Groninger Combinatie – de spelers
GM Sergey Tiviakov
Geboren in 1973 te Krasnodar (USSR)
Studie: Landbouweconomie
Beroep: Profschaker
Sergey Tiviakov (rating 2593) is in 1993 geëmigreerd naar
Nederland en woont sindsdien in Groningen. Hij speelt vanaf
1997 in het eerste team van Groninger Combinatie. Sergey
werd in 1991 GM en behoorde ooit tot de top 20 van de
wereld - zo won hij in 1994 met het Russische landenteam
(met Kasparov, Kramnik en Svidler) de Olympiade. Hij werd
Nederlands kampioen in 2006 en 2007 en Europees kampioen
in 2008. Hij richt zich tegenwoordig meer op internationale
toernooien en competities, schrijven voor Chessbase en zijn
trainerschap. Sergey traint momenteel o.a. Nederlands kampioen Jorden van Foreest en het damesteam van Turkmenistan.
________________________________________________________________________________________________
GM Sipke Ernst
Geboren in 1979 te Dantumadeel
Studies: Nederlands en Psychologie
Beroep: Profschaker
Sipke Ernst (2558) is afkomstig uit Damwoude en woont
sinds zijn studietijd in Groningen. Vanaf 2008 speelt hij voor
Groninger Combinatie. In 2004 behaalde Sipke een fraaie
tweede plaats in de C-groep van het Corustoernooi (nu Tata
Steel), achter Magnus Carlsen. Hij werd in 2006 GM en heeft
meerdere malen deelgenomen aan het Nederlands kampioenschap. Sipke speelt in verschillende clubcompetities, waaronder de Bundesliga, en in veel grote toernooien. Sipke is ook
een bekende trainer en heeft meerdere talenten getraind bij de
start van hun carrière.
________________________________________________________________________________________________
GM Jan Werle
Geboren in 1984 te Warnsveld
Studie: Rechten (masters Bedrijfs- en Privaatrecht)
Beroep: Jurist bij Werle Juridisch Advies
Jan Werle (2516) groeide op in Friesland. Jan is sinds 1999
onafgebroken – op een kort uitstapje bij De Variant (Breda) na
– lid van Groninger Combinatie. In 2001 werd Jan tweede in
het EK Jeugd tot 18 jaar en in 2002 en 2003 nam hij deel aan
het WK Jeugd in Azerbeidzjan. In 2006 won Jan het Essent
Open in Hoogeveen en werd hij grootmeester. In 2008 won hij
het kampioenschap van de Europese Unie.
Jan combineert zijn adviespraktijk met het spelen van
toernooien en clubcompetities, waaronder de Bundesliga.

IM Joris Brenninkmeijer
Geboren in 1969 te Groningen
Studie: Psychologie
Beroep: Coach organisatieontwikkeling
Joris Brenninkmeijer (2505) is al sinds zijn jeugd lid van
Groninger Combinatie. Joris was een supertalent in zijn
jeugd; hij werd Nederlands jeugdkampioen in 1984 (tot en
met 16) en 1986 (tot en met 20 jaar). In 1987 werd hij derde in
het EK Jeugd en in 1989 werd hij Open Kampioen van
Nederland. Ook daarna heeft Joris nog vele verdienstelijke
resultaten behaald maar een professionele schaakcarrière
heeft hij nooit geambieerd. Joris wordt ook wel de vijfde
grootmeester genoemd van Groninger Combinatie, ondanks
dat hij die titel feitelijk niet heeft. In het dagelijks leven runt
Joris een succesvol organisatie-adviesbureau.
________________________________________________________________________________________________

GM Daan Brandenburg
Geboren in 1987 te Lelystad
Studie: Taalwetenschappen
Beroep: consultant voor IT-bedrijf CoolProfs
Daan Brandenburg (2496) is afkomstig uit Lelystad, maar was
vooral woonachtig in Drachten. Hij is in 2003 lid geworden
van Groninger Combinatie. In 2004 werd Daan jeugdkampioen van Friesland, gedeeld derde in het Open NK en
winnaar van de Stork Young Masters in Hengelo.
Daan werd GM in 2011 maar heeft deze prestatie niet laten
volgen door een professionele schaakcarrière. Hij werkt sinds
enkele jaren als ICT-consultant en is daarvoor verhuisd naar
Zeist. Daan speelt nog zo nu en dan toernooien, naast de
Nederlandse clubcompetitie.
________________________________________________________________________________________________

