
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nieuwsbrief zal op papier in De Kubus op  
het publicatiebord beschikbaar zijn. 

 
 
Tornado doet mee aan Spaaractie KlusWijs 
Met ingang van 1 februari 2014 begint Alex 
KlusWijs met een nieuw spaarsysteem voor 
verenigingen. Bij elke volle € 25 aan contante 
aankopen ontvangt u een spaarmunt. De 
waarde van één munt is € 0,25. 
Schaakvereniging Tornado heeft bij KlusWijs 
een spaarpot (nr. 20) waar niet alleen leden van 
Tornado, maar ook uw vrienden, familieleden en 
buren hun munten in kunnen deponeren. Een 
keer per jaar keert Alex KlusWijs de gespaarde 
bedragen uit aan de deelnemende verenigingen. 
Het bedrijf van Alex van Gruijthuijsen is 
gevestigd aan de Korte Brouwersstraat 14 in 
Beneden-Leeuwen. De website van het bedrijf 
is: www.kluswijsbeneden-leeuwen.nl . 
 
1 jaar lid SV Tornado 
Het is begonnen, door het Pools schaaktoernooi 
in augustus 2012, waarop ik geattendeerd werd 
door clubgenoot Jan Arts. Jan Arts komt uit 
Vught en speelt samen met mij bij De Kentering  
in Rosmalen. Ik heb van de Poolse opening mijn 
specialiteit gemaakt, al wil het dan ook niet 
zeggen, dat ik met wit dan een zekere winst 
heb. Bij het Pools toernooi, heb ik de sfeer 
mogen proeven van een gezellige vereniging.  
Pas in januari 2013 besloot ik om op vrijdag te 
gaan schaken. Ik wilde eerst kijken óf ik het 
schaken op vrijdag weer leuk zou gaan vinden. 
Het eerste half jaar, kwam ik dan ook ‘gewoon’ 
om de week. Ik gunde Tornado voor een half 
jaar mijn lidmaatschap, als dank voor het 
toernooi. De andere keus was Het Kasteel uit 
Wijchen, waar ik ook woon. En wellicht zou ik 
daar dan na de zomer gaan schaken. 
Het plezier kwam terug en daarmee ook de 
resultaten. Ook de vraag of ik me beschikbaar 
wilde stellen voor Tornado 1 of 2 werd aan het 
einde van het seizoen gesteld. Maar dát was 
voor mij een stap te ver. Heb dat eerder gehad 
bij Het Kasteel (hier) in Wijchen. Had helemaal 
geen zin om op een dinsdagavond naar Ede te 
gaan. Of, als je pech hebt, helemaal naar 
Zevenaar. Zo assertiefs ik was, stelde ik dat ik 
alleen voor Tornado wilde gaan schaken, als er 
ook een jeugdteam opgericht zou worden. 

