
 
De nieuwsbrief zal op papier in D’n Bogerd op  
het publicatiebord beschikbaar zijn. 
 
Twee nederlagen voor het 3 PC-team.  
In de 3 Provinciën-competitie hebben onze schakers 
helaas weinig voordeel gehad van het thuisvoordeel. 
Zowel de wedstrijd tegen Beuningen (op 25 januari) 
als tegen Gennep (22 februari) werd nipt verloren. 
Beide keren werd het 2-3. Tegen Gennep werd, in 
verband met de gelijktijdige OSBO-wedstrijd, een 
aantal debutanten opgesteld. Zo wist Ad Bekers 
knap remise te houden en moest Geert Smulders 
Dinh aan het hoogste bord de Drutense eer 
verdedigen. Dinsdag 19 maart werd in en tegen 
Bergen (L) overtuigend gewonnen: 1-4! Met nog één 
ronde voor de boeg zit een topklassering er niet 
meer in. Maar spelen tegen teams uit andere 
bonden blijft leuk!  
 
IJSCO-toernooi  
Sinds de laatste Nieuwsbrief zijn er al weer drie (en 
door sommige schakers zelfs vier!) IJSCO-
toernooien bezocht. In december was Pieter met zes 
schakers naar Millingen. Michiel van Deursen wist 
daar zelfs een eerste prijs te bemachtigen. Begin 
januari was het weer ontzettend gezellig en druk op 
onze eigen Schaaknacht. In de extra nieuwsbrief 
hebben jullie daar alles over kunnen lezen. Tenslotte 
zijn we eind januari nog in Ede geweest op het 
Tinnen Soldaat toernooi. Op dit toernooi wisten we 
geen prijzen te pakken, maar het was wel weer 
gezellig en leerzaam! 
Eind maart (30 maart) is er nog een toernooi in 
Arnhem en in april gaan we naar Wijchen. Hopelijk 
gaan we weer met een grote groep!  
 
CHESS DGT 960 klok zoek  
Het bestuur zoekt nog steeds de DGT-Chess960 
klok. Hij is al geruime tijd zoek. Als iemand weet 
waar hij is gebleven, horen wij het graag! 
 
Oproep aanschaf en melding aanschaf klokken. 
Omdat we regelmatig ons materiaal moeten 
vervangen, willen we nieuwe schaakklokken aan 
gaan schaffen. Momenteel is hiervoor een mooi 
aanbod bij de KNSB. Dit aanbod geldt voor 200  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stuks en ze moeten in een veelvoud van 10 stuks 
gekocht worden. Maar wellicht zijn er mensen die  
het leuk vinden om zelf thuis een klokje te hebben? 
De kosten zijn 45 euro per stuk. Graag  
aanmelden (per mail) bij onze penningmeester, 
Pieter van Dijk. 
 
RaboDag 2013 aanmelding voor 4 april 2013 
Op 21 april 2013 zal de RaboDag georganiseerd 
worden. De afstand zal dit jaar 25 km zijn. Opbrengst 
is € 7,= voor elk deelnemend lid. Dit komt ten goede 
van de clubkas.  
Vorig jaar was het ondanks een lage opkomst van 
deelnemers, slechts 6 personen van onze club, en 
slecht weer, behoorlijke tegenwind, erg gezellig. We 
hopen dit jaar op meer deelnemers, dit aangezien de 
dag georganiseerd wordt op een zondag in plaats 
van een zaterdag. We doen mee aan de kleinste 
route om ook onze jeugdleden een kans te geven 
om mee te doen. De verwachting is dan ook 
hooggespannen dit jaar. Voor de lunch wordt 
gezorgd. Vorig jaar was dit halverwege de route in 
Winssen, hier kregen we een heerlijk broodje en 
drinken aangeboden. 
Heb je zin in een gezellige fietsdag of heb je een 
ludiek idee om het schaken tijdens het fietsen te 
promoten, geef dit dan door via e-mail aan Pieter 
penningmeester@svtornado.nl 

 
Diagram met probleem 
Wit vindt een verbazend mooi mat 

 

Oplossing in volgende nieuwsbrief 

NIEUWSBRIEF 
SV TORNADO  
Website : www.svtornado.nl  
E-mail     : nieuwsbrief@svtornado.nl 
Jaargang: 1 nummer 4 
29 maart 2013 

  

 

mailto:penningmeester@svtornado.nl
mailto:nieuwsbrief@svtornado.nl


 
Sportpas (Jurjo) 
Woensdag 13 maart zijn de Snuffelsportpassen van 
Actief Maas en Waal uitgereikt op de basisscholen 
De Mariënhof in Alphen en De Appelhof in Druten. 
Leerlingen (vanaf groep 5-6) van alle basisscholen 
uit de gemeente Druten en de gemeente West Maas 
en Waal kunnen zich inschrijven voor het volgen van 
vier gratis schaaklessen, die worden verzorgd door 
Geert van Tongeren (in Druten) en Jurjo Hagen (in 
Maasbommel en Beneden-Leeuwen), twee 
schaaktrainers van Tornado. In Maasbommel 
verleent jeugdlid Len Brands assistentie bij de 
schaaklessen. Bij De Wijzer is dat Mees Koopman. 
 
