
 
De nieuwsbrief zal op papier op  
het publicatiebord in de Kubus  
beschikbaar zijn. 
 
Mededeling van het bestuur 
Iedereen weet dat Jurjo inmiddels geopereerd en ook 
weer thuis is om te herstellen. Dit herstel zal minimaal een 
half jaar duren. Evt. bezoekjes aan hem zullen afgestemd 
worden met zijn vrouw Els. 
En ook via deze nieuwsbrief wensen wij Jurjo heel veel 
sterkte en gezondheid om te herstellen van deze zware 
ingreep zodat we hem weer op de clubavond kunnen 
verwelkomen. 
 

Oproep reacties en tips 
Wij vragen onze leden, junior- en seniorleden, maar ook 
ouders van juniorleden om hun schaakervaring of gewoon 
een leuk verhaaltje. Stuur uw reactie naar 
secretaris@svtornado.nl. 
 
Tornado 4 favoriet ondanks puntverlies in eerste 
OSBO-speelronde. 
Ondanks dat Tornado 4 niet verder kwam dan een 
gelijkspel in Nijmegen tegen SMB-7 lijken er goede 
kansen te zijn op promotie voor de Maas en Walers. Op 
papier blijkt Tornado 4 (ELO-ratings) over het sterkste 
team te beschikken. 
In Nijmegen liep alles nog niet geheel naar wens. Voor 
een deel lag het aan onszelf maar voor een deel kwam 
het ook door de vechtlust van de tegenstander. Omdat 
onze vierde man Marc Fluit op het laatste moment verstek 
moest laten gaan, stonden we meteen met 1-0 achter. 
Wim Nijs en Thijs Banken wonnen hun partijen vrij 
gemakkelijk en zo stond het daarna 1-2 in het voordeel 
van Tornado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Geert Smulders-Dinh en Marc Fluit in actie voor Tornado 4 (foto Wim Nijs) 

 
Geert Smulders-Dinh was nog als laatste bezig met zijn 
partij tegen Alexander Greefhorst. Echter door 
zetdwang bij een optisch gelijke stand kwam Geert in de 
problemen en verloor zijn partij. De einduitslag was 
daarmee 2-2. 
Veenendaal 6j en Wageningen 7 voeren na een ronde de 
ranglijst aan met twee wedstrijdpunten. De Toren Arnhem 
10, Mook 3, SMB 7 en Tornado 4 hebben allen een punt 
en UVS 7 en ASV 10 zijn nog puntenloos. 
Op vrijdag 13 november staat de thuiswedstrijd tegen 
Wageningen 7 op het programma. Wanneer het 
Tornado team op volle sterkte is, zal een overwinning 
haalbaar zijn. 
Thijs Banken - Teamleider Tornado 4 
 
Voorjaar 2017 :  Tornado 50 jaar 
Het duurt nog circa 2 jaar, maar het bestuur van Tornado 
heeft zich in de afgelopen vergadering al gebogen over 
het heuglijke feit, dat Tornado op 15 maart 2017 precies 
50 jaar bestaat. Een mijlpaal waar beslist aandacht aan 
moet worden besteed. Er zijn al wat leuke suggesties over 
tafel gekomen en er is ook al een aardig bedrag 
gereserveerd om er een mooi en attractief feest (-jaar ?) 
van te maken voor oprichters, leden en oud-leden van 
onze unieke schaakvereniging in het Land van Maas en 
Waal. 
 
Even voorstellen ….  
Mijn naam is Pascal Driessen. Door de enthousiaste 
verhalen van onze zoon Twan over Tornado heb ik 
besloten om lid te worden van de club. Alhoewel ik geen 
actieve schaker ben wil ik wel graag een bijdrage leveren 
aan de vereniging. Daarom ben ik ingegaan op het 
verzoek om penningmeester te worden. Ik ben getrouwd 
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met Josephine en wij hebben 2 zoons, Twan (13) en 
Marijn (7). Bij ons thuis werd wel gedamd maar niet 
geschaakt. Pas in mijn studententijd ben ik begonnen met 
zo nu en dan eens een potje te schaken. Onlangs ben ik 
gestart met mijn eigen onderneming en staat het schaken 
op een laag pitje. Zo af en toe speel ik een partijtje tegen 
Twan of Josephine dus verleren zal ik het niet. Hopelijk 
lukt het om binnenkort eens echt wat stappen te zetten en 
ook meer aanwezig te zijn bij de vrijdagavonden. Ik wens 
jullie veel (schaak)plezier toe.  
 
