Groninger Combinatie
Editie: februari 2016
Redactie: Jan Baljé en Robert de Boer
Contact: Robert de Boer

Nieuwsbrief Groninger Combinatie
Code rood zorgde ervoor dat donderdag 7 januari de simultaan als
traditionele start van het nieuwe jaar voor Groninger Combinatie niet
door kon gaan. Ook de externe wedstrijd van GC6 tegen HSP/Veendam
en de jeugdschaak training werden geannuleerd. De simultaan wordt nu
als afsluiting van het seizoen eind mei gehouden.
Tijdens de wedstrijden van GC1 tegen Mawe en GC1 tgen Philidor
Leeuwarden (beker) zijn digiborden gebruikt. Het schaakfestival
Groningen heeft deze borden tijdelijk uitgeleend aan Groninger
Combinatie met de optie de borden over te nemen. Het bestuur
onderzoekt hoe de financiering van de
digiborden rond te krijgen waarbij vooral de
terugkerende kosten een uitdaging vormen.
Zodra het bestuur een idee heeft hoe de
financieel haallbaar is zal de ALV om
toestemming worden gevraagd.

Iozefine Paulet jeugdcoördinator
Iozefina Paulet is jeugdcoördinator geworden bij Groninger Combinatie.
Iozefina reageerde op de oproep in de vorige nieuwsbrief. Na een
gesprek met Wim Krijnen en
Robert de Boer heeft Iozefina de
vrijwilligersbaan aangenomen.
Iozefina gaat zelf les geven en
daarnaast de jeugdtrainers
aansturen en het jeugdschaak bij
Groninger Combinatie bevorderen.
Ze is iedere donderdagavond van
18:30 tot 19:45 in het Denksportcentrum aanwezig en is verder
bereikbaar op jeugdschaak@groningercombinatie.nl.

Jeugdschaak
6 februari is het basisscholenkampioenschap voor
de stad Groningen gehouden. Alle scholen uit de
stad Groningen waren uitgenodigd. 68
spelers hebben meegedaan en de GSV werd
kampioen. Organisator Wim van Beersum en zijn
team waren tevreden over het verloop en de sfeer
tijdens het toernooi.
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.
Het jeugdschaak bij Groninger Combinatie groeit. Zo kregen donderdag
11 februari vijf jeugdspelers les van Iozefina Paulet. Daarnaast
werden de spelers van Ten Boer getraind door Koen Lambrechts. Er is
dan ook weer veel jeugdig kabaal te horen in de speelzaal.

GC-online: Digiborden zijn getest
GC beschikt sinds kort over twee eigen bedrade digiborden en heeft de
tien draadloze borden van het schaakfestival op proef. Tijdens de
KNSB-wedstrijd GC1 - Dr Max Euwe zijn de partijen voor het eerst live
uitgezonden op de site van chess24.com. Sites als chess24 bieden chat
mogelijkheden voor het online publiek. Ook leuk is om na afloop de
automatische analyses te zien in de bekende grafiekjes.
De techniek behoeft nog aandacht om makkelijk en foutvrij te werken,

daar zijn we druk mee bezig.

GC schakers succesvol in Wijk aan Zee
Het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee in januari is het Wimbledon
voor schakers. Dit jaar waren er drie spelers van de Groninger
Combinatie die tijd hadden kunnen vrijmaken voor deelname aan de
amateur tienkampen. Jan Baljé speelde in 2Z, Fons van Hamond in 3F
en Eelke de Boer in 3K. Alle drie wisten zij ook hun tienkamp te winnen
en daarmee voor volgend jaar te promoveren naar een hogere groep,
een toch wel bijzondere prestatie. Sake Jan de Boer werd verdienstelijk
tweede in tienkamp 7B.
Ook succesvol waren Judith Valkenburg (9E), Henk Haisma(6F), Bert
van der Marel(2B) en Willem Sipkema(4P) met een eerste plek in hun
dag- of weekendvierkamp. Zie de eindstanden hier.

KNSB-, NOSBO en Groninger Combinatie competities
Donderdag 29 januari was het beker-dag voor de Groninger Combinatie
teams. Het was een spannende avond doordat zowel GC1, GC4 als
GC5 2-2 speelde tegen respectievelijk Philidor Leeuwarden, Lewenborg
en ESG. Helaas wist alleen GC1 de noodzakelijk geworden
vluggertjes te winnen. GC1 speelt nu tegen WSG
Winterswijk in de KNSB-beker.
In de
competitie zijn GC4 en GC5 afgegleden naar de
onderste helft van de ranglijst. Er moeten nog wat punten worden
gescoord voor behoud van de plek in de promotieklasse. GC6 doet het
goed en staat derde.
In de
viertallen-competitie, een mooie aanvulling op
de bestaande competities, heeft GCV1 verloren van Sissa. GCV2 heeft
het moeilijk, drie verloren, maar behaalde in de laatste wedstrijd een
verdienstelijk gelijkspel.
In de
competitie gaat GC1 fier aan kop na twee overwinningen op
concurrenten, het kampioenschap lijkt een kwestie van tijd. Voor GC3 is
het het doek bijna gevallen na weer twee nederlagen. GC2 heeft zich
hersteld en twee goede overwinningen behaald.
De twee periode in de
competitie is halverwege, Taco van de Poel
gaat op kop. De interne beker-competitie is toe aan de vierde ronde.
Nog over zijn Govert Pellikaan, Fons van Hamond, Adrian Clemens en
Edwin Zuiderweg. De loting is niet bekend. In de rapid competitie
heeft Adrian Clemens de eerste cyclus gewonnen. Zie ook de website
voor de standen en uitslagen.

Agenda februari/maart/april 2016
De agenda is ook terug te vinden op de website van Groninger
Combinatie en de agenda wordt getwitterd. Interne competities zijn in
het rood.
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18 februari interne competitie
18 februari GCV1 - Hoogeveen 3
25 februari interne competitie
3 maart interne competitie
6 maart OB Chess960 toernooi
10 maart Interne competitie, slot periode 2
10 maart GC6 - Eelde Paterswolde
12 maart rapid toernooi Groninger Combinatie
14 maart Roden - GCV2
17 maart Rapid cyclus 2
17 maart GC5 - Roden
17 maart HSP/Veendam 2 - GC4
19 maart GC1 - HWP Haarlem
19 maart GC2 - Hardenberg
19 maart GC3 - AAS
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23 maart Atlantis - GCV1
24 maart rapid cyclus 2
29 maart Middelstum 2 - GC6
31 maart interne competitie, start derde periode
2 april Zukertort Amstelveen - GC1
2 april MSV - GC2
2 april Amstelveen 2 - GC2
7 april interne competitie
7 april GC4 - Leek
8 april van der Linde - GC5
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