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Nieuwsbrief Groninger Combinatie
December is de tijd van het jaar waarop je
terugkijkt op het afgelopen seizoen en vooruitblikt
naar een nieuwe periode. Nu past terugkijken niet
echt bij schakers, daarmee win je geen partij, en
lijkt alleen vooruitkijken zinvol. Terugkijken tijdens
een partij is dan misschien niet zinvol maar na de
partij zeker wel. Zo leer je van je fouten. Zeker aan te raden en niet
alleen bij schaken! Groninger Combinatie probeert dit ook te doen.
Hiervoor is het wel nodig dat er gesproken wordt over "hoe het is
gegaan" en dat dit geanalyseerd wordt. Terugkijken is echter lastig en
lijkt in eerste instantie niet veel op te leveren. Ook lijkt het tot stilstand te
leiden, immers er wordt gesproken over wat al is gebeurd in plaats van
over nieuwe mogelijkheden. Toch kan het helpen, ook voor Groninger
Combinatie, iedereen is dan ook uitgenodigd om terug te kijken en je
bevindingen te delen.
Vooruitkijken doen schakers graag en voortdurend, overigens niet
alleen op het schaakbord. Zet maar eens een stel schakers bij elkaar en
er wordt al snel gediscussieerd over allerlei mogelijke scenario's op tal
van gebieden. Groninger Combinatie blikt ook vooruit en denkt dat GC1
kampioen wordt, stadsgenoot Sissa landskampioen, Giri het kandidaten
toernooi wint en daarna het ledenaantal toeneemt, er in 2016 weer een
jeugdteam is, het schaken nog verder versneld, internet en social media
nog belangrijker worden en er steeds meer toernooien zullen komen. Of
zit hier veel "wishfull thinking" bij?

Maurice Schippers GC1 teamleider
Maurice Schippers is de nieuwe teamleider van GC1 en volgt daarmee
Bart Beijer op die dit gedurende 10 jaar heeft gedaan. Bart blijft vanuit
de Stichting schaaktopteam Groningen wel betrokken bij GC1. Maurice
zal dan ook nauw met Bart samenwerken waardoor Bart's ervaring niet
verloren gaat.
Maurice wordt een zogenaamde "playing captain" dat wil zeggen dat
Maurice deel uitmaakt van het team en daarnaast de organisatie doet.
Maurice zal tijdens de thuiswedstrijd van 9 januari aanstaande tegen SG
Max Euwe voor het eerst het team leiden.

Website
De webredactie is de laatste maanden druk bezig geweest met het
bijwerken van de site. Dat werk zit vooral achter de schermen, maar af
en toe zie je op de site zelf ook wat veranderen. Als het goed is kan
iedereen nu inloggen op de site, als je wat wilt schrijven krijg je daarvoor
'auteursrechten' op de site. De komende
maanden gaan we aan de slag met het
stroomlijnen van alle inhoud, en het integreren
van het Unitas en Groningen archief. Misschien
gaan we de site ook in een nieuw jasje steken;
we houden ons aanbevolen voor suggesties.

Het Pieter Slinkman toernooi
Schaken is een leuke sport en het wordt nog leuker als je ook af en toe
kan winnen. Dat is precies het idee achter het Pieter Slinkman toernooi.
Ook de liefhebbers van schaken moeten eens een partij kunnen winnen
en bij een reguliere schaakclub is daar vaak te
weinig kans op waardoor ze snel weer afhaken.
Daarom is er gekozen in het Pieter Slinkman
toernooi voor een gesloten toernooi met 8
deelnemers die een rating tot maximaal 1400
hebben. Resultaat was dat niemand op 0 punten
eindigde en spannende partijen met wisselende
kansen.

Remy Netten werd de glorieuze winnaar gevolgd door respectievelijk
Chiel van Huissteden en Remco Kieft. Ook de anderen, Lidwien
Schuitemaker, Henk Luijmes, Lydia van Altena, Judith Valkenburg en
Lucas Claushuis waren zo enthousiast dat ze zich afvroegen of dit niet
op de een of andere manier een vaste plek op de jaaragenda kon
krijgen. Het overwegen waard!

Jeugdschaak
Groninger Combinatie en Ten Boer werken
samen. Sinds mei van dit jaar heeft SC Ten Boer
geen volwassenafdeling meer terwijl voor veel
jeugdleden van Ten Boer het interessant wordt om
tegen volwassenen te schaken. Om dit mogelijk te
maken zijn Groninger Combinatie en Ten Boer
samen gaan werken. Een aantal jeugdleden van
Ten Boer worden getraind bij Groninger Combinatie waarna ze kunnen
deelnemen aan de interne competitie. Inmiddels is een groep van 5
jeugdleden gestart en hebben twee jeugdleden mee gedaan de interne
competitie.
6 februari is het basisscholenkampioenschap schaken. Alle scholen uit
de stad Groningen zijn uitgenodigd waarbij het aanbod is gedaan om de
kinderen op het kampioenschap voor te bereiden. De voorbereiding op
het kampioenschap blijkt een goede ingang te zijn om les te kunnen
geven op de scholen wat daarna vaak een vervolg krijgt na
het kampioenschap. Weer een bouwsteen voor het gebouw
jeugdschaak in de vereniging.
Wim Krijnen heeft 11 december een kennismakingsles gegeven bij de
basisschool Meander waarna zestien kinderen zich hebben aangemeld
voor schaaklessen. Wim start met de schaaklessen begin januari 2016.
Naast deze school had Wim al een afspraak staan om ook weer les te
geven aan kinderen van de Widar Vrije school, ook deze lessen starten
begin januari 2016.
De sporthopper is een kennismakingscursus in verschillende sporten
voor basisschoolkinderen en wordt gepromoot door het Huis voor de
Sport. Groninger Combinatie gaat komend voorjaar ook een dergelijke
kennismakingscursus aanbieden. Vanaf begin maart zal op 6
clubavonden aan een groep van 8 tot 16 kinderen de cursus worden
gegeven. De werving vindt op dit moment plaats.

