunnen die openen 
en sluiten. 
 
Het zal duidelijk zijn dat van iedereen verwacht wordt dat hij/zij netjes en voorzichtig met 
het speelmateriaal om gaat. 
 
Go speelmateriaal kan heel mooi tot zelfs exclusief zijn. De meeste leden willen thuis een 
mooie go set hebben. De GCDB kan geïnteresseerden verwijzen naar nationale en 
internationale leveranciers. 
 

BIBLIOTHEEK 
 
GCDB heeft een uitgebreide bibliotheek met een eigen collectie boeken, tijdschriften, folders 
en les- en voorlichtingsmateriaal. Leden kunnen ook dat gratis lenen en gebruiken.  
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De bibliotheek kent veel boeken en tijdschriften. Tevens zijn er folders en is er 
cursusmateriaal. Naast papieren materiaal is er ook een grote collectie e-books en pdf-
bestanden. In totaal zijn er bijna 100 titels beschikbaar. Alles staat gratis ter beschikking van 
de leden. 
 
De boeken liggen in de speelmaterialenkist. Als je een boek wil lenen, vergeet dan a.u.b. niet 
je naam en datum van uitleen in het daarvoor bestemde schrift (ook in de kist) te noteren. 
 
Veel leden hebben zelf ook boeken. Aarzel niet anderen te vragen als je meer over een 
bepaald onderwerp wil weten en je het niet in de bibliotheek aantreft. 
 

LADDER 
 
We hebben een interne clubcompetitie. Die is in de vorm van een laddercompetitie. Iedere 
week worden er één of meer partijen voor de ladder gespeeld. Dat spreek je van tevoren 
met je tegenstander/medespeler af. 
 
De ladder staat op de website. Als je wint, stijg je op de ladder en neemt je sterkte toe. De 
uitslag moet daarom aan de webmaster doorgegeven worden. Dat is de taak van de 
winnaar. Ladderpartijen worden met een volledige voorgift 2 gespeeld. 
 
Ladderpartijen worden officieel met een klok gespeeld. Gebruikelijk is 45 minuten per speler 
met byo-yomi 3 van 15 zetten in 5 minuten. Vaak is die tijd en de klok niet nodig, en spreken 
de spelers af zonder klok (maar wel voor de ladder) te spelen. 
 
Als je wil, dan kan je de partij noteren. Dat hoeft trouwens geen ladderpartij te zijn. Als het 
een ladderpartij is, krijgt de notulist 15 minuten extra bedenktijd. Noteren is heel nuttig en 
leerzaam. Als je je eigen partij later terugziet, dan zie je waar/wanneer/waarom je 
vergissingen hebt gemaakt. Als je noteert, is het ook mogelijk sterkere spelers om 
commentaar te vragen. Er ligt notatiepapier in de kist. Of gebruik een app (zie hierna). 
 

                                                           
2
 Zie de bijlage met verklarende woordenlijst op de laatste bladzijde. 

3
 Zie de bijlage met verklarende woordenlijst op de laatste bladzijde. 
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TOERNOOI GO IN DUKETOWN 
 
Sinds enkele jaren organiseert de GCDB het toernooi ‘Go in Duketown’. Traditioneel is dat 
een ééndaags toernooi dat op maandag 2e Pinksterdag wordt gehouden, als ook Jazz in 
Duketown wordt gehouden. 
 

 
 
Er komen spelers vanuit het hele land. De sterkte varieert van beginner tot landskampioen. 
Het toernooi is een goede en gezellige gelegenheid om andere spelers te leren kennen en 
met andere speelwijzen in aanraking te komen. Er zijn meerdere prijzen, dus ook de minder 
sterke spelers kunnen een prijs winnen. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 (2015). Daarvoor krijg je ook een goed verzorgde lunch. 
Drankjes zijn verder voor eigen rekening (de volkstuinvereniging rekent schappelijke prijzen). 
 
Alle uitslagen van wedstrijden en toernooien worden nationaal en internationaal 
bijgehouden. Dat gebeurt door de European Go Database. Je resultaten tijdens het toernooi 
van Go in Duketown kun je na afloop daar terugvinden. Zie ook hierna voor een overzicht 
van informatiebronnen waar o.a. de link naar de European Go Database is opgenomen. 
 

