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De nieuwsbrief zal op papier in D’n Bogerd op
het publicatiebord beschikbaar zijn.

Jeugdleden, die nog niet beschikken over een
e-mailadres kunnen de nieuwsbrief op verzoek
geprint ontvangen.
Nieuwsbrief Tornado
Ondanks het feit, dat schaakvereniging
Tornado een schitterende website heeft,
waarvan het adres linksboven in deze
nieuwsbrief staat, heeft het bestuur van
Tornado gemeend een nieuwsbrief te moeten
starten. Nog lang niet iedereen maakt gebruik
van de website en info op papier leest
makkelijker.
Regelmatig krijgen we vragen welk
programma die avond wordt gespeeld. Is het
schaakles en competitie of wordt er na de
schaakles iets anders georganiseerd?
Wanneer is er geen schaken voor de jeugd?
Om voor de jeugd, maar zeker ook voor de
ouders van jeugdleden een goed houvast te
hebben, zal regelmatig een nieuwsbrief
worden uitgebracht. In de nieuwsbrief wordt
informatie opgenomen over bijvoorbeeld
toernooien, waaraan (jeugd-)leden kunnen
deelnemen. Zo neemt Tornado met veel jeugd
deel aan de IJsco-toernooien en daar moet de
jeugd zich voor opgeven bij hun schaaktrainer.
Een groep 50-plussers doet jaarlijks mee aan
het Geurts Conserventoernooi van de
Betuwse schaakvereniging Dodewaard.
Inderdaad, een leuk schaaktoernooi dat alleen
toegankelijk is voor 50-plussers, waaraan bijna
300 schakers deelnemen, die uit het gehele
land -en zelfs uit Duitsland- komen.
Algemene Ledenvergadering 07-09-2012
De Algemene Ledenvergadering van Tornado
wordt gehouden op vrijdag 7 september a.s.
De agenda en het verslag van vorig jaar zullen
digitaal worden toegezonden. De aanvang van
de ALV is om 20.00 uur. Na afloop wordt er vrij
geschaakt.

Start nieuwe schaakseizoen
Vrijdag 31 augustus 2012 start het nieuwe schaakseizoen voor zowel de jeugd als de senioren. Voor
jonge nieuwkomers een eerste kennismaking met
Tornado. Er wordt uitleg gegeven over de indeling
van de clubavonden en de speciale activiteiten die
worden georganiseerd.
De jeugd wordt verwacht om 18.45 uur in Cultureel
centrum D’n Bogerd op de 1e verdieping.
Schaaktrainers Tornado
Voor het nieuwe schaakseizoen 2012-2013 zijn de
volgende, gediplomeerde schaaktrainers beschikbaar:
Stap 1:
Pieter van Dijk
Stap 2:
Wim Ruardij
Stap 3:
Stan Jacobs
Stap 4:
Peter van den Berg
Schaaktraining voor stap 4 is nieuw voor Tornado.
We zijn verheugd, dat Peter van den Berg deze
schaaktraining voor zijn rekening gaat nemen. Hij
gaat deze Stap verzorgen voor gemotiveerde
schakers, die stap 3 hebben afgerond.Voor deze
stap 4 wordt een apart rooster opgesteld. De jeugd
krijgt hierover persoonlijk bericht.
Nieuwe speeltijd OSBO-teams
De OSBO heeft besloten om met ingang van
seizoen 2012-2013 een nieuw speeltempo te
hanteren. Er wordt in de OSBO-competitie gespeeld
met een tempo van 1 uur en 40 minuten + 10
seconden per gedane zet. Voor de interne
competitie is het voorstel om de bestaande speeltijd
(2 uur p.p.p.p.) te handhaven.
Snuffelsportpas Actief Maas en Waal
Tornado doet –evenals vorig jaar – weer mee aan
de Snuffelsportpas voor leerlingen van basisscholen. Kinderen vanaf Groep 5, die nog niet
kunnen schaken, kunnen zich voor de Snuffelsportpas opgeven. Zij worden op 4 clubavonden in de
gelegenheid gesteld gratis kennis te maken met
onze mooie schaaksport. Daarna kunnen zij lid
worden van Tornado. Als er jeugdleden van
Tornado zijn, die vriendjes of vriendinnetjes hebben
die ook willen leren schaken, dan kunnen jullie hen
op deze mogelijkheid wijzen.

Schaaktraining op de basisschool
Tornado heeft vorig seizoen een start
gemaakt met schaaktraining op basisscholen
in zowel de gemeente Druten als in West
Maas en Waal.

Eindstand jeugdschaak 2012
1. Tycho van Zuylen
2. Coendert Vleeming
3. Corine Ruardij

Eindstand Weggeefschaak 2012
Er is onder schooltijd les gegeven op De
Kleurencirkel in Druten-Zuid en er zijn
eenmalige clinics verzorgd in onder meer De
Terebint (Wamel) , Mariaschool (BovenLeeuwen) en De kleine Kern (Appeltern).
Opvallend is, dat er op elke school wel
kinderen zijn die al redelijk kunnen schaken,
maar (nog) geen lid zijn van schaakvereniging
Tornado.
Basisscholen, die interesse hebben om
ook onder schooltijd of na school
schaaktraining te ontvangen, kunnen zich
melden bij Jurjo Hagen,
Huldiging kampioenen en
uitreiking diploma’s Stappenmethode
Vrijdag 29 juni was weer een heuglijke
dag, want toen werden de diploma’s
uitgereikt voor de geslaagden van de
Stappenmethode. Ook zijn er bekers en
aanmoedigingsprijzen uitgereikt voor de
jeugdleden, die een bijzondere prestatie
hebben verricht. Deze feestelijke afsluiting
van het schaakseizoen 2011-2012 werd
door tal van ouders/verzorgers van
jeugdleden bijgewoond.

Weggeefschaak is bij het schaken geen
officiële wedstrijdvorm, maar heeft wel waarde
om tactische zetten te doen. Het afgelopen
schaakseizoen is om deze reden bij de jeugd
een competitie weggeefschaak gehouden.
Coendert Vleeming is de gulste
weggeefschaker van het seizoen 2011-2012
gebleken. Proficiat Coendert.
1. Coendert Vleeming
2. Nick van Dijk
3. Jasper van Haaren
Verspreiding facturen 2012-2013.
In verband met besparing en betrouwbaarheid
aanleveren facturen is dit jaar ervoor gekozen
om dit digitaal per e-mail aan te leveren. Dit in
PDF-formaat. Indien men deze niet kan
openen, gaarne een bericht hierover, zodat wij
dit op papier kunnen aanleveren. Voor
degenen, die geen e-mail hebben wordt de
factuur op de clubavond aangereikt. Betaling
kan zoals altijd geschieden via de bank of
contant.
Ouderavond: vrijdag 5 oktober 2012
Het lijkt wellicht wat vroeg, maar graag wijzen
we de ouders van de jeugdleden alvast op de
ouderavond. We willen als bestuur dan graag
met u van gedachten wisselen over allerlei
zaken m.b.t. het jeugdschaken. Nadere
informatie volgt via de mail. We hopen op een
grote opkomst.
Gezocht: bestuurslid
Als kleine vereniging komt het werk vaak neer
op een kleine groep actieve leden. Ook het
invullen van de functies in het bestuur is lastig.
We zijn daarom op zoek naar enthousiaste
mensen die