Enthousiaste leden jubileumcommissie gezocht ! 
Het idee van het bestuur is, om voor de festiviteiten een 
jubileumcommissie in het leven te roepen, die het 
definitieve programma gaat samenstellen en uitvoeren. In 
de commissie, zou wat het bestuur betreft plaats moeten 
zijn voor (bestuurs-) leden van het eerste uur, oud-leden 
en huidige jeugd- en seniorleden. Het bestuur van 
Tornado is van plan voor de jubileumcommissie personen 
te benaderen, maar spontane aanmeldingen van leden en 
of oud-leden worden zeker ook op prijs gesteld. 
Geïnteresseerde personen kunnen zich melden bij het 
bestuur. Reeds aangemeld zijn Geert Smulders Dinh, 
Jurjo Hagen (vanuit het bestuur), Anton van Kouwen, Jan 
de Haas voor hand en span diensten. Het 50-jarig 
bestaan leent zich ook bijzonder voor een terugblik op de 
geschiedenis van Tornado. Het idee is om hier aandacht 
aan te besteden op de website van Tornado. Leden of 
oud-leden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen in de 
vorm van oude foto’s en of belangrijke of ludieke verhalen 
uit de geschiedenis van Tornado. Suggesties hiervoor 
kunnen aan het bestuur worden gemeld en of in de vorm 
van documenten worden overgedragen. Het bestuur 
hoopt op veel positieve reacties. 
Namens het bestuur, Jurjo Hagen, voorzitter 
 
Schaaksimultaan College B&W  
Zoals iedereen weet, viert Schaakvereniging Tornado 
haar 50-jarig jubileum in 2017. In dat jaar staan tal van 
activiteiten gepland. Nu al zijn er contacten gelegd, maar 
er moeten nog meer contacten gelegd worden. 
Zo was het idee om in 2017 een schaaksimultaan te 
geven aan het College van Burgemeester en Wethouders 
en de voltallige gemeenteraad van de gemeente Druten. 
Eventueel zou er in 2016 al geoefend kunnen worden met 
een dergelijk evenement. 
De gemeente heeft laten weten, dat in 2016 de simultaan 
niet door kan gaan. Ze gaan niet in op ons voorstel, om 
alvast te oefenen en de mogelijkheid om les te gaan 
volgen. "De meeste raadsleden kennen de regels niet 
eens en als er iemand van jullie naast gaat zitten, dan 
doet 'hij'' de zet, in plaats van het raadslid," aldus de 
griffier van de gemeente. 
Afgesproken is, om in oktober 2016 nog een keer contact 
met elkaar op te nemen en het voorstel nog een keer in te 
dienen. Wellicht moeten we de simultaan dan juist laten 
geven door een jeugdlid. De raad was wél positief over 
ons initiatief en is van mening dat het schaken en Tornado 
in 2017 best wel de aandacht mag krijgen. 
Geert Smulders-Dinh en Anton van Kouwen 
 
Even voorstellen …. Rob van der Spek 
Mijn naam is Rob van der Spek en ik treed na 4 jaar lid te 
zijn van Tornado voor het eerst toe tot het bestuur. 
Vooralsnog zit er in mijn takenpakket: catering service 
voor onze clubavond en lid van de toernooicommissie. 