De snuffellocaties zijn: 
Maasbommel (St. Lambertusschool) op maandag 
van 15.30 – 16.30 uur 
Beneden-Leeuwen (De Wijzer) op woensdag van 
12.45 – 13.45 uur en 
Druten (D’n Bogerd) op vrijdag van 18.45 – 19.45 
uur. 
 
Inschrijven voor de Snuffelsportpas kan tot en met 1 
mei 2013. De schaaklessen beginnen, zodra zich 10 
kinderen per locatie hebben opgegeven. Als het 
aantal van 10 op 1 mei nog niet is bereikt, dan wordt 
de inschrijftermijn verlengd. Na deze vier lessen kan 
de jeugd tegen een gering bedrag van  
€ 15 instromen om tot aan de zomervakantie 
partijtjes te schaken op de schaakavond van 
Tornado zich verder ontwikkelen door de 
Stappenmethode van de schaakbond te volgen. 
Het DB roept onze jeugdleden op om klasgenoten / 
vriendjes (j/m) attent te maken op ons aanbod in de 
snuffelsportpas. 
 
Aanmeldingen voor de Snuffelsportpas kunnen met 
ingang van heden worden gedaan via het mail-adres 
j.hagen940@upcmail.nl voor kinderen, die willen leren 
schaken in Maasbommel of Beneden-Leeuwen en 
bij stanschaakt@upcmail.nl als er voor Druten wordt 
gekozen. Bellen kan ook naar Jurjo via 593906 of 

naar Stan op nummer 542282. In beide gevallen 
kom je op de lijst om al voor de zomervakantie 4 
schaaklessen te volgen. 
 
OVD-tje en sponsoring van Tornado 
In een vorige nieuwsbrief is al eerder iets gemeld 
over het OVD-tje. Op deze link kunt u meer lezen 
over het OVD-tje. 
Bij een groot aantal winkels/bedrijven in Druten 
kunnen de klanten OVD-tjes sparen. Bij een volle 
spaarkaart kan de klant kiezen om een deel van het 
spaarbedrag te doneren aan een sportclub naar 
keuze en Tornado valt daar ook onder. 
Verder ligt er in onze schaakkast/kar een 
spaarboekje waar men zijn zegeltjes ook kan 
opplakken, zodat het hele spaarbedrag aan Tornado 
gedoneerd wordt. 
 
Oproep reacties en tips 
Via deze nieuwsbrief willen we onze leden, junior en 
seniorleden, maar ook ouders van juniorleden 
vragen om na te denken over zaken binnen onze 
vereniging die verbeterd of vernieuwd zouden 
kunnen worden. Vanaf deze nieuwsbrief zullen we 
regelmatig een beroep doen op onze leden om 
hierop te reageren met tips, opmerkingen, 
aanmerkingen enz. Wilt u een reactie sturen, dan 
graag naar secretaris@svtornado.nl. 
 
Vriendenloterij 
Tussen 8 april en 27 april 2013, kunt u zich opgeven 
voor de Vriendenloterij waarbij de helft van uw inleg 
naar onze schaakvereniging gaat. Door leden van 
ons bestuur wordt een belronde gehouden onder alle 
seniorleden van onze vereniging. We hopen 
natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers te werven. Het 
gaat in het totaal om 14 trekkingen per jaar, elke 
maand een trekking en in juni en november een 
extra trekking. De inleg bedraagt € 11,= per trekking, 
waarvan € 5,50 voor de trekking en € 5,50 voor SV 
Tornado. 
  
Vertrouwenspersoon Tornado 
Om het voor de leden of ouders van leden 
makkelijker te maken naar de vertrouwenspersoon te 
stappen met een probleem, kunt u eerst contact 
opnemen per mail en dan een afspraak maken. Het 
e-mailadres is: karin.simon.tornado@upcmail.nl 

 
Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden: 
Jurjo Hagen, Pieter van Dijk, Stan Jacobs en Karin Simon. 
Afmelden nieuwsbrief per mail onder vermelding van 
opzeggen en naam naar: 
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL 
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