
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Wijziging in het dagelijks bestuur: afscheid 
van onze penningmeester Pieter van Dijk 
In 2011 werd ik door de voorzitter gevraagd om 
penningmeester te worden. Als vader van 
jeugdlid Nick moest ik wel even overwegen of ik 
dit wel wilde, ik was op dat moment zelf 
nog geen lid van SV Tornado. Na kort beraad 
heb ik ja gezegd en moet zeggen dat ik hier 
geen spijt van heb gehad. Vooral het 
welkom van de leden was warm en 
vriendelijk. Ook heb ik in deze periode veel 
geleerd. Ik vond het na 3 jaar wel tijd om het 
stokje door te geven. Ik blijf nog wel verbonden 
aan de club als jeugdtrainer stap 1 dus we 
zullen elkaar vast nog weleens terugzien achter 
het schaakbord of voor de klas. 
Per september 2014 is Eddy van Eeckhout 
aangetreden als onze nieuwe penningmeester.  

 
Twee schaak-penningmeesters aan het “werk” 

 

IJsco-seizoen 2013-2014 succes voor 
Tornado 
Schaakvereniging Tornado heeft afgelopen 
seizoen met succes deel genomen aan de 
IJsco-toernooien. Tornado organiseert in het 
kader van dit jeugdschaakcircuit in de 
Kerstvakantie zelf de IJsco-schaaknacht voor de 
jeugd. Op de website van IJSCO (zie bij de 
website van Tornado bij Jeugd) zijn de 
klassementen van het afgelopen schaakseizoen 
vermeld. In het vervolg van dit artikel zijn de 
resultaten van de schakertjes van Tornado op 
een rij gezet. 
In de eindstand van het IJsco-totaalklassement, 
waaraan 437 jeugdige schakers hebben  

deelgenomen, staan maar liefst 19 kinderen van 
Tornado vermeld. De Top-3 wordt ingenomen 
door Dimitris Loutragotis (1e) van Het Kasteel, 
Gerhard van der Knijff (2e) van De Schaakmaat 
en Dries Wedda (3e) van De Toren/Pallas.  
 
Resultaten Tornado-jeugd 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de 
volgorde binnen de jeugdafdeling van Tornado. 
Hierbij moet worden opgemerkt, dat er rekening  
moet worden houden met de al gevolgde 
stappen in de Stappenmethode van de KNSB en 
het aantal toernooien waaraan onze jeugd heeft 
deel genomen! Heeft een jeugdlid van Tornado 
afgelopen seizoen nog maar aan weinig IJsco-
toernooien mee gedaan, dan scoren zij nog niet 
hoog in dit klassement. In de Top-100 van deze 
ranglijst staan maar liefst 8 schakers van 
Tornado: Len Brands (22e), Michiel van Deursen 
(32e), Patrick Wijono (38e), Jason Wijono (40e), 
Ivan Wijono (65e), Nick van Dijk (70e), Maikel 
Simon (77e) en Coendert Vleeming (79e). De 
overige 11 Tornado’ers hebben ook een prima 
prestatie geleverd. Dit zijn -met tussen haakjes- 
de positie, die zij in dit klassement hebben 
ingenomen: Mike Rauwerdink (107), Twan 
Driessen (112), Ivan Engelen (116), Mees 
Koopman (125), Suzan van Dijk (128), Bas 
Zondag (256), Stijn Groot (274), Jarno van 
Gelder (282), Pieter Banken (283), Max Groot 
(300) en Tijn Gerrits (359).  
 