GC-online
Groninger Combinatie heeft 2 digiborden aangeschaft. Op donderdag 3
december zijn ze voor het eerst getest op de clubavond en alles werkte
naar behoren. De partijen van Remy en Alex en die
van Govert en Peter werden live uitgezonden via de
website. 7 januari zullen de borden nogmaals
worden getest tijdens de wedstrijd GC6 tegen
HSP/Veendam 3 waarna ze gebruikt zullen worden
bij de wedstrijd van GC1 tegen Max Euwe op 9
januari.
Op het Youtube-kanaal van GC1 staan de
videoverslagen van de eerste vier ronden. De video
met de partijenbespreking van de 10-0 overwinning op de Eenhoorn is
koploper met meer dan 600 views.

Gezocht: coördinator jeugd
Groninger Combinatie is bezig weer een
jeugdafdeling op poten te zetten en de eerste
resultaten zijn er al. Tijd om een volgende stap te
maken en daarvoor is er iemand nodig die de kar
gaat trekken. Het bestuur kan alleen maar
tussendoor een paar initiatieven nemen. Het
tempo kan door een specifieke coördinator worden opgevoerd. Wat zit
er in het takenpakket van een coördinator?
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Aansturen van de jeugdtrainers
Contacten onderhouden met de ouders van jeugdleden
Verzorgen trainingsmateriaal bv. stappenboeken, chessity
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Organiseren van interne toernooitjes
Stimuleren van kinderen tot deelname jeugdtoernooien
Promoten van deelname aan jeugdcompetitie
Organiseren van begeleiding naar externe wedstrijden en
toernooien
Zorgen voor inpassing jeugd in andere clubactiviteiten
Contact onderhouden met het verenigingsbestuur, directeur
toernooizaken en interne competitie coördinator
Overleg plegen met betrokkenen jeugdafdeling
Bewaken budget jeugdafdeling
Correspondentie jeugdafdeling verzorgen
Ontwikkelen promotiemateriaal jeugdafdeling
Contact onderhouden met andere jeugdverenigingen

Een hele lijst dus. Hoeveel tijd kost dit nu? In ieder geval moet de
coördinator aanwezig zijn tijdens de clubavonden. Inclusief
voorbereiding kost dit 2 ½ uur per week. Met de andere activiteiten
zijn 2 tot 3 uur per week gemoeid, afhankelijk van de ondersteuning.
Een behoorlijke investering dus, maar het levert ook veel op. Het is fijn
om iets voor je jeugdige medeschaker te kunnen betekenen, en zo mee
te werken aan de volgende generaties schakers.
Aanmelden kan bij Robert de Boer

KNSB-, NOSBO en Groninger Combinatie competities
Groninger Combinatie overwintert in zowel de NOSBO- als de KNSBbeker. Het ging niet gemakkelijk voor GC1 en GC4 maar na 2-2 en
vluggertjes waren ze door. GC5 won eenvoudig van Bedum en is
daardoor ook een ronde verder.
In de NOSBO-competitie zijn GC4, GC5 en GC6 goede middenmoters
welke voorlopig niet "naar onderen" hoeven te kijken. In de KNSBcompetitie gaat GC1 fier aan kop maar voor GC3 moet worden
gevreesd dat degradatie zal volgen na vier duidelijke nederlagen.
Ook GC2 zal na drie nederlagen weer eens een wedstijd moeten
winnen om afstand te nemen van de laatste plaatsen. In de NOSBO
viertallen-competitie, een mooie aanvulling op de bestaande
competities, heeft GCV1 eenmaal gespeeld en gewonnen en GCV2 een
keer verloren en gewonnen.
Jan Baljé is de eerste periode kampioen in de interne competitie en
zal deelnemen aan de playoffs. De interne beker-competitie is al aan
de derde ronde toe, alhoewel nog niet alle partijen zijn gespeeld uit
ronde twee. Hopelijk krijgen we niet weer het scenario van vorig seizoen
toen de finale nog in september gespeeld moest worden. In de rapid
competitie gaat Adrian Clemens fier aan de leiding. Zie ook de website
voor de standen en uitslagen.

Agenda Januari 2016
Het seizoen gaat in het nieuwe jaar verder met weer verschillende
activiteiten. Ook de externe competities starten alweer vroeg in
2016. Het schaken gaat dus gewoon door waar het gebleven was.
De agenda is ook terug te vinden op de website van Groninger
Combinatie en de agenda wordt getwitterd.
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7 januari Simultaan
7 januari Simultaan
7 januari GC6 - HSP/Veendam 3
9 januari GC1 - SG Max Euwe 1
9 januari GC2 - SG Max Euwe 2
9 januari GC3 - de Waagtoren
14 januari interne competitie
15 januari Sissa 3 - GC5
15 januari Assen 2 - GC4
15 januari Haren&Oostermoer - GCV2
21 januari interne competitie
22 januari Sissa - GCV1
28 januari Interne competitie
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2 februari Lewenborg 3 - GC6
4 februari interne competitie
6 februari basisscholen kampioenschap
11 februari interne competitie
11 februari GC5 - Assen 2
11 februari GC4 - Staunton 2
11 februari GCV2 - KroKo
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