CLUBCOMPETITIE 
 
De NGoB organiseert een landelijke clubcompetitie. Teams van alle goclubs uit het hele land 
spelen tegen elkaar. Een team bestaat uit 3 personen. 
 
Afhankelijk van het animo doet de GCDB mee aan de landelijke clubcompetitie.  
 

WEBSITE 
 
GCDB heeft een eigen website. Het is dé bron om te kijken hoe hoog je actuele stand op de 
ladder is. Zie www.goclub-denbosch.nl.  
 
Neem vooral ook eens de tijd om alle links naar andere sites te bekijken. Op het internet is 
enorm veel over go te vinden. Veel interessante, leerzame en actuele links staan in een 

http://www.goclub-denbosch.nl/


 

overzicht vermeld op een aparte webpagina van onze site.
introductieboekje. 
 

BETER GO LEREN SPELEN
 
Go is een leuk en boeiend spel. Dat geldt voor alle niveaus en speelsterkten. 
vinden het een uitdaging om te proberen sterker te worden en beter te spelen. GCDB biedt 
daar alle mogelijkheden voor. Informeer 
 
Voor beginners zijn 2 Nederlandse websites met name vermeldenswaard:
 

- Leergo.nl: een introductie met de basisregels. Leer go in 10 minuten.
- 321go.org: een meer uitgebreide cursu

helpdesk en meer. 

ONLINE GO SPELEN 
 
Het leukste, gezelligste en meest 
een tafel een partij spelen, al is het maar om een glaasje of flesje naast het bord te 
zetten. Maar er zijn ook goede mogelijkheden om online te spelen. Één van de grote 
voordelen is dat er online altijd tegenstanders zijn te vinden. Dat die 
andere eind van de wereld wonen
 
Bij het online spelen zijn er 2 mogelijkheden:
 

1. Real time: beide spelers zitten tegelijkertijd achter hun computer, laptop, tablet of 
smartphone en zetten om de beurt. De tijdsinstellingen zijn per partij in te stellen en 
worden automatisch bijgehouden.

2. Correspondentie go (turn
spreken af ééns in de zoveel tijd een zet te doen. Voordeel is dat je dan niet 
tegelijkertijd online hoeft te zijn, en dat je op een 
online kan doorgeven.

 
Real time 
Real time go spelen kan o.a. op de volgende servers/websites (gratis
 

-    KGS: www.gokgs.com
-    OGS : https://online
-    Pandanet IGS: http://pandanet
-    TygemBaduk: http://www.tygembaduk.com/
-    WBaduk: http://www.wbaduk.c

 
KGS wordt door Nederlanders het meest gebruikt. KGS en OGS zijn beide Engelstalig, maar 
KGS heeft een Nederlandse kamer. Beide hebben zeer uitgebreide faciliteiten: spelen op 
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verschillende formaten borden, live instructies en lessen, verschillende tijdinstellingen, 
rengo (2 tegen 2), reviews van gespeelde partijen, historie van gespeelde partijen te 
raadplegen, live professionele wedstrijden en toernooien volgen of meespelen, chatfunctie, 
etc. 
 
OGS is direct en online te spelen (d.w.z. zonder client 4 of app). Een browser 5 met javascript 
is vereist. Ook KGS is direct en online via een browser te bespelen maar dan is ook Java 
nodig (dus niet op iPhone of iPad mogelijk). De functionaliteiten op KGS zijn uitgebreider 
met de gratis ‘client’. Die client, een programmaatje genaamd CGoban, is gratis via KGS te 
downloaden (aanrader). Ook KGS en CGoban zijn gratis. Voor enkele extra functies en 
mogelijkheden heeft KGS een betaalde afdeling KGS Plus. Ook zonder KGS Plus (d.w.z. gratis) 
is KGS prima te gebruiken. 
 
GCDB heeft een zelfgemaakte, Nederlandstalige handleiding voor KGS. Informeer hiernaar. 
 
Pandanet IGS is van oorsprong Japans. Het heeft minder faciliteiten voor anderstaligen. Er 
zijn minder Nederlanders op actief. Er zijn verschillende clientprogramma’s om op Pandanet 
IGS te spelen; zie hun website. De client genaamd GoPanda is Engelstalig. Direct via een 
browser spelen is niet mogelijk. GoPanda is geschikt voor alle computerplatforms en 
apparaten. 
 
TygemBaduk en WBaduk zijn van oorsprong Koreaans. Hier zijn nog minder Nederlanders 
dan Pandanet IGS actief. Wel heel boeiend om partijen van ongelooflijk sterke Koreaanse 
spelers te volgen. Er wordt flink gegokt op uitslagen van partijen op deze servers. De 
benodigde clients zijn gratis vanaf hun websites te downloaden. 
 
Correspondentie go (turn-based go) 
Turn-based go spelen wordt vooral gedaan op JijBent,  DGS en Little Golem: www.jijbent.nl , 
http://www.dragongoserver.net/index.php, http://www.littlegolem.net/jsp/main/ . 
 

APPS EN SOFTWARE 
 
Go is bij uitstek geschikt om digitaal en/of online te spelen, te bestuderen, bij te houden, etc. 
Er zijn heel veel websites en er is enorm veel software beschikbaar. Voor de verschillende 
platforms zijn veel apps beschikbaar.  
 

                                                           
4
 Client: computerprogrammaatje. Zie de bijlage voor verklarende woordenlijst op de laatste bladzijde. 

5
 Browser: computerprogramma om op het internet te surfen, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari of anders. 

http://www.jijbent.nl/
http://www.dragongoserver.net/index.php
http://www.littlegolem.net/jsp/main/
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Er zijn apps om: 
 

- Online te spelen 
- Tegen een computerprogramma te spelen 
- Zonder fysieke go stenen en bord op tablet of smartphone te spelen 
- Na te spelen en/of te bestuderen 
- Te noteren 
- De tijd bij te houden 

 
Heel veel websites, software en apps voor go zijn gratis. Informeer bij het bestuur naar de 
mogelijkheden. 
 
Er zijn verschillende protocollen en standaarden om go digitaal weer te geven, maar 
tegenwoordig het meest gebruikt zijn bestanden in .sgf 6 formaat. Om bestanden met go 
partijen en stellingen op de computer te gebruiken, heb je een programma nodig dat het 
betreffende bestand kan verwerken en grafisch weergeven. Sgf bestanden kunnen met een 
speciaal programma, dat als sgf-viewer/reader/editor kan dienen, worden bekeken. O.a. de 
clientprogramma’s van KGS en van Pandanet IGS ondersteunen .sgf bestanden. Ook voor 
tablet en smart phone zijn verschillende programma’s en apps (gratis) beschikbaar die .sgf 
bestanden kunnen verwerken. 
 

WORKSHOPS, DEMO’S, CURSUSSEN 
 
Met enige regelmaat verzorgt de GCDB workshops, demonstraties en cursussen. Vooral voor 
scholieren is go leuk om te leren en om te doen. Er gaat een educatieve en sociale impuls uit 
van go. De GCDB bezoekt daarom regelmatig basisscholen en middelbare scholen om 
cursussen te verzorgen. De leden van de GCDB zijn echter zo enthousiast dat ze zich hierbij 
niet specifiek op deze leeftijdscategorie richten. Iedereen is welkom. 
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GO INTERNATIONAAL 
 
De go wereld is enorm groot. Er zijn internationale toernooien en uitwisselingen, 
internationale cursussen, er zijn continentale en intercontinentale (meerdaagse) congressen, 
etc. Via de GCDB en daarmee de NGoB gaat deze wereld voor je open. 
 

GO TERMEN 
 
Er zijn veel specifieke go termen. De meest bekende is misschien wel atari 7. Veel termen 
komen uit het Japans. Op nieuwelingen kan dat vervelend overkomen. Laat je vooral niet 
afschrikken als een meer geoefende speler zo’n term gebruikt!  
 
Een lijst met go termen met Engelstalige verklaring is opgenomen op 
http://senseis.xmp.net/?GoTerms. 
 

INFORMATIEBRONNEN 
 
Zoals gezegd: de go wereld is niet alleen boeiend, maar ook heel groot. Er zijn enorm veel 
informatiebronnen over alle facetten van het spel. Hieronder worden enkele online 
informatiebronnen genoemd. Voor online go servers zie hierboven. Alle hieronder 
genoemde websites, programma’s en apps zijn gratis, maar van enkele zijn ook betaalde 
versies (zonder advertenties of iets) te verkrijgen. Veel van onderstaande sites kunnen 
helpen om go beter onder de knie te krijgen. 
 