IM Davit Lobzhanidze
Geboren in 1968 te Tbilisi (Georgië)
Studie: Geneeskunde
Beroep: Schaaktrainer
Davit Lobzhanidze (2430) was in zijn jeugd enkele keren
Georgisch jeugdkampioen. Sinds 1986 is hij ook actief als
schaaktrainer. In 1997 werd hij internationaal meester en later
behaalde hij twee GM-normen. Davit woont in Duitsland
sinds 2003 waar hij een gerespecteerd trainer is, sinds hij het
toernooischaak op een lager pitje heeft gezet. Davit speelt al
sinds 2004 voor de Groninger Combinatie als vaste invaller.
Daarnaast is hij ook actief in de Bundesliga. Hij coacht ook
het Duitse dames-landenteam, dat aan het Europees
kampioenschap en Olympiades heeft deelgenomen.

IM Erik Hoeksema
Geboren in 1962 te Baflo
Studie: Beroep: freelance-medewerker Schaakmagazine
Erik Hoeksema (2338) komt uit Baflo en woont in Groningen.
Erik heeft minstens twee opvallende records op zijn naam:
tussen 1982 en 2011 werd hij 16 keer NOSBO-kampioen en hij
is wereldrecordhouder simultaan schaken&dammen.
In 1991, 1992 en 1993 bereikte hij de finale van het NK. Erik is
zijn hele leven beroepsdenksporter geweest. Naast het
schaken, damt en bridget hij ook op niveau. Hij is ook bekend
door zijn artikelen in schaaktijdschriften en kranten. Erik
heeft bijna zijn gehele carrière voor Groninger Combinatie
gespeeld en is meerdere malen clubkampioen geweest.
________________________________________________________________________________________________

Jasper Geurink
Geboren in 1975 te Roden
Studie: Wijsbegeerte
Beroep: Jasper Geurink (2360) uit Winsum heeft sinds zijn jeugd
geschaakt voor Groninger Combinatie. In 1991 behaalde hij
een fraaie vierde plaats in het NK Jeugd tot en met 16 jaar.
Jasper is een vaste kracht in het eerste team en is altijd op
zoek naar de juiste en meest actieve zet in het schaken. Hij
speelt op IM-niveau, hoewel hij die titel nog niet officieel in
zijn bezit heeft, maar dat zal niet lang meer duren.
Jasper is tevens een zeer gewaardeerd trainer van aankomend
talent bij Groninger Combinatie.

________________________________________________________________________________________________

Joost Wempe
Geboren in 1979 te Enkhuizen
Studie: Econometrie
Beroep: Sales Manager Long Term Markets bij GasTerra
Joost Wempe (2294) studeerde aan de Rijksuniversiteit
Groningen en behaalde een master aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In 1997, tijdens zijn studie, is hij lid
geworden van Groninger Combinatie en sinds 2000 speelt hij
in het eerste team.
Ook Joost was jarenlang een jeugdtalent, hij behaalde vele
goede resultaten in jeugdtoernooien. Na zijn studie is hij zich
gaan richten op een maatschappelijke carrière en later op zijn
gezin.
Joost woont in de stad Groningen.

Maurice Schippers
Geboren in 1993 te Almelo
Studie: Geschiedenis
Beroep: Maurice Schippers (2286) is bij aanvang van zijn studie
Geschiedenis verhuisd naar Groningen en lid geworden van
Groninger Combinatie. In het begin speelde hij in het
jeugdtalententeam maar na enkele jaren kwam hij steeds
vaker in beeld bij het eerste team. Sinds 2014 is hij vast lid
van dat team en vanaf 2015 ook teamleider. Maurice verzorgt
daarnaast schaaktrainingen bij de jeugdafdeling van
Groninger Combinatie.
In 2003 nam hij deel aan het EK Jeugd in Budva. Maurice
ambieert de IM-titel en is daar momenteel hard naar op weg.
________________________________________________________________________________________________

