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Nieuwsbrief Groninger Combinatie
GC1 is kampioen van de KNSB eerste klasse! Hiermee keert GC1 na een jaar afwezigheid 
terug in de meesterklasse. Na de degradatie vorig seizoen was er op gehoopt snel weer 
terug te kunnen keren in de meesterklasse maar van te voren waren er toch wel wat zorgen, 
want degradanten zijn in de praktijk niet altijd kanshebbers zoals de andere degradant van 
vorig seizoen Voerendaal heeft laten zien. Al met al ging het toch vrij eenvoudig, alle 
concurrenten werden verslagen met duidelijke cijfers. Proficiat aan alle GC1-spelers.
De externe competities lopen op hun einde. Voor de teams uitkomend in de KNSB is al 
duidelijk hoe de vlag erbij hangt. Voor alle NOSBO teams is het nog spannend en hangt het 
van de laatste ronde af. 
Naast het schaken is er ook op organisatorisch en jeugdschaakgebied veel te doen. Zo heeft 
Iozefina Paulet allerlei zaken in gang gezet en op stapel staan en heeft de vereniging een 
financiële meevaller. Verder was er nog het gebruikers overleg met het Denksportcentrum 
waar voor de leden van Groninger Combinatie ook belangrijke zaken aan de orde kwamen. 
Hierover wordt verderop in deze nieuwsbrief meer verteld.

Groninger Combinatie 1
Zoals de meesten van jullie weten, is het eerste team van de Groninger Combinatie 
afgelopen zaterdag kampioen geworden. Dit betekent dat wij volgend jaar opnieuw in de 

Meesterklasse actief zijn. Enige smet op dit kampioenschap was het 
verlies in Amstelveen (5,5 – 4,5). In die wedstrijd hadden wij nog 2,5 
bordpunt nodig en Bart had degene die het beslissende punt (of halfje) 
zou pakken, een goede fles wijn beloofd. Ook Fons was op de hoogte 
van deze belofte en kwam na zijn partij naar me toe, gaf me een hele 
harde, enthousiaste klap op mijn schouder en riep: 'Remise! 2,5 

bordpunt binnen! We zijn kampioen!' Fons was in zijn enthousiasme vergeten dat ik net in 
een tijdnoodduel een lastige stelling probeerde te remiseren. Ik schrok, keek hem enigszins 
beduusd aan, mompelde een felicitatie en een excuses naar de mensen om me heen.

Als teamleider kijk ik met een goed gevoel terug op het afgelopen seizoen. Het is waar dat 
we qua rating de grote favoriet waren, maar het is goed om te zien dat we het ook 
daadwerkelijk waargemaakt hebben. Ook is het mooi dat Jan, Daan, Sipke en Erik allemaal  
in de topscorerslijst staan. Volgend jaar zullen ze meer tegenstanders van formaat krijgen; 
hopelijk presteren ze dan nog zo goed! De voorbereidingen voor het komende jaar zijn in 
volle gang. We proberen een team samen te stellen wat zich kan handhaven op het hoogste 
niveau. Enkele versterkingen zouden dan welkom zijn.
Voor het zover is, rest ons eerst nog de kwartfinale finale van de KNSB bekercompetitie. 
Opnieuw is er de clash met Sissa. De speeldatum is nog niet bekend, maar zodra deze 
bekend is, zal dit op de website geplaatst worden. Ik hoop dat veel mensen komen kijken. 
(Maurice Schippers)

Jeugdschaak
Ilja, Daan en Gerbrich naar NK in Rotterdam. Op 29 april begint het 
NK ABC (dit zijn leeftijdscategoriën van 12 tot 20 jaar) in Rotterdam waar 
drie van onze gastleden uit Ten Boer aan meedoen. Naast de 
voorbereidingen in Ten Boer en met Koen Lambrechts, hebben ze vanaf 
maart ook trainingen van Iozefina gekregen. Iozefina: “In de laatste 
weken hebben we de algemene plannen in bepaalde typische 
pionnenstructuren bestudeerd. Ik hoop dat de kinderen hierdoor niet 