Bolletjesklassement 
De organisatoren van het IJsco-circuit houden 
ook een Bolletjesklassement bij. In dit 
klassement krijgen de schakers, die tijdens een 
toernooi in de Top-10 eindigen 2 punten. Scoort 
een deelnemer een Top-25 klassering, dan is er 
1 punt te verdienen. Ivan Wijono heeft in dit 
klassement een gedeelde tweede plaats 
behaald. Ruben van der Meulen van De Toren 
behaalde 9 punten en werd daarmee winnaar. 
Ivan Wijono en Skipper Corbijn (De Toren) 
eindigden ex equo op een gedeelde tweede 
plaats met elk 7 punten. Met 5 punten scoorde 
Mike Rauwerdink een gedeelde zevende plaats. 
Maikel Simon, Twan Driessen en Len Brands 
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behaalden 4 punten en staan op een gedeelde 
13e plaats.  
Ivan Engelen, Suzan van Dijk en Patrick Wijono 
werden gedeeld 32e met 3 punten. Twee punten 
waren er voor Nick van Dijk, Mees Koopman, 
Jason Wijono, Jarno van Gelder en Pieter 
Banken. Bas Zondag en Christopher van der 
Spek scoorden ieder 1 punt. 
 
Ratingprogressie 
Er is door de organisatie ook gekeken naar de 
grootste progressie in rating. Eerste in dit 
klassement werd Frank Hoijtink van 
Doredenkers met 260 Elo-punten. Voor Tornado 
scoorden Maikel Simon (16e) met 108 punten, 
Ivan Wijono (19e) met 92 punten en Len Brands 
(31e) met 64 punten de hoogste resultaten. 
 
Uniek: 4 Osbo-teams Tornado 
Nooit eerder in de geschiedenis heeft Tornado 
vier teams ingeschreven in de Osbo-competitie. 
Vorig seizoen debuteerde het jeugdteam 
Tornado 3 J succesvol in de 4e klas. In het 
seizoen 2014-2015 zijn er maar liefst vier teams, 
die Tornado vertegenwoordigen in 
verenigingsverband. Reden van deze groei is 
het aantal jeugd- en seniorleden dat zich de 
laatste jaren heeft opgegeven als lid van 
Tornado. 
In het verleden heeft Tornado eenmaal een  
team halverwege de Osbo-competitie moeten 
terugtrekken vanwege te weinig spelers. 
Tornado kreeg hiervoor destijds een boete van 
honderd gulden. Met die gedachte in het 
achterhoofd heeft het bestuur in samenspraak 
met de leden nauwkeurig overwogen of het ook 
echt haalbaar is om 4 teams naar de Osbo-
competitie af te vaardigen. Het bestuur heeft er 
vertrouwen in, dat alle vier teams de gehele 
competitie zullen voltooien.  
 
Geen 3PC voor Tornado dit jaar 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten dit 
jaar geen team voor de drie-provinciën-
competitie in te schrijven. Omdat we dit jaar met 
vier teams in de OSBO-competitie spelen, werd 
de spoeling voor deelname aan nóg een aantal 
externe wedstrijden wat dun. Hopelijk zijn er 
volgend seizoen wel schakers die graag een 
zestal externe partijen spelen met een gezellige 
slotavond in mei/juni? Geïnteresseerden kunnen 
zich altijd melden bij het bestuur of onder-
getekende: Stan Jacobs 
 
Tornado-successen in de IJSCO-toernooien 
Al drie IJSCO-toernooien zijn er dit seizoen 
gehouden en op alle drie zijn we met een 
afvaardiging present geweest. Bij het eerste 
toernooi van dit jaar, in Arnhem, waren er prijzen 
voor Nick van Dijk (1e!), Stijn Groot (2e) en 
Suzan van Dijk, Ivan en Patrick Wijono (allen  
3e). In de herfstvakantie werd in Bennekom voor  
 

het eerst deelgenomen door enkele Maas en 
Waalse schakers. Mijn indruk van dit toernooi 
was dat het vrij rommelig verliep, maar 
desondanks wisten Michiel van Deursen, Mees 
Koopman (3e), opnieuw Suzan van Dijk (3e) en 
debutant Marijn Meurs (2e!) een prijs te pakken. 
In Elst was het raak voor Bart van Enckevort en 
Stijn Groot. Zij werden respectievelijk 1e en 3e in  
hun poule. Nog zonder prijs dit seizoen, maar 
wel met weer een hoop schaakervaring op zak, 
zijn Bas Zondag, Coendert Vleeming, Len 
Brands, Max Groot en Twan Driessen.  
 