Daarnaast heb ik toegezegd hand-en spandiensten voor 
het Bestuur te zullen verrichten, mocht dit nodig zijn. 
Ik heb in mijn jeugd leren schaken van mijn vader, maar 
veel verder dan de spelregels heb ik het destijds niet 
gebracht en heb het eigenlijk ook nooit meer gespeeld. 
Tot het moment dat we onze zoon Christopher 4 jaar 
geleden in d'n Bogerd op gingen halen van zijn drumles. 
Daar zagen we in een soort klaslokaal verschillende 
kinderen bezig met schaken en schaakborden. Na een 
kort praatje leek Christopher het ook wel een leuk 
spelletje en wilde graag een keer meedoen. Om hem te 
steunen (en om vooral niet van hem te gaan verliezen :-) 
), besloot ik ook om lid te worden. Na het behalen van 
Stap 1 vond Christopher dat hij het toch wel druk had met 
voetballen, schaken en drummen en besloot om voorlopig 
te stoppen. Ik was ondertussen door het spelletje 
gegrepen en zit momenteel nu in Stap 3+ (samen met de 
kinderen in de klas!). Ik ontdek nog steeds nieuwe dingen 
in het schaken en beleef hier veel plezier aan, iets wat 
voorlopig wel zo zal blijven. 
 
Jubileum-commissie 

Zoals iedereen weet viert Schaakvereniging Tornado in 
2017 haar 50-jarig jubileum. Om dit te vieren, zijn er tal 
van ideeën om dit jaar door het hele jaar met 
verschillende activiteiten feestelijk te vieren. 
Hiervoor is een werkgroep opgericht. Hiervoor hebben 
zich tot op heden twee mensen opgegeven. Voorzitter 
Jurjo Hagen en ondergetekende (Geert Smulders-Dinh). 
Ook gezien de huidige situatie rond voorzitter Jurjo Hagen 
is het wenselijk dat er uitbreiding komt in de werkgroep. 
Mensen die mee willen denken kunnen zich melden bij het 
bestuur van de schaakvereniging of anders bij mij. Mijn e-
mailadres is gcsmulders@gmail.com 
Als je geen zitting wil nemen in de werkgroep, maar je 
hebt wel ideeën, houd ze niet voor jezelf, maar deel ze 
met mij. Ideeën die al in de wandelgangen zijn gehoord: 
- Verschillende schaaksimultaan 
1 Bekende schaker 
2 Tornado-schakers geven simultaan op scholen 
3 Tornado-schakers geven simultaan tegen 
gemeenteraad (zie 
https://www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2012/teev
en-roept-op-tot-nationale-schaakdag) 
- Schaakmatch Tornado tegen een andere vereniging 
- Weekendtoernooi 
- Rapidtoernooi 
- 50 uur achter elkaar schaken 
- Jubileumboek 
- Tweekampen 
- Receptie/Feest/Gala 
Bovenstaand zijn ideeën die in de loop van vorig seizoen 
en dit seizoen al zijn geopperd. Het wil niet zeggen, dat ze 
allemaal haalbaar zijn. Maar wij willen zo veel mogelijk 
ideeën verzamelen, om tot een goede afweging komen 
welke ideeën er leven en haalbaar zijn. 
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag. Het 
belangrijkste is dat we dit jaar niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Geert Smulders-Dinh gcsmulders@gmail.com 
 
Tornado 1 op titelkoers? 
De eerste twee wedstrijden in de 3e klasse D zijn beide 
ruim gewonnen door ons vlaggenschip. Zowel Bennekom 
(BSV) als De Toren 7J waren niet opgewassen tegen de 
Drutense wervelwinden die over de schaakborden 
waaiden. Tweemaal werd het 4,5 – 1,5 voor de mannen 
van teamcaptain Stan. Naast Stan hebben Rijk-Pieter en 

mailto:gcsmulders@gmail.com
https://www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2012/teeven-roept-op-tot-nationale-schaakdag
https://www.schaakbond.nl/home/nieuwsarchief/2012/teeven-roept-op-tot-nationale-schaakdag
mailto:gcsmulders@gmail.com


John nog geen puntverlies geleden. Ton Wouters moest 
een halfje inleveren en Jan en Frans dragen ook hun 
steentje bij, al kunnen ze niet meer bogen op een 
ongeslagen status. In de komende wedstrijd, 10 
december in Arnhem, zal een gaatje geslagen kunnen 
worden met de concurrentie. We houden jullie op de 
hoogte! 
 
