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Dutch Go Club start in september voor DDK- èn SDK-spelers
Afgelopen jaar was het eerste jaar van de Dutch DD Club. Een club opgericht als extensie van het jaarlijkse
D•DGT, een beginnerstoernooi voor spelers van 25e kyu t/m 10e kyu. Een plek (online) waar alle DDK’ers
(double digit kyu) terecht konden voor competitie en lessen van Rob van Zeijst 7d. Op woensdagavond was er
om de week les en de tussenliggende week speelde men mee in een competitie. Uit feedback is gebleken dat
de club een groot succes was, voornamelijk de lessen van Rob werden erg gewaardeerd. Echter is er een groot
nadeel: wat als je niet langer DDK’er bent? Daarom is er vanaf september de Dutch Go Club. Dezelfde formule
maar nu ook voor SDK’ers (single digit kyu, 9e kyu t/m 1e kyu).
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Lidmaatschap DGC :

Woensdag 7 september
Woensdagavonden vanaf 20.00 u
OGS (Online Go Server, partijen en lessen)
Discord (indeling, uitslagen, lessen, lesvideo’s e.d.)
Vimeo (alle lessen kun je later nog eens bekijken)
Rob van Zeist 7d (DDK-poule)
Michiel Tel 6d (SDK-poule)
Beide poules gezamenlijk
Gocra (aanmelding, indeling en uitslag)
D•DGT voor de DDK-spelers
S•DGT voor de SDK-spelers
Afhankelijk van je eindscore in de competitie
Digital Game Technologie (DGT)
Schaak en Go winkel Het Paard
Guo Juan Internet Go School
Gomagic
Awesome Baduk
Gratis voor leden van de Nederlandse Go Bond

Lid worden van de Dutch Go Club?
Stuur een mail naar dgc@gobond.nl en vermeld hierin jouw naam, telefoonnummer, lidnummer bond, alias
Discord, alias OGS en je speelsterkte.
Nog geen lid van de bond?
Meld je dan aan op de website van de bond: www.gobond.nl

Rob van Zeist 7d

Michiel Tel 6d

Meervoudig Europees en Nederlands
Kampioen.

Een van de sterkste spelers van Nederland,
bezet plaats 4 in de danlijst.

• Heeft go gestudeerd in Japan.
• Geeft op een prettige en rustige wijze les
aan beginnende go-spelers.
• Gebruikt de in de competitie gespeelde
partijen om zijn lessen vorm te geven.
• Leert je een aantal basisprincipes aan
waardoor je snel sterker wordt met go.
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Heeft go gestudeerd in Korea.
Is een ervaren go-docent.
Leert je de finesses van het go-spel aan.
Legt de nadruk op strategie en overzicht.
Gebruikt de gespeelde partijen om
spelers meer inzicht te geven in de
dynamiek van het go-spel.