Ik hoop dat ik niemand vergeten ben te noemen, 
anders hoor ik het ongetwijfeld. Het 
eerstvolgende toernooi is op zaterdag 20 
december in Millingen aan de Rijn. De kinderen 
krijgen eind november een bericht hierover. Op 
maandag 29 december is onze eigen IJSCO-
schaaknacht. Zet de datum vast in je agenda!! 
 
Interview met Thijs Banken.  
Wanneer en waarom ben je begonnen met 
schaken? 
Dat is al even geleden. Ik was 11 jaar (45 jr. 
geleden red.)  toen mijn Boven-Leeuwense  
klasgenoot Otje Jansen me vroeg om thuis 
tegen hem te schaken. Otje had het van zijn 
oudere broers geleerd. Uiteraard snapte ik er 
nog niets van en in tegenstelling tot hem vond ik 
dat minder leuk. Later heb ik het schaken 
geleerd uit boekjes en door met mijn broer te 
spelen. Een keer per jaar kwam oom Wim 
Duifhuis (broeder Eugenius, redemptoristenorde 
in België) op bezoek die er veel genoegen in 
schiep ons allerlei raadsels voor te leggen en 
tegen ons te schaken. Zijn liefde voor het 
schaakspel heeft hij zeker aan mij 
overgedragen. 

 
Oom Wim aan zet tijdens een schaaktoernooi in België 

Overigens heeft diens broer Toon nog een rol 
gespeeld bij de oprichting van Tornado. Toon 
was, naar ik meen, voorzitter van damclub 
Leones en die heeft borden voor de schaakclub 
beschikbaar gesteld. Toon was ook goed 
bevriend met Harrie van Heertum, de  
legendarische secretaris en een van de  
oprichters van Tornado. 
 



Verder merkte ik dat het schaken goed is als 
oefening in het logisch nadenken en dat kon ik 
wel gebruiken voor mijn studie. Voorheen dacht 
ik soms erg diep na en smeedde prachtige 
plannen maar bleek mijn eerste zet niet goed te 
zijn. Dat werd bij het schaken dan hardhandig 
afgestraft. 
Wanneer ben je bij Tornado gaan schaken? 
Dat moet rond mijn 14e zijn geweest. 
Je bent enkele keren weg geweest bij Tornado, 
hoe komt dat? 
Toen ik op mijn 18e voor mijn studie op kamers 
ging wonen in Den Bosch. Vervolgens moest ik 
voor mijn werk bij de Plantenziektenkundige 
dienst stage lopen in Emmeloord en Hoorn en 
daarna in Alkmaar werken. In Emmeloord en 
Hoorn heb ik enkele keren bij de plaatselijke 
schaakverenigingen meegespeeld en in Alkmaar 
ben ik twee jaar lid geweest van 
schaakvereniging Lange Rokade. Interessanter 
misschien is te weten hoe ik na lange 
afwezigheid ben teruggekomen bij Tornado. 
Harrie van Heertum bracht elk jaar trouw 
eigenhandig een uitnodiging in de brievenbus 
voor het Maas-en Waals schaakkampioenschap 
en toen ik een keer de gelegenheid had, heb ik 
weer meegedaan en de smaak van het schaken 
weer te pakken gekregen. 
Twee schaakseizoenen geleden ben ik een 
seizoen lid geweest van Het Kasteel in Wijchen, 
maar heb ik nog wel extern voor Tornado 
gespeeld. Ik was toe aan een verfrissing en dat 
is het zeker geweest. Ik vond het bijvoorbeeld 
geweldig om verschillende keren tegen de 
Griekse supertalenten Dimitrios en Paris 
Loutragotis te kunnen spelen. Dit liep voor mij 
meestal niet goed af, maar dat vond ik niet erg. 
Andere positieve punten van Wijchen vond ik de 
prima organisatie, de grootte van de club en de 
lessen van schaakdocenten Willy Hendriks en 
Jeroen Bosch. Leuk vond ik ook dat de bar vlak 
naast de speelzaal was. Goed voor alle 
contacten en om een partij te analyseren of wat 
vluggertjes te spelen want in de Wijchense 
speelzaal is dat alles niet toegestaan. Sportief 
gezien was het ook niet verkeerd. Zo ben ik van 
de C-poule naar de A-poule gepromoveerd.  
Waarom ben je dan teruggekeerd naar 
Tornado? 
Daar zijn verschillende redenen voor. Tornado is 
er met accommodatie De Kubus geweldig op 
vooruit gegaan, de competitieopzet is verbeterd 
en er hoeft natuurlijk minder gereisd te worden.  
Verder vind ik het leuk dat Tornado weer in de 
lift zit, wat alleen al blijkt uit de toename van 1 
naar 4 deelnemende teams in OSBO-competitie. 
Wat zijn hoogtepunten uit jouw schaak carrière?  
De bijna-winst tegen John van der Wiel in een  
schaaksimultaan en de remise tegen Jannes  
van der Wal in een gecombineerde schaak- 
damsimultaan. Beide simultaans zijn door  
Tornado georganiseerd. Een keer ben ik  
 

clubkampioen geworden en een paar keer heb 
ik de bekercompetitie (winnaar- en verliezers-
poule) gewonnen. Verder kan ik genieten van  
winst op een willekeurig welke sterker geachte 
speler. Winst in de OSBO is ook leuk omdat je 
dan ook wat voor de club betekent. 
Wat zijn dieptepunten? 
Ik ben van nature vrij optimistisch en heb een 
beetje de neiging om mindere momenten te 
vergeten. Wat ik niet vergeten ben is het verlies 
dat ik als 26-jarige leed tegen een dametje van 
ver in de 80 toen ik in Alkmaar schaakte bij 
Lange Rokade 0-0-0. Mijn verklaring toen was 
dat ik erg afgeleid was door haar bevende 
handen en dat ze stukken soms terugzette 
nadat ze deze had losgelaten. Ze dacht soms 
ook erg lang na en vervolgens zette ik te snel. 
Inmiddels denk ik dat deze mevrouw gewoon 
goed kon schaken en dat je deze sport tot op 
hoge leeftijd kunt beoefenen. 
Hoe sta je tegenover het uitvoeren van 
bestuurstaken? 
Wanneer iedereen iets doet, is het voor 
iedereen goed te doen. Mijn bestuurswerk is 
begonnen toen Jan Komdeur voorzitter werd. Hij 
zette een commissiestructuur op voor allerhande 
taken en vroeg me om lid te worden van de 
jeugdcommissie. Zo ben ik gaan lesgeven bij 
Tornado en heb dat vele jaren gedaan. Daar-
door ben ik zelf ook beter gaan schaken. Toen 
Jan de club verliet en Jurjo Hagen een beroep 
op me deed, ben ik voorzitter geworden. Het 
was in een periode dat vele sterke schakers de 
schaakclub hadden verlaten en de vereniging in 
een dip zat. Hoogtepunt van het voorzitterschap 
vond ik de schaaksimultaan door internationaal 
meester Johan van Mill op de Vrije Markt in 
Wamel en de publiciteit daaromheen. Dit jaar 
ben ik teamleider geworden van Tornado 4 toen 
me dat door het bestuur is gevraagd en tot nu 
toe bevalt dat uitstekend. 
Waarom schaak je nog steeds? 
Ik vind het een heerlijke afleiding. Ik kan hier 
veel van mijn emoties op een fatsoenlijke manier 
in kwijt. Wanneer ik met een mooie schaakpartij 
bezig ben, lijkt er even niets anders op de 
wereld te bestaan. Dat is me goud waard. 

 
Johan van Mil in actie tijdens een schaaksimultaan. 

 
 



SV Tornado shirts 
Op dit moment worden de door onze leden 
bestelde t-shirts en poloshirts (bedrukt met het 
SV Tornado logo inclusief de voornaam van de 
persoon) uitgedeeld. 
Wie nog geen t-shirt/polo besteld heeft en dat 
wel graag wil, kan een mail sturen aan 
karin.simon.tornado@upcmail.nl 
Om er een te bestellen. De prijs van een t-shirt 
is € 7,50 en een poloshirt is € 9,=. 