Familieschaak tijdens Sinterklaas 
Twee winnende teams tijdens familieschaak 
Het jaarlijkse familieschaaktoernooi tijdens Sinterklaas is 
dit jaar door twee duo’s gewonnen. Na vijf ronden in 
tweetallen tegen elkaar spelen hadden zowel Len Brands 
en Maikel Simon als het duo Sam van de Logt en Lucas 
Gerrits 4,5 punt gescoord. Vooral voor de 
laatstgenoemden was dit een prachtige score. De taaitaai-
poppen gingen dan ook volkomen terecht naar deze 
mannen. Er werd zoals altijd sportief maar fel gestreden 
om de punten. Omdat we met een oneven aantal duo’s 
waren werd schaaktrainer Geert van Tongeren ingezet als 
DGB (“De Grote Beer”). Op de website vinden jullie de 
complete eindstand. Het was weer gezellig en er is weer 
flink gesmuld van de pepernoten, schuimpjes, 
speculaaspoppen en mandarijntjes. Hopelijk heeft 
Sinterklaas jullie ook nog verwend dit jaar.  
 
Schoolschaken 2015-2016 
Schoolschaakkampioenschap 2015-2016: begin volgend 
jaar organiseren we wederom een voorronde voor het 
schoolschaakkampioenschap regio OSBO. Indien een 
deelnemer dus winnaar wordt van ons toernooi, mag hij of 
zij deelnemen aan het toernooi van de OSBO. Eindigt 
deze persoon bij dit toernooi bij de eerste 5 dan mag hij of 
zij deelnemen aan het landelijke toernooi. Vorig jaar 
werden we 8e met ’t Geerke op het toernooi van de 
OSBO, net geen finaleplaats dus, maar zeker wel een 
mooi resultaat. Het schoolschaaktoernooi is in ieder geval 
een uitgelezen kans om jeugdige schakers te ontmoeten 
die het leuk vinden om te schaken. Vorig jaar bleek dit wel 
uit het feit dat zelfs in de pauzes er volop geschaakt werd 
en dat de schakers er geen genoeg van konden krijgen. 
Het niveau is nog niet zoals wij hadden gehoopt. De top 3 
bestond uit schakers van SV Tornado, dit doordat het 
niveau van de schakers die geen lid zijn van onze club 
gewoon nog niet zo hoog is. Ons doel is om het 
schaakniveau in de gemeentes Druten en West Maas en 
Waal naar een hoger niveau te verkrijgen. We hebben dit 
jaar een bijdrage van de Rabobank ontvangen om de 
scholengemeenschap hierbij te ondersteunen. Dit zal 
binnenkort vorm krijgen in welke ondersteuning dit zal zijn 
en welke scholen hieraan gaan deelnemen. We houden 
jullie op de hoogte. Pieter van Dijk  

Even voorstellen …….Marc Fluit 
Na lange tijd weg te zijn geweest ben ik weer terug bij 
schaakvereniging Tornado. 
Dit is te danken aan Jasper de Jong, want hij wilde graag 
leren schaken. 
Hij had aan mij gevraagd of ik het leuk zou vinden om 
mee te gaan omdat ik vaak met hem schaak. 
En ook met de mededeling dat ze nog schaakleraren 
zochten. Dit leek mij wel leuk en zodoende ben ik dus 
weer terug bij Tornado. 
Ik heb eerst een tijdje meegekeken bij Pieter om te zien 
hoe het lesgeven werkt. 

Daarna ben ik bij Geert in de klas gekomen om hem te 
assisteren door de stellingen voor Twan klaar te zetten 
zodat Geert sneller de vraagstukken kon behandelen. 
Nu ben ik zo’n beetje de invaller bij Pieter en bij de 
nieuwste groep van 3 jonge dames die graag schaken 
willen leren.  
 
Vertrouwenspersoon Tornado 
Indien zich een probleem voordoet binnen onze 
vereniging waar u met iemand over wilt praten, stuur dan 
een mail naar onze vertrouwenspersoon: 
ksimon@upcmail.nl. 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden: Jurjo Hagen, 
Pieter van Dijk, Pascal Driessen en Rob van der Spek. Afmelden 
nieuwsbrief per mail onder vermelding van opzeggen en naam naar: 
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL. 

mailto:ksimon@upcmail.nl
mailto:NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL

