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Nieuwsbrief Groninger Combinatie
Groninger Combinatie is in vliegende vaart van start gegaan met een
rapid-avond, een massakamp tegen Sissa, een ALV, een ronde voor de
interne competitie en de eerste ronde van de KNSB competitie. Degene
die er niet bij was kan in deze nieuwsbrief kort de belangrijkste
besluiten op de ALV vinden. Hoe het is gegaan op de clubavonden en in
de externe competitie is te lezen op de website van SC Groningen en
de website van GC1.

Groninger Combinatie of GC?
Het is wennen, de naam Groninger Combinatie. Nog steeds
in gesprekken met schakers valt de naam Unitas, Groningen of GUC
wanneer Groninger Combinatie wordt bedoeld. Zelfs tijdens de ALV
vielen de namen nog onbedoeld. Vaak komt het wat ongemakkelijk
over, alsof de spreker verlangt naar vroeger of niet achter de fusie staat.
Dit is waarschijnlijk niet zo, want namen welke meer dan 70 jaar een
begrip zijn geweest in de schaakwereld verdwijnen natuurlijk niet
zomaar uit het geheugen.
Het is wel de vraag wat in de dagelijkse praktijk de naam gaat worden.
Wordt het GC? Of Groninger Combinatie? Iets anders? GC liijkt
gemakkelijker in de dagelijkse omgang, het is immers lekker kort. Maar
Groninger Combinatie is natuurlijk de naam van de vereniging. De tijd
zal het leren.

Donderdagavond clubavond
De ALV heeft gekozen voor de donderdagavond als clubavond. Het was
in eerste instantie een nek-aan-nek race tussen de
vrijdag- en donderdagavond maar uiteindelijk was er
toch een duidelijke voorkeur voor
de donderdag. Voor de dinsdag- en woensdagavond
was duidelijk veel minder belangstelling. De
donderdagavond als speelavond gaat in op 1 oktober
2015.
Voor de clubavond is een gevarieerd programma
samengesteld bestaande uit een interne competitie, rapid-competitie,
bekercompetitie, een chess960-avond en een snelschaakavond (de
Kippenfuif). Wanneer een programmaonderdeel wordt gespeeld wordt in
de agenda op de website van SC Groningenen in deze
nieuwsbrief gepubliceerd.

Clubkampioen
De ALV heeft ingestemd dat de strijd om het clubkampioenschap weer
wordt gespeeld volgens het playoff-systeem. Hierbij strijden drie
periodekampioenen aangevuld met de beste gemiddelde speler om het
clubkampioenschap in een playoff vierkamp.
Naast kampioen van een periode is er in een periode ook de strijd om
de W-We kampioen. Een periode wordt gespeeld over 9 avonden.

Versneld tempo
Op voorstel van de ALV kunnen mensen met een versneld
tempo meespelen in de interne competitie. Het versnelde tempo
bedraagt 30 minuten voor de hele partij plus 30 seconden per zet, dat is
ongeveer een uur per persoon per partij. Wie het
versneld tempo wil spelen wordt wel geacht elke week
versneld te spelen en zeker niet keer op keer te
wisselen. Of er moet een goede reden voor zijn om te
wisselen.Wie bezwaar heeft tegen een
versneld tempo, wordt bij voorkeur tegen andere spelers ingedeeld en

krijgt in principe niet vaker dan eenmaal per periode een tegenstander
die versneld wil spelen.

Jeugdafdeling
Het bestuur heeft tijdens de ALV een investeringsplan gepresenteerd
waarin een budget wordt gevraagd voor de jeugdafdeling,
samenwerking met andere clubs en begeleiden van top-talenten. De
ALV heeft met het plan ingestemd.
Om het investeringsplan te laten slagen wil het
bestuur een jeugdcommissie instellen. Er zijn
al belangstellenden voor het trainen van de jeugd,
zowel trainen van jeugdspelers die het stappenplan
volgen als trainen van gevorderde jeugdspelers.
Ook is er belangstelling getoond voor het organiseren van jeugdteams
en onderhouden van het contact met de ouders. Er is helaas nog geen
belangstelling voor de coördinator functie welke als cruciaal wordt
gezien voor het slagen van jeugdafdeling. Het bestuur is dan ook op
zoek naar een coördinator.

GC-online
Tijdens de ALV heeft Jan Baljé een plan gepresenteerd voor GC Online.
GC online heeft als doel Groninger Combinatie zichtbaarder te maken
op het internet.
Het plan bestaat uit verschillende
onderdelen waaronder DGT e-borden,
videoverslagen, het uitbouwen van de
website en intensiever gebruik van social
media. De ALV heeft het plan omarmd en
een budget ter beschikking gesteld. Jan
Baljé is inmiddels begonnen samen met
Govert Pellikaan en Bart Beijer. De eerste
resultaten zijn er al. Er werd intensief getwitterd tijdens de eerste ronde
van de KNSB-competitie en het eerste videoverslag is gemaakt. Ideeën
voor en vragen over GC-online kunnen worden gestuurd aan Jan Baljé.

Jan Baljé bekerkampioen
4 september heeft Jan Baljé de bekerfinale seizoen 2014-2015 tegen
Fons van Hamond gewonnen met 2-0. Hierover is kort een stukje
geschreven op de SC Groningen website. Jan Baljé heeft zijn prijs
ontvangen tijdens de ALV.

Sissa wint massakamp
Sissa heeft de eerste massakamp tegen
Groninger Combinatie gewonnen. Helaas kwam
Sissa met minder spelers dan Groninger
Combinatie opdagen waardoor niet iedereen
tegen een Sissaan kon spelen.
Sissa compenseerde dit wel door een sterke
delegatie aan de eerste 8 borden waar zij haar
overwicht ook duidelijk liet blijken. Hier is
de gedetailleerde uitslag te vinden.

Agenda oktober 2015
Oktober wordt een drukke maand met veel teamwedstrijden,
clubavonden en ook nog het toernooi in Hoogeveen. Voor GC 6 en de
4-tallen is er nog geen programma bekend. De clubavond is in het rood
weergegeven.
De agenda is ook terug te vinden op de website van SC Groningen .
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1 oktober interne competitie
1 oktober GC 4 - GC 5
8 oktober start beker competitie
10 oktober Philidor 1847 - GC 1
10 oktober Assen - GC 2

l
l
l
l
l
l
l
l
l

10 oktober LSG 2 - GC 3
12 oktober Roden - GC 4
15 oktober GC 5 - Staunton 2
15 oktober interne competitie
22 oktober interne competitie
24 oktober start WK-jeugd waaraan Eelke de Boer deelneemt
26 oktober ESG - GC 4 (beker)
29 oktober GC 5 - Staunton 4 (beker)
29 oktober interne competitie
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