 
Onze Tornado shirts geshowd door Twan en Mees 

 
Leden Tornado naar sterk bezet Tata Steel-
toernooi? 
Begin volgend jaar (van vrijdag 9 tot en met 
zondag 25 januari) wordt het traditionele Tata 
Steel-toernooi voor de 77e keer gehouden in 
Wijk aan Zee. Het Nederlandse toernooi is één 
van de populairste schaaktoernooien ter wereld. 
Enkele jaren geleden hebben leden van 
Tornado dit toernooi al eens bezocht en het 
bestuur van Tornado is benieuwd of er begin 
2015 weer belangstelling is om met 
schaakjeugd, ouders en seniorleden op 
zaterdag 10, zaterdag 17 of zaterdag 24 januari 
naar dit toernooi te gaan. De exacte datum moet 
nog worden bepaald. Het is de kans om 
wereldkampioen Magnus Carlsen (rating 2863) 
en nummer 2 Fabiano Caruana (2844) te zien 
schaken tegen o.a. de nummers 5 (Levon 
Aronian 2793) en 7, de Nederlander Anish Giri 
(2768). 
Het grootste schaakevenement van Nederland 
wordt gehouden in sporthal Moriaan in Wijk aan 
Zee. De gehele sporthal is gevuld met 12 GM-
schakers uit de wereldtop met ook de tweede 
Nederlander Loek van Wely (85e met een rating  
 

van 2664) en minstens 1600 amateur-schakers. 
In de omgeving van de sporthal was de vorige 
keer ook een tent, waar Hans Böhm en andere 
gerespecteerde top-schakers analyses 
verzorgden van de partijen tijdens die dag.  
Het Tata Steel-toernooi is zowel voor jeugd- als 
seniorenschakers een ware belevenis. Toegang 
tot de sporthal en de tent is gratis. Consumpties 
zijn voor eigen rekening. Om de kosten te 
drukken willen we het vervoer met auto’s van 
leden en ouders van jeugdleden organiseren. 
De chauffeurs krijgen hiervoor een kilometer-
vergoeding van Tornado.Belangstellenden 
kunnen zich tot en met maandag 29 december 
tijdens de IJsco-schaaknacht van Tornado 
opgeven. Op het publicatiebord in De Kubus 
komt een formulier te hangen, waarop zowel 
schakers als chauffeurs zich kunnen opgeven. 
Na deze datum wordt besloten of het bezoek 
aan Wijk aan Zee door gaat. Kijk voor meer 
informatie op www.tatasteelchess.com  
 
Leestip van Thijs Banken: 
In de Limburger krant staat een leuk artikel over 
de aanstaande match tussen Magnus Carlsen 
en Viswanathan Anand. 
http://www.limburger.nl/article/20141105/REGIONIEUWS0
1/141109615/1055#De_Justin_Bieber_van_het_schaken  

 
Tornado doet mee aan Spaaractie KlusWijs 
Met ingang van 1 februari 2014 is Alex KlusWijs 
gestart 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 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. Deponeer 
uw munten voor Tornado in gleuf 20 s.v.p. 
 
OVD-tjes spaaractie 
Helaas is de spaaractie van de OVD-tjes alweer 
bijna afgelopen. Er worden geen zegels meer 
verstrekt, maar volle kaarten kunnen nog tot het 
einde van dit jaar worden ingeleverd. Dus hierbij 
de oproep voor mensen die nog zegeltjes (over) 
hebben, om ze op de kaart van SV Tornado te 
plakken. De kaart ligt in de schaakkar. Of de 
zegels kunnen ook ingeleverd worden bij het 
bestuur of de trainers. 
 
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 
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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. 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij de 
bestuursleden: Jurjo Hagen, Eddy van den 
Eeckhout en Karin Simon. 
Afmelden nieuwsbrief per mail onder vermelding 
van opzeggen en naam naar: 
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL. 
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