Opdat het jeugdteam het recht heeft om altijd op 
vrijdag. Als tegenprestatie, zou ik dan fungeren 
als teamleider van het jeugdteam én bij Tornado 
blijven. Achteraf gezien, wat ben ik toch blij, dat 
ik soms zo brutaal of eigenzinnig ben. 
Eerlijk is eerlijk, ik had vóór de zomerstop niks 
gehoord van het bestuur, over mijn ambitieuze 
plannen met het jeugdteam. Ik was dan o zo blij, 
dat Pieter van Dijk mij in de zomer mailde, dat 
Tornado een jeugdteam op ging richten. Mijn 
ambitie om wekelijks naar Druten te rijden was 
geboren. Vol enthousiasme verscheen ik op de 
ALV in ons nieuwe onderkomen. En vol 
enthousiasme begon het seizoen. Ad Beekers  
vroeg me nog, of ik weer om de week zou 
komen, maar had voor mezelf besloten, om dit 
seizoen elke week te komen. Voor mezelf had ik 
twee doelen, mooie partijen spelen en ten  
tweede plezier hebben op de vrijdagavond.  
En voor mezelf had ik wel een plaats bij de 
eerste 10 van de ranglijst in gedachte. 
Het seizoen begon, zoals het vóór de zomerstop 
eindigde. Met een verliespartij tegen Jan de 
Haas. Voor de zomerstop verloor ik kansloos, Ik 
had deze keer echter wel een kans. Maar 
daarna volgden goede partijen, zoals tegen de 
andere nieuweling Ronald den Ouden, Peter 
Geurts en Rob van der Spek, die het steeds 
beter gaat doen. In oktober kwam de klad er in. 
Een hele periode volgde, dat ik zowel in Druten 
als bij De Kentering geen partij meer won. 
Totdat ik in december mocht invallen bij Tornado 
2 in Rhenen. Misschien met geluk, maar ik won 
wel. En uiteindelijk heb ik het jaar af kunnen 
sluiten met mooie partijen. Saillant detail, ik ben 
het jaar begonnen met een remise. Ook mijn 
laatste partij in 2013 was een remise. Beide 
keren was Dick Jansen mijn tegenstander. 
Dit was mijn jaar 2013. Aan het eind van het 
seizoen wil ik nog op deze manier het 
debuutjaar beschrijven van Tornado 3J. Om de 
traditie die Rijk-Pieter heeft ingezet voort te 
zetten, wie is de volgende die een stuk schrijft? 
Een van de senioren? 
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Facebook pagina: 
www.facebook.com/SchaakverenigingTornado 
 
De nieuwe beheerder van onze facebookpagina 
is Geert Smulders Dinh. Als iemand materiaal 
heeft voor deze facebookpagina dan kan dat 
gestuurd worden naar Karin. Ook hierbij de 
oproep voor beheerders voor deze pagina, heb 
je interesse, laat dit dan ons weten en mail naar  
karin.simon.tornado@upcmail.nl. 
 
26e Geurts Conserven Schaaktoernooi 
Het 26e Geurts Conserven Schaaktoernooi, dat 
de Dodewaardse Schaakvereniging al die jaren 
heeft georganiseerd, is gehouden op woensdag 
5 maart 2014 in De Wanmolen in Zetten. Er 
wordt gespeeld in 6 groepen, die op 
ratingsterkte worden ingedeeld. De beste 6 
spelers uit iedere groep winnen een groot 
conservenpakket. Aan alle overige deelnemers 
wordt na afloop van het toernooi een 
conservenpakket uitgereikt. Er worden 7 ronden 
gespeeld volgens het Zwitsers systeem met een 
bedenktijd van 20 minuten per persoon per 
partij. Het toernooi is voor 50-plussers.  
Wim Claus, Marinus de Grundt, Peter Geurts en 
Jurjo Hagen waren dit jaar wederom present op 
dit toernooi. Wim had met 4 uit 7 in groep E een 
goede score en werd hierin 12e. Marinus, Peter 
en Jurjo kwamen uit in groep F. Marinus en 
Peter hadden met 4 uit 7 ook een goede dag, 
Jurjo had echter een superdag met 6 uit 7 en 
werd in deze groep 2e. Hij ging aan de haal met 
een groot conserven pakket. 
 
Ouderhulp 
Dit jaar is de stap genomen ouders te betrekken 
bij de vereniging door een oproep te doen voor 
ouderhulp op vrijdagavond om de trainers te 
ontlasten door de competitie-indeling van die 
avond te maken en het drinken voor de jeugd in 
te schenken en daarnaast wat hand en span 
diensten in de keuken ter verrichten zoals de 
vaatwasser uitruimen en inruimen, koelkast te 
vullen als dat nodig is enz. 
Dit heeft erg goed gelopen en via deze 
nieuwsbrief bedankt de vereniging de ouders 
van Twan Driessen, Truus de Groot, Susanne 
van der Spek voor hun hulp. Voor komend jaar 
is er al een verzoek om hulp via de mail 
verstuurd en ook daarvoor zijn al een aantal 
aanmeldingen. 
Het gaat om een keer in de 4 weken (afhankelijk 
van hoeveel aanmeldingen er zijn) op vrijdag 
van 18.45 tot max. 20.00 uur helpen. 
Iedereen die dit leuk vindt, het mag ook een 
oudere broer of zus of tante of oom zijn 
natuurlijk, meld u bij 
karin.simon.tornado@upcmail.nl 
 
Rijk-Pieter schaakt “blind” en scoort 5 uit 6 
Afgelopen vrijdag speelde de clubkampioen van 
schaakvereniging Tornado, Rijk-Pieter Hofstede, 
een blindsimultaan tegen een zestal leden van 

Tornado. Namens de jeugd van Tornado zaten 
Michiel van Deursen, Len Brands en Jarno van  
Gelder aan de borden en Ad Bekers, Pieter van 
Dijk en Stan Jacobs vertegenwoordigden de 
senioren. Rijk-Pieter moest twee remises 
toestaan aan Len Brands en Stan Jacobs. Met 
een score van 5 uit 6 leverde de clubkampioen  
een uitstekende prestatie. 
Fotograaf Anton van Kouwen en voorzitter Jurjo 
Hagen waren getuige van een unieke 
gebeurtenis in de geschiedenis van Tornado. 
Het is inmiddels al een traditie, dat de 
clubkampioen schaaksimultaans verzorgt als 
afsluiting van het seizoen en tijdens het 
Zomerschaak, maar nog nooit eerder vond een 
blindsimultaan plaats. Zowel de zes schakers 
als de twee getuigen waren diep onder de indruk 
van de prestatie van Rijk-Pieter. Met behulp van 
notatieblaadjes verzorgden Anton en Jurjo de 
communicatie tussen de zes schakers en de 
simultaangever. Rijk-Pieter had twee uur en 
dertig minuten tot zijn beschikking en de 
tegenstanders moesten elk genoegen nemen 
met 45 minuten. 
Omstreeks half elf kwam Len Brands remise 
overeen. Op de vijf andere borden werd nog 
steeds op het scherpst van de snede gespeeld, 
maar de clubkampioen had op de meeste 
borden toch het beste van het spel. 
Achtereenvolgens moesten Jarno en Ad hun 
Koning omleggen. Stan Jacobs was de tweede 
schaker, die Rijk-Pieter remise wist af te 
dwingen. Het liep al tegen half 12 toen Pieter 
van Dijk door de vlag ging. Michiel van Deursen, 
jeugdclubkampioen van Tornado, hield het 
tegen Rijk-Pieter nog het langst vol, maar moest 
ten slotte toch capituleren.  
 
SLOTAVOND  TORNADO  2013-2014  
Op vrijdag 4 juli 2014 werd de inmiddels traditie 
geworden slotavond gehouden met de uitreiking 
van de diploma’s en de huldiging van de 
kampioenen. Iedere schaaktrainer kon 
bovendien uit zijn trainingsgroep een beste 
stapper kiezen. De afsluitende avond werd ook 
gebruikt om de aanwezige jeugd, hun ouders en 
de senioren te laten zien hoe de leden van 
Tornado zich in het komende schaakjaar kunnen 
tonen bij officiële wedstrijden zoals IJsco-
toernooien en Osbo-competities. 
Een voorbeeld van de Tornado- kleding werd 
getoond door Karin Simon. Zij inventariseerde  
ook de interesse van de leden. Er kon gekozen 
worden uit zwarte t-shirts en polo’s met het logo 
van Tornado, website van Tornado en de 
voornaam van de betreffende schaker. 
 
Beste Stappers 
De schaaktrainers van Tornado hebben het een 
lastige keuze gevonden om over het seizoen 
2013-2014 de beste stappers aan te wijzen. 
Vaak moesten kleine verschillen (motivatie, 
sociale vaardigheden en progressie) de 
doorslag geven. De trainers deelden zelf de  
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kristallen prijzen met het logo van Tornado uit. 
Pieter van Dijk, de trainer van Stap 1 verkoos 
Mike Rauwerdink tot zijn beste stapper. Bij stap 
2 A (gevorderden) kreeg Patrick Wijono deze 
bijzondere prijs uitgereikt door trainer Geert van  
Tongeren. Bij de beginners van stap 2 
overhandigde Jurjo Hagen de prijs voor beste 
stapper aan Bart van Enckevort. Schaaktrainer 
Stan Jacobs koos Len Brands als beste stap 3 
schaker. Trainer van stap 4, Peter van den Berg 
was wegens vakantie niet aanwezig, maar hij 
verkoos Michiel van Deursen als beste van stap 
4. 
 
Clubkampioen Seniorencompetitie 
De strijd om het clubkampioenschap is bijna 
traditiegetrouw een prooi voor Rijk-Pieter 
Hofstede. In de afgelopen jaren wist alleen 
wijlen Bernard Lippens hem eenmaal de titel te 
ontfutselen. Ook het afgelopen seizoen was 
Rijk-Pieter weer heer en meester. Hij mocht de 
wisselbeker weer voor een jaar mee naar 
Dreumel nemen. De strijd om de tweede en 
derde plaats was beduidend spannender. De 
top-3 bestond het afgelopen seizoen uit: 
1 Rijk-Pieter Hofstede 1033,5 
2 Stan Jacobs   808,1 
3 Thijs Banken  779,7 
 
Rapidcompetitie met tijdhandicap 
Bij de rapidcompetitie met tijdhandicap spelen 
de beste schakers met een korte bedenktijd en 
de wat mindere goden met (soms) veel meer tijd 
op de klok. Dat nivelleert het krachtsverschil en 
dat geeft kans op verrassende uitslagen. Stan 
Jacobs won ditmaal het klassement met ruime 
voorsprong op Rijk-Pieter. De top-3: 
1 Stan Jacobs   602,5 
2 Rijk-Pieter Hofstede 440 
3 Geert van Tongeren 390,5 
 
Thuisschakers 
Gerrit Vastenhouw was het afgelopen seizoen 
de organisator van de thuisschaakcompetitie. 
De strijd om de eerste plaats was bijzonder 
spannend. Jan van Heertum was na lange 
afwezigheid bij Tornado weer aan het schaken 
geslagen en hij was het mooie spel op de 64 
velden zeker nog niet verleerd. Samen met 
Geert van Tongeren eindigde hij op een 
gedeelde eerste plaats, maar door winst in het 
onderlinge duel mag Jan het kunstwerk voor ten 
minste 1 jaar op zijn schoorsteenmantel zetten. 

De top-3: 
1 Jan van Heertum 16 p kunstprijs 
Will Bunnik + witte wijn 
2 Geert van Tongeren 16 p (onderling 
resultaat 1-0) fles rode wijn 
3 Wim Nijs 12 p fles witte wijn 

 
 
 

Jeugdcompetitie  
Michiel van Deursen is Tycho van Zuylen 
opgevolgd als jeugdclubkampioen. Len Brands 
eindigde op de tweede plaats en Patrick Wijono 
sloot de jeugdcompetitie af met een heel knappe 
derde plaats als stap 2-leerling.  
1 Michiel van Deursen 737,5 
2 Len Brands   657,3 
3 Patrick Wijono  607,8 
 
Weggeefschaak 
Bij het weggeefschaak had Coendert Vleming 
een duidelijke voorsprong op het duo Ivan 
Wijono en Pieter Banken. Coendert werd dus 
kampioen en mocht de grootste beker in 
ontvangst nemen. Uiteindelijk had Pieter 2,5 
punten meer dan Ivan Wijono, zodat zij in 
aanmerking kwamen voor de bekers voor de 2e 
en 3e prijs. 
1 Coendert Vleming 141,0 
2 Pieter Banken 103,5 
3 Ivan Wijono  101,0 
 
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. 
 
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. 
 
 
Zomerschaak in de Cafe de Bever: 
http://svtornado.nl/wp-
content/uploads/2014/08/2014-Zomerschaak-
Bever.jpg 
We hopen je daar te zien. 
 
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. 
 
 
Allemaal fijne vakantie toegewenst, namens het 
bestuur en alle vrijwilligers!!.  
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