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 Nieuwsbrief Groninger Combinatie 1- februari 2017

Een update over ons team in de meesterklasse.
Zie ook onze site: GC1.nl.

De winterstop is weer voorbij. In februari waren we alweer toe aan de 6e ronde
van de competitie. De uitwedstrijd naar en tegen Rotterdam was geen pretje,
maar wonderlijk genoeg staan we nog steeds tweede. En ook in de beker zijn
we weer een ronde verder. Goed nieuws is dat GasTerra ons ook in 2017 weer
steunt. De Gasterra Jeugd Grandprix staat voor 20 mei op de agenda. Maar
eerst op zaterdag 11 maart de stadsderby tegen SISSA.

Met vriendelijke groet,
Bart Beijer

GC1 - SISSA

Op 11 maart de wedstrijden waar al lang naar wordt uitgekeken: GC 1 t/m 3
spelen tegen Sissa 1 t/m 3. Hoewel de partijen van GC1 - Sissa 1 live worden
uitgezonden, is het natuurlijk veel leuker om alles in het Denksportcentrum live
te bekijken.  

Meer lezen.

Vacature penningmeester

Omdat Kiran Soerdjan een nieuwe baan heeft (gefeliciteerd!) die zich niet laat
verenigingen met het penningmeesterschap zijn we op korte termijn op zoek
naar een nieuwe penningmeester.

Meer lezen.

http://www.gc1.nl/
http://gc1.groningercombinatie.nl/events/event/gc1-sissa/
http://gc1.groningercombinatie.nl/events/event/gc1-sissa/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/vacature-penningmeester/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/vacature-penningmeester/
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Bekerteam GC bij laatste vier in Poule A

Het bekerteam heeft zich door winst op ZSG geplaatst voor de laatste 4 van
poule A. De vier poulewinnaars spelen in een halve finale en een finale om de
KNSB Beker

Meer lezen.

Rotterdam uit; een onverkwikkelijke wereldreis

De winterstop zit er op. Het Schaakfestival zit er op. TataSteel Chess zit er op.
De competitie begint weer. En om de een of andere reden spelen we altijd in
deze periode tegen Rotterdam. En dan nu ook nog een uitwedstrijd  met een
grote nederlaag. Lees verder op onze site en speel vooral de spectaculaire
partij van Iozefina Paulet na! 

Meer lezen.

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, evenals Ronald van Nimwegen op de
site van De Paardensprong. Er staan nog trainingen …

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
kunnen bereiken. Nieuwe sponsors en donateurs zijn uiteraard van harte
welkom en ook nodig om ons niveau en ambities te kunnen handhaven.

http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/bekerteam-gc-bij-laatste-vier-in-poule-a/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/bekerteam-gc-bij-laatste-vier-in-poule-a/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/rotterdam-uit-wereldreis/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/rotterdam-uit-wereldreis/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/gasterra-trainingen/
http://gc1.groningercombinatie.nl/uncategorized/gasterra-trainingen/
http://gc1.groningercombinatie.nl/sponsors/
http://gc1.groningercombinatie.nl/training/
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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 

http://gc1.groningercombinatie.nl/sponsors/
mailto:teamleider@gc1.nl
mailto:bartbeijer@gc1.nl
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