alleen gemakkelijker het goede plan kunnen kiezen maar ook zelfvertrouwen krijgen.” We 
zullen het zien!
Binnenkort naar een toernooi met de jeugdafdeling. De Groninger Combinatie doet mee 
aan de jeugd Grand Prix in Groningen. Iozefina: “Ik wil ze in actie zien. Het lijkt me zo leuk 
om samen, in een t-shirt met Groninger Combinatie, naar een toernooi te gaan. De jeugleden 
vinden het ook spannend- het zou hun eerst toernooi zijn.” Ideeën en tips voor t-shirts zijn 
altijd welkom.  U kunt ze naar Iozefina via jeugdschaak@groningercombinatie.nl sturen. 
Schaakambassadeur Nick Schilder (van Nick & Simon) schaakt in het Academie 
gebouw. Op 29 maart heeft de Universiteit in het kader van hun Scholieren Academie 
programma een college over ”waarom schaken goed voor je is” georganiseerd (foto’s en 



video’s). Het doel van de college was om de kinderen geïnteresseerd in het schaken te 
krijgen. Daarom is Iozefina samen met Jeroen Bakker de hele dag aanwezig geweest. Jeroen 
heeft de digitale borden bestuurd zodat alle scholieren  de gespeelde partijen op het grote 
scherm konden zien. Iozefina heeft in de middag een beginnersles aan rond 20 middelbare 
scholieren gegeven. 
De sporthopper is begonnen. 6 kinderen hebben zich aangemeld. Zij krijgen 6 keer les onder 
leiding van Wim Krijnen en kunnen daarna besluiten om zich bij de jeugdafdeling aan te 
sluiten.
Stertraining. Door Geon Knol wordt er eens in de 2 weken een stertraining gegeven. Dat is 
een aanbod bovenop de training die ze al in NOSBO-verband krijgen. Het gaat om 6 kinderen 
uit de gehele regio.

GC-online
Digiborden
De afgelopen periode zijn we druk aan het experimenteren geweest met de digiborden. De 
digiborden zijn gebruikt bij het GC rapidtoernooi, GC1-HWP Haarlem, de scholierenacademie 
bij de RuG en de meesterklassewedstrijd Sissa-En Passant. Met name de techniek om te 
verzenden naar chess24.com was best lastig, maar we hebben het onder de knie gekregen 
en een uitgebreide handleiding opgesteld met tips en tricks. Bart 
Beijer heeft een mooie beamer geschonken (dank!) waarmee de 
partijen nu ook in het denksportcentrum geprojecteerd kunnen 
worden. Op de komende ALV nemen we een beslissing over het wel 
of niet aanschaffen van de digiborden.

Twitter: iedereen kan berichten plaatsen
Iedereen kan gebruik maken van het clubaccount om berichtjes op twitter te 
plaatsen. Dat gaat als volgt:

1. www.twitter.com
2. inloggen met groningenschaak, wachtwoord Anthony55
3. eventueel aanvinken dat de webbrowser je onthoudt zodat je volgende keer automatisch 
wordt ingelogd
4. berichtje plaatsen en op knop Tweeten drukken.
Een eigen account maken kan natuurlijk ook. Dan richt je je berichtjes aan 
@groningenschaak en dan worden ze getoond op de website.

Rapidtoernooi
Op 12 maart was ons feestelijk rapidtoernooi. Er waren 46 
deelnemers wat redelijk volgens de verwachting was. Ivo Maris ging 
het hele toernooi aan de leiding en stond pas in de laatste ronde 
een halfje af. tweede werd Adrian Clemens, gedeeld derde werden 
Henk van Putten en Peter Hulshof. Alle drie ratingprijzen bleven 
ongedeeld en gingen naar Hiddo Zuiderweg, Jeroen Groot en 
Annelies van den Heuvel. De sfeer was uitstekend en we gaan van 
dit toernooi een jaarlijks terugkerende klassieker maken.

Naast het toernooi werden alle gasten verblijd met allerlei versnaperingen en  twee 
consumpties die hen werden aangeboden. De bedoeling was ook om oud-leden naar het 
toernooi te trekken. Dat is voor een deel geslaagd. Er werden in ieder geval 12 oud-leden 
geteld. Het informele binnenlopen van oud-leden heeft amper plaats gevonden. Joop Kremer 
en Jaap Ham kwamen binnen waarvan Jaap zich ook aanbood als 
fotograaf.
In het kader van de feestelijkheden werd aan het begin een uitleg van 
de beweegredenen voor de fusie gegeven en welke vernieuwingen dat 
met zich heeft mee gebracht. Tussen de middag was er het grote 
schaakdictee dat door Michiel Meeuwsen werd gepresenteerd. 
Ondanks de aanwezige neerlandici werd dit dictee door jurist Paul 
Zilverberg gewonnen. Aan het eind van de dag hield Iozefina Paulet een voordracht over de 
betekenis van het schaken voor het denkproces en de ontwikkeling van het jeugdschaak bij 
Groninger Combinatie tot nu toe.