Goclub Den Bosch (GCDB): www.goclub-denbosch.nl 
Linkspagina van Goclub Den Bosch: http://www.goclub-denbosch.nl/go_links.php 
Nederlandse Go Bond (NGoB): www.gobond.nl 
European Go Federation: http://www.eurogofed.org/index.htm 
European Go Database: www.europeangodatabase.eu 
European Go Cultural Centre: http://go-centre.nl/wp/ 
 
321go.org: www.321go.org 
Leergo.nl: www.leergo.nl 
 
Go startpagina: www.go.startpagina.nl 
Goishi.nl: www.goishi.nl 

Oorspronkelijk vooral een foto album van mooi go materiaal, maar nu ook een online 
informatiebron met veel links en verwijzingen, o.a. naar bijzondere Youtube filmpjes. 

 
Sensei’s Library: http://senseis.xmp.net/ 

Engelstalige wiki met een schat aan informatie. 
Life in 19x19: www.lifein19x19.com 

Engelstalig forum, discussies en informatie. 
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EuroGoTV: www.eurogotv.com 
BadukMovies: www.badukmovies.com 
 
Josekipedia: www.josekipedia.com 
GoProblems (Nederlands): www.goproblems.com 
GoBase (Nederlands): http://gobase.org/ 
Eidogo: http://eidogo.com 
Brugo, joseki’s: www.brugo.be 
Tsumego collections: http://tsumego.tasuki.org/ 
WeiqiOK: www.weiqiok.com 
Sahwal: www.sahwal.com 

GoKifu.com: www.gokifu.com 
Grote collectie recente profpartijen. 

 
GnuGo: https://www.gnu.org/software/gnugo/download.html 

GnuGo is een veel gebruikt computerprogramma om go tegen te spelen, tot een 
speelsterkte van ongeveer 8k 8. Er zijn nog meer van zulke programma’s, de meeste 
gratis. 

 
Online zijn ook veel filmpjes over go te vinden, waaronder go lessen. Zie o.a. Youtube. Het 
kanaal van Nick Sibicky is heel leerzaam, zelfs al is het in het Engels. 
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BIJLAGE: VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 
Atari: Spelsituatie op het bord waarbij één of meer stenen bij de 

volgende zet geslagen dreigt te worden. 
 
Browser: Computerprogramma om op het internet te surfen, zoals Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of anders. 
 
Byo-yomi: Extra speeltijd ná de hoofdspeeltijd. 
 
Client: Computerprogrammaatje. ‘Hulpprogrammaatje’. Dient om 

verbinding te leggen met een server. 
 
Dan: Aanduiding van de speelsterkte van een speler. ‘Meester’. In 

totaal zijn er 9 dan-graden, oplopend van 1e dan tot 9e dan 
(hoogst). De dan-graad wordt door een speciale commissie van de 
Nederlandse Go Bond bepaald. De 3 hoogst geklasseerde spelers 
in Nederland zijn 7e dan. Ook geschreven als b.v. 1d. 

 
DDK: Afkorting van double digit kyu. Een kyu met een speelsterkte die in 

twee cijfers uitgedrukt kan worden (30k, zwak, beginneling, tot 
10k, sterker, geoefende speler). 

 
Handicap: Voorgift. Zie hieronder. 
 
Kyu: Aanduiding van de speelsterkte van een speler. ‘Leerling’. De 

speelsterkte begint bij 30k (zwak, beginneling) tot 1k (sterk; bijna 
een dan-speler). 

 
SDK: Afkorting van single digit kyu. Een kyu met een speelsterkte die in 

één cijfer uitgedrukt kan worden (9k, zwakker, tot 1k, sterker). 
 
Server: Computer die in meer of mindere mate publiek en/of via het 

internet te gebruiken is, met meer of minder uitgebreide 
functionaliteiten en mogelijkheden. 

 
SGF: Afkorting van een bepaald computerbestandsformaat: ‘smart 

game format’. Veel gebruikt voor go. Andere bestandsformaten 
zijn o.a. .gib, .ngf, .ugf. 

 
Voorgift: Aantal stenen/zetten dat een zwakkere speler extra krijgt bij 

aanvang van een spel tegen een sterkere speler. 
 
 


