
Nieuwsbrief Groninger Combinatie 1- januari 2017

Een update over ons team in de succesvolle eerste helft van het
seizoen. Zie ook onze site: GC1.nl

Een aantal van u ontvangt deze nieuwsbrief ongevraagd. Dat is gebaseerd op
mijn inschatting van mogelijke interesse. Mocht dat onterecht zijn, dan bij
voorbaat mijn excuses. U kunt zich uiteraard ten alle tijde onderaan de
nieuwsbrief afmelden. Heeft u nuttige suggesties of andere opmerkingen dan
hoor ik dat uiteraard ook graag.

Met vriendelijke groet,
Bart Beijer

Nieuwe nieuwsbrief

Allereerst iedereen een gezond, succesvol en inspirerend 2017 toegewenst!

Met deze maandelijkse nieuwsbrief willen we sponsors en donateurs clubleden
en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van onze wederwaardigheden
in de competitie en bij toernooien. Onze site www.gc1.nl en ons twitteraccount
@groncom1 zijn uiteraard actueler, maar in de nieuwsbrief zullen we proberen
de afgelopen maanden kort maar krachtig samen te vatten met een link naar
de laatste vier posts op onze site met een korte inleiding.

Teamleden bij het Schaakfestival Groningen

Diverse teamleden deden mee aan het Schaakfestival Groningen. Tiviakov deed
het het beste door medetoernooiwinnaar te worden naast de Chinees Jinshi Bai.
Dat klinkt goed, maar toch zal Sergey minder tevreden zijn over zijn laatste
twee ronden, waarin kansen lagen om het toernooi alleen te winnen. Sipke
ernst kwam na een rampzalige start van 1 uit 3 met een uitstekende …

Meer lezen.
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GasTerra trainingen

Een van de leuke dingen van de GasTerra Jeugd Grandprix en de sponsoring
van GasTerra is dat we de clubs van de prijswinnaars - met enige restricties -
een training kunnen aanbieden. Roelof Kroon heeft op zijn Blog een verslag
geschreven van één van die trainingen. Er staan binnenkort nog enkele
trainingen op stapel bij Meppel, De Paardensprong en Leek.

Meer lezen.

Landskampioen En Passant ontsnapt met remise

Een sterk verzwakt En Passant probeerde de schade beperkt te houden met
een taktische opstelling. Het idee was: drie invallers opofferen op de hoge
zwartborden en de eigen sterkste spelers met wit om tegen te scoren. de
spannende wedstrijd eindigde uiteindelijk in een gelijkspel. Maar wel gewoon 2e
in de competitie …

Meer lezen.

KNSB Bekerteam neemt eerste horde

Het KNSB-bekerteam van GC heeft de eerste horde genomen door met 2.5-1.5
te winnen van de Spassky's. David Slagter won als eerste van Maurits
Logtmeijer, hoe precies is mij ontgaan. Adrian Clemens offerde aan de zwarte
kant van een vierpionnenaanval koningsindisch een kwaliteit voor twee
pionnen. Waarschijnlijk genoeg voor gelijkspel maar een blunder van Jan
Postma leverde …

Meer lezen.

Sponsors en donateurs

Veel dank gaat uit naar onze sponsors en donateurs.

Alle gelden komen ten goede aan onze twee hoofddoelen: een sterk team in de
landelijke meesterklasse met voornamelijk spelers uit Stad en Ommeland (in
ruime zin) en het trainen van jeugdtalent om misschien ook dat niveau te
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kunnen bereiken. Nieuwe sponsors en donateurs zijn uiteraard van harte
welkom en ook nodig om ons niveau en ambities te kunnen handhaven.

rek.nr.: NL85 INGB 0005 2607 40 
t.n.v. Stichting Schaaktopteam Groningen,
Kamer van Koophandel: 01129884

Meer lezen over sponsoring en donaties ...

Contact

Teamleider Groninger Combinatie:
Maurice Schippers - stuur mail naar teamleider

Bestuur Stichting Schaaktopteam Groningen
Stuur mail of bel 06 20 11 03 97
Voorzitter: Bart Beijer
Penningmeester: Kiran Soerdjan
Algemeen bestuurslid: Taco van der Poel

Bestuur Groninger Combinatie:
website Groninger Combinatie
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