Chess960
Voor de liefhebbers van Chess 960 die onlangs het toernooi in de OB niet zagen 
doorgaan: op de clubavond van 21 april is er een nieuwe kans! We spelen dan 6 of 
7 ronden Chess 960.
Voor wie dit nog niet kent: bij deze vorm van schaak wordt de beginopstelling 



(positie toren paard, loper etc.) geloot, zodat openingsvoorbereiding geen zin meer heeft.
KNSB-, NOSBO competities

In de  competitie is GC1 kampioen geworden van de KNSB eerste klasse A! Het 
kampioenschap werd definitief behaald op 2 april in Amstelveen tegen Zukertort. Weliswaar 
werd de wedstrijd verloren tegen Zukertort maar GC1 behaalde genoeg bordpunten zodat 
zij iet meer in te halen is door de nummer twee De Toren Arnhem - VSV. GC1 komt hierdoor 
volgend seizoen weer in de meesterklasse uit. Voor GC3 is het doek gevallen op 19 maart in 
de wedstrijd tegen AAS. GC3 zal volgend seizoen uitkomen in de derde klasse. GC2 heeft 
zich gehandhaafd in de tweede klasse na een overwinning tegen Hardenberg en een 
gelijkspel tegen MSV. 
Zaterdag 27 februari speelde GC1 in de KNSB-beker thuis tegen WSG Winterswijk. De 

wedstrijd werd op zaterdag gespeeld in verband met lange reistijd voor WSG 
Winterswijk. GC1 won overtuigend met 3-1. GC1 speelt de kwartfinale tegen 
Sissa.  

In de  competitie is GC5 op de met vanderLinde en Roden gedeelde laatste 
plaats terechtgekomen na twee opeenvolgende nederlagen en een gelijkspel. Het wordt 
spannend of zij het nog redden. In de laatste ronde zal gewonnen moeten worden van ESG 
en de concurrenten zullen tegen elkaar gelijk moeten spelen. Ook voor GC4 is het nog 
spannend. GC4 won de wedstrijd tegen HSP/Veendam 2 weliswaar maar verloor tegen Leek 
en Assen 2. GC4 moet nog tegen de kampioen Sissa en zal dan ook waarschijnlijk moeten 
kijken naar de uitslagen in de andere wedstrijden. GC6 doet het zeer goed en heeft nog 
kansen op het kampioenschap maar is wel afhankelijk van de concurrenten. 

In de  viertallen-competitie, een mooie aanvulling op de bestaande competities, 
heeft GCV1 verloren van Atlantis, GCV1 staat in deze groep in de middenmoot. GCV2 heeft 
het moeilijk gehad en is laatste geworden met één punt.

Groninger Combinatie competities
In de  interne competitie werd de tweede periode gewonnen door Taco van de Poel. De 
gelijk geëindigde Jan Baljé en Peter Hulshof hadden minder partijen gespeeld. Beide 
periodewinnaars Jan Baljé en Taco voeren de jaarlijst aan die recht geeft op een extra plaats 
in de play-offs. Omdat Jan en Taco al geplaatst zijn, moeten we letten op nummers 3 en 
lager. Roelof Kroon (20 pnt), Adrian Clemens (20) en Peter Hulshof (18) zijn belangrijke 
kanshebbers, vooral als niet iedereen kan meedoen aan de play-offs zoals vorig jaar.

De  bekerfinale is bekend en zal gaan tussen Adrian Clemens en Edwin Zuiderweg (of 
omgekeerd i.v.m. de kleur). In de halve finales versloeg Adrian Govert Pellikaan en Edwin 
versloeg de finalist van vorig seizoen Fons van Hamond.

De tweede  rapid cyclus trok 19 deelnemers en werd, wederom, met ruime voorsprong 
gewonnen door Adrian Clemens. Zie ook de website voor de standen en uitslagen.

