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Verschillende competities in de stad Groningen voor leden van de Groninger Combinatie en
schakers van andere verenigingen of ongeorganiseerde schakers
Meerdere toernooien zoals:
o Open Groningen kampioenschap. Een meerdaags toernooi met geldprijzen van 50-1000
euro rondom Hemelvaartsdag. In 2016 waren er 60 deelnemers met 6 nationaliteiten.
Het weekendtoernooi geldt ook als het officiële kampioenschap van de Noordelijke
Schaakbond. De toernooivorm is geliefd bij jonge spelers.
o Groninger Combinatie Rapidtoernooi. Een ééndaags toernooi met versneld tempo en
geldprijzen tot 150 euro. In 2016 waren er 50 deelnemers voornamelijk uit de regio
Groningen.
o Groninger Combinatie Grand Prix. Een ééndaags jeugdtoernooi voor kinderen tot 18 jaar
met bekers als prijzen. In 2016 namen er 50 kinderen deel aan het toernooi voornamelijk
uit de noordelijke provincies. Groninger Combinatie Grand Prix is onderdeel van de
NOSBO grandprix-reeks.
o Gasterra Grand Prix. Een ééndaags jeugdtoernooi voor kinderen tot 18 jaar met bekers
als prijzen. Dit toernooi wordt georganiseerd als tegenprestatie voor de sponsoring door
Gasterra en vindt plaats in het gebouw van Gasterra. De deelname aan het toernooi is
gratis. In 2016 namen er 60 kinderen deel aan het toernooi voornamelijk uit de
noordelijke provincies. Gasterra Grand Prix is onderdeel van de NOSBO grandprix-reeks.
De verenigingen van de groepswinnaars krijgen een training aangeboden door een
grootmeester van het eerste team.
o Alice in Wonderland toernooi. Een nieuw ééndaags toernooi alleen voor vrouwen en
meisjes. Dit toernooi werd in 2017 voor het eerst georganiseerd.
De deelname van teams in de landelijke en regionale competities met het eerste team als
vlaggenschip dat uitkomt in de hoogste landelijk klasse. Verslaglegging hiervan wordt gedaan
door Groninger Combinatie zelf op social media zoals Facebook, Youtube, Twitter en onze
website. Daarnaast wordt door het Dagblad van het Noorden, RTL Noord, de Schaakreporter,
Sport in Stad, de Nederlandse schaakbond en meerdere fora aandacht besteed aan de
teamwedstrijden.
Trainingen voor verschillende doelgroepen zoals 12+ trainingen, vrouwen trainingen, teamtrainingen, individuele trainingen ter voorbereiding op nationale kampioenschappen,
groepstrainingen en natuurlijk de jeugdtraining voor de Groninger Combinatie jeugdleden
Trainingen op scholen door vrijwilligers van Groninger Combinatie.
Schaaksimultaans, schaakexhibities, bijeenkomsten waar belangrijke schaakgebeurtenissen
worden belicht, en schaakevenementen op braderieën en in winkelcentra.
Aandacht voor schaken op internet door schaakpartijen live uit te zenden en toernooien en
verenigingen te helpen schaakpartijen live uit te zenden.

