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Nieuwsbrief Groninger Combinatie
Groninger Combinatie heeft een drukke maand achter de rug met veel
externe en interne wedstrijden. Er werd in meerdere competities
gespeeld, gebekerd en de viertallen zijn gestart. In de NOSBO-beker
waren GC4 en GC5 succesvol en ook GC1 was zeer succesvol in de
KNSB eerste klasse. De overige teams presteerden wisselvallig in de
competitie alhoewel GC4 de nederlaag uit de eerste ronde verwerkt lijkt
te hebben.
Ook achter de schermen was er veel te doen. Zo heeft het bestuur
overlegt met Stichting schaaktopteam Groningen, overlegt met
verenigingen in de omgeving over samenwerking op het gebied van
jeugdschaak, overlegt met het Denksportcentrum en was er aandacht
nodig voor de verschillende GC online initiatieven die er lopen. Oja, en
dan was er nog de fusie.

Fusie afgerond
Op 9 november hebben de bestuursleden van Groninger Combinatie en
oud-bestuursleden van SC Groningen en SV Unitas de fusie akte
ondertekent bij notaris van der Laan te Groningen. De fusie, welke
volgens Wim Krijnen 4 jaar geleden is begonnen, is hiermee afgerond.
Een prestatie van formaat.

Website
Zoals jullie misschien al hebben gezien is er een nieuwe website voor
Groninger Combinatie. http://www.groningercombinatie.nl/ Dit is
eigenlijk de oude site van SC Groningen in een nieuw jasje. Leden die
voor deze site een account hadden behouden dit account voor de
nieuwe site. De webredactie heeft voor iedereen
die nog geen account had een account
aangemaakt dat gekoppeld is aan het emailadres zoals dat bij de vereniging bekend is.
Hierover heeft ieder lid een mailtje gekregen,
zoniet meldt dit dan even. De gebruikersnaam
van iedereen is de eigen naam. Mogelijk is er bij
het aanmaken van de wachtwoorden iets niet
goed gegaan waardoor het zou kunnen dat het wachtwoord dat is
doorgegeven in dat zelfde mailtje niet klopt. Dat probleem is op te
lossen door in het inlogscherm te klikken op "wachtwoord vergeten".
Dan wordt er automatisch een mailtje gestuurd met een nieuw
wachtwoord.
De bedoeling hiervan is leden nog meer te betrekken bij de website.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn mail dan naar
webredactie@groningercombinatie.nl.

Chessity
Wim Krijnen en Robert de Boer zijn Chessity vrijwilligers geworden.De

KNSB is een samenwerking aangegaan met Chessity. Het doel van de
samenwerking is om het enthousiasme onder schoolkinderen voor
schaken te bevorderen. Chessity is een online leeromgeving voor het
spelenderwijs leren en oefenen van schaken. De Chessity vrijwilligers
begeleiden scholen bij de introductie en gebruik van Chessity op de
scholen. De KNSB hoopt dat kinderen na de eerste kennismaking
doorstromen naar schaakverenigingen. Ook clubschakers kunnen baat
hebben bij Chessity.

Jeugdschaak
Op 1 november is de Groninger Combinatie grand
prix gehouden. Deze grand prix is onderdeel van
het NOSBO grand prix circuit. Ondanks korte
voorbereidingstijd waren er 52 deelnemers. Het
enthousiasme van de kinderen was aanstekelijk en
de ruimte in het DSC leende
zich goed voor de grand prix.
De vrijwilligers Wim Krijnen, Paul Zilverberg, Edwin
Zuiderweg, Frans Vermeulen, Fons van Hamond
en Robert de Boer hebben dan ook een leuke
middag gehad.
Groninger Combinatie heeft Eelke de Boer
gesponsord met 5 trainingen, te geven door Sipke
Ernst. Dit in goed overleg met Eelke's manager,
zijn vader Sake Jan de Boer. De bedoeling was dat
Eelke zich, onder andere, met Sipke kon voorbereiden op het onlangs
gehouden WK U12. Meer over Eelke's WK is terug te vinden op de
webiste van de FIDE.

GC-online
De werkgroep GC-online, bestaande uit Govert, Jan, Edwin en Bart is
druk aan de slag. Inmiddels is de techniek
achter de video-verslagen op orde, het
resultaat ervan is te zien op het youtubekanaal van GC1. De twitterfeed staat op
de website, inloggegevens zijn bij ons of
je teamleider te verkrijgen.
Volgende stap: digiborden!

Agenda november/december 2015
Veel teamwedstrijden de komende weken doordat nu ook GC 6 en de 4tallen zijn gestart. Verder is in de maand november het Sliekman
toernooi. En dan ook nog de clubavond (in het rood weergegeven).
Naast de Groninger Combinatie activiteiten zijn er natuurlijk ook nog
enkele toernooien en aan het einde van het jaar het Groninger
Schaakfestival. Genoeg te schaken dus.
Het Groninger Forum toernooi dat 6 december zou worden gehouden is
vanwege organisatorische redenen uitgesteld.
De agenda is ook terug te vinden op de website van Groninger
Combinatie en de agenda wordt getwitterd.
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5 oktober beker en rapid
5 november Start Sliekman toernooi
5 november GC 6 - DAC 2
7 november GC 1 - Caissa-Eenhoorn
7 november GC 2 - Apeldoorn 2
7 november GC 3 - Laurierboom
10 november Bedum V1 - GC V2
12 november interne competitie
12 november GC 4 - van der Linde
12 november HSP/Veendam 2 - GC 5
12 november Sliekman toernooi
19 november interne competitie
19 november Sliekman toernooi
26 november interne competitie
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26 november Sliekman toernooi
3 december interne competitie
4 december van der Linde 2 - GC 6
7 december ESG - GC 4
10 december beker en rapid
10 december GC 5 - Leek
12 december De Toren Arnhem/VSV - GC 1
12 december SSC 1922 - GC 2
12 december Kennemer Combinatie 2 - GC 3
17 december Kippenfuif
17 december GC V1 - ESG V2
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