Overleg gebruikers Denksportcentrum
In het overleg met de gebruikers van het Denksportcentrum kwamen verschillende 
onderwerpen aan de orde die voor Groninger Combinatie van belang zijn.

l Groninger Combinatie had klachten 
over het koude licht. Bridgers willen 
juist meer licht. Huidige belichting is 
een voor ons onbevredigend 
compromis.
Warmere kleuren op de wanden stuitte op het bezwaar dat het een monumentaal pand 
is waar de kleuren, ook intern, zijn vastgelegd. Ideeën over verbeteren van de 
uitstraling van het gebouw blijven wel welkom.

l T.a.v. de aankoop van klokken, digi-borden, beamer, monitoren en dergelijke kan een 
concreet voorstel worden ingediend. Er is nog wel onduidelijkheid over het eigedom 
van de klokken en borden in de speelzaal. Wim van Beersum en Fons van Hamond 
gaan hier samen met het Densportcentrum naar kijken. Dit is vooral ook van belang 
omdat de huidige klokken niet voldoen aan de eisen van de KNSB welke ingaan 
volgend seizoen.

l Sponsoring door het Denksportcentrum van bijvoorbeeld schaaktoernooien is niet aan 
de orde. Hooguit door het verstrekken van consumptiebonnen voor vrijwilligers wil de 
uitbater sponsoring overwegen.



l Het Densportcentrum heeft de vraag gesteld of er er uit de verenigingen welke het 
Denksportcentrum gebruiken ook vrijwilligers kunnen komen die als 
klussenonderhoudsteam kunnen gaan functioneren. Interesse kan worden gemeld bij 
Robert de Boer.

l Er wordt een enquette gehouden t.a.v. de parkeerbehoefte. De gemeente Groningen 
wil betaald parkeren invoeren rondom het Densportcentrum. Het Denksportcentrum 
onderzoekt de mogelijkheden om dit voor de gebruikers zo weinig mogelijk impact te 
laten hebben. 

l De tafels zijn voor schakers aan de grote kant en met name voor jeugdwedstrijden. 
Voor bridgers zijn de tafels juist aan de kleine kant. We kunnen met een voorstel 
komen voor andere tafels.

l De prijzen van enkele dranken worden verhoogd. Het betreft wijn en (speciaal) bieren, 
de prijzen voor koffie en thee bijven gelijk.

Al met al een overleg dat voor ons niet veel heeft opgeleverd.
Financiën

De vereniging heeft een belangrijke financiële meevaller. In het kader 
van de fusie had de vereniging een subsidie bij de gemeente 
aangevraagd om aan de ene kant de kosten van de fusie op te vangen 
en aan de andere kant nieuwe initiatieven te kunnen nemen. Die 
aanvraag is voor een groot deel gehonoreerd. De hoogte van de 
toekenning is € 3060,00. Voor een deel kunnen we dat ook gebruiken 
voor de aankoop van innovatief materiaal.

Er is een voorlopige inschatting gemaakt van de resultaten in het lopende seizoen. Het lijkt 
erop dat we een eindresultaat kunnen presenteren die correspondeert met de begroting. Zo’n 
eerste jaar is altijd wat spannend omdat er altijd ontwikkelingen kunnen optreden die niet 
voorzien waren. Dit blijkt niet het geval te zijn. De contributiebetaling is weliswaar laat op 
gang gekomen, maar op een beperkt aantal leden na zijn de contributies betaald. 
Groninger Combinatie is inmiddels ook aangesloten bij het bureau Stadjerspas, zodat leden 
met een stadjerspas ook gebruik kunnen maken van de korting waarop ze een beroep 
kunnen doen.

Agenda april/mei 2016
De agenda is ook terug te vinden op de website van Groninger Combinatie en de agenda 
wordt getwitterd.  competities zijn in het rood.

l 14 April 2016 Interne competitie
l 14 April 2016 GCV1 - ESG V1
l 21 April 2016 Chess 960
l 21 April 2016 GC6 - Paardensprong
l 23 April 2016 Wageningen - GC1
l 23 April 2016 VAS - GC2
l 23 April 2016 Amersfoort - GC3
l 28 April ALV 19:00-20:00
l 28 April 2016 Interne competitie
l 28 April 2016 GC5 - ESG
l 29 April 2016 Sissa 3 - GC4
l 5 Mei 2016 Weekendtoernooi t/m 8 mei
l 12 Mei 2016 Interne competitie
l 13 Mei 2016 AssenV1 - GCV1
l 19 Mei 2016 Interne competitie
l 26 Mei 2016 Interne competitie
l 2 Juni 2016 Interne competitie
l 9 Juni 2016 Interne competitie

Schaakvereniging Groninger Combinatie


