
 
 
 
 
Colin Christiaans, jeugdlid van de Eindhovense Go Club is Nederlands jeugdkampioen Go. 
 
Op 27 januari vond in Amstelveen het toernooi om het jeugdkampioenschap Go in Nederland 
plaats. Colin Christiaans uit Best is jeugdkampioen in de leeftijdscategorie onder de 12 jaar 
geworden. In maart zal hij Nederland gaan vertegenwoordigen op het Europees 
kampioenschap in Hongarije. Ook in 2011 was Colin jeugdkampioen. In het verleden heeft hij 
ook meegedaan aan het  Europees jeugdkampioenschap in Brno en in Sankt Petersburg. 
 
Go is een bordspel dat officieel gespeeld wordt op een bord met 19 horizontale lijnen en 19 
verticale lijnen. Zwart begint met het zetten op een van de 361 kruispunten. Vervolgens zet 
wit en zo voort. Zo ontstaan er ketens die gebieden omsingelen. Tevens is het mogelijk 
vijandelijke stenen te veroveren door ze helemaal in te sluiten. Iedere gevangen steen en ieder 
leeg omsingeld punt op het bord telt als een punt. Wie aan het eind de meeste punten heeft, 
wint de partij. Toen Colin voor het eerst op de jeugdclub in Eindhoven binnen kwam had hij 
de hele cursus van 321go.org al doorgewerkt.  Daarna heeft hij nog heel wat partijen gespeeld 
en zich daardoor bekwaamd tot de beste jeugdspeler van Nederland. 
In de groep van 16 tot 20 jaar werd Ruben Calon uit Eindhoven tweede en in de groep 12 tot 
16 jaar werd Casper Meskers, ook uit Eindhoven derde. Marthe Meskers en Annika 
Boekenstijn werden in deze groep vierde en vijfde. 
De volledige uitslag van het NK jeugd vind je hier: 
http://www.gobond.nl/Nieuws/Nieuws.php?Bericht=632 
 
De Eindhovense Go Club, die inmiddels 43 jaar bestaat en 45 leden telt, houdt op maandag 18 
februari een open avond in wijkcentrum ’t Bellefort, iepenlaan 40. van 19 tot 20 uur voor de 
jeugd en daarna voor niet-jeugd. Informatie over de club vind je bij http://gobond.nl/~egoc/ 
 
 
Voor foto’s zie: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=YTH4JP3P 
de laatste twee foto’s zijn van een grotere resolutie en ze tonen Colin en Colin en de voorzitter  
van de Nederlandse Gobond, Han Ellenbroek 
deze foto’s zijn gemaakt door Judith van Dam van EurogoTV; wilt U dit a.u.b. bij het gebruik 
van deze foto’s vermelden. 
Meer foto’s van het Nederlands kampioenschap zijn te vinden op 
http://www.eurogotv.com/index.php?menu=Photos&picasafotomapnaam=NK2013Finale 
 
Zie ook http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Player_Card.php?&key=15649942 
 
Fons Bink 