FM Bonno Pel
Geboren in 1974 te Leiderdorp
Studies: Planologie en Sociaal-politieke Wijsbegeerte
Beroep: Onderzoeker sociale innovatie en maatschappelijke
transities
Dr. Bonno Pel (2290) heeft het schaken altijd gecombineerd
met een maatschappelijke carrière. Tijdens zijn studie
planologie en sociaal-politieke wijsbegeerte werd hij lid van
Groninger Combinatie. In 2012 promoveerde hij aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam (Bestuurskunde).
Bonno staat bekend om zijn originele spel en zijn vindingrijkheid. Hij speelde van 2006 tot 2012 in de Meesterklasse
voor S.O. Rotterdam en sindsdien voor GC1. Hij speelt iets
minder sinds hij werkzaam is aan de Université Libre de
Bruxelles.
________________________________________________________________________________________________

Michael Riemens
Geboren in 1964 te Delfzijl
Rating: 2276
Studie: Geschiedenis
Beroep: Coördinator / docent
International Law Hanzehogeschool
Dr. Michael Riemens (2284) gold als groot jeugdtalent en
debuteerde al in 1980 in het eerste team, waarvoor hij sindsdien bijna onafgebroken uitkwam. Na zijn studie legde
Michael zich toe op zijn werk; in 2005 promoveerde hij aan de
RUG. Sinds 2012 werkt hij als docent Onderzoek bij het
Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool, waar
hij onder meer vormgeeft aan de nieuwe onderzoeksleerlijn.
Ondanks dat het schaken op een lager pitje staat is hij nog
steeds voor elke tegenstander gevaarlijk.

WGM Iozefina Paulet
Geboren in 1989 in Roemenië
Studie: Europees recht en Nederlands recht
Beroep: Schaker en jeugdcoördinator bij GC
Iozefina Paulet (2286) kwam voor haar studie over uit
Roemenië en is inmiddels genaturaliseerd tot Nederlandse. In
haar jeugd heeft ze deelgenomen aan vele Europese- en
Wereldkampioenschappen namens Roemenië. In 2016 werd
ze in Amsterdam op een haar na Nederlands kampioen bij de
vrouwen. Ze heeft een studie Europees recht afgerond en vult
dat momenteel aan met Nederlands recht. Daarnaast coördineert ze de Groninger Combinatie jeugdafdeling waar haar
ervaring met de Oost-Europese schaakschool goed van pas
komt. Ze geeft schaaktrainingen, simultaans en presentaties.
________________________________________________________________________________________________

Jan Baljé
Geboren in 1973 te Rotterdam
Studie: Wiskunde
Beroep: Research Support Officer Hanzehogeschool
Jan Baljé (2218) komt uit Assen en is verhuisd naar Groningen
toen hij met zijn studie wiskunde begon. Sindsdien is hij lid
van Groninger Combinatie. Jan was ooit NOSBO-jeugdkampioen tot en met 16 jaar. Hij is de huidige clubkampioen
van Groninger Combinatie. Jan speelt sinds 2014 voor het
eerste team nadat zijn rating en sterkte geleidelijk stegen,
maar hij stelt zijn maatschappelijke carrière en gezin op de
eerste plaats. Jan is trekker van het GC-online initiatief, gericht op stimuleren van social media en het creëren van een
Groninger Combinatie-gemeenschap.
________________________________________________________________________________________________

David Slagter
Geboren in 1993 te Groningen
Studie: Communicatie- en informatiewetenschappen
Beroep: David Slagter (2190) werd al op zijn achtste lid van de jeugdafdeling van SC Groningen. Enkele jaren later zagen we hem
terug als een dragende speler in het Groninger Combinatie
Talententeam en sinds 2014 is David vaste invaller in het
eerste team.
Naast zijn studie en incidentele schaakpartijen is hij ook
jeugdtrainer bij een voetbalvereniging. David is een originele
en opportunistische speler en zoekt altijd het initiatief in een
schaakpartij.

Eelke de Boer
Geboren in 2003 te Groningen
School: VWO
Beroep: Eelke de Boer (2100) is een groot jeugdtalent, op weg naar
ontplooiing. Eelke speelt sinds 2012 voor Groninger Combinatie en is sinds 2015 invaller in het eerste team.
Hij heeft in bijna alle leeftijdscategorieën aansprekende
successen en titels behaald. Zo werd hij in 2013 Nederlands
Kampioen t/m 10 jaar en Open Nederlands Kampioen t/m
14 jaar, en in 2015 Nederlands Kampioen t/m 12 jaar.
Eelke mocht daardoor ons land vertegenwoordigen op
diverse Europese en Wereldkampioenschappen.
En hij voetbalt ook nog fanatiek, bij de SV Lycurgus.
________________________________________________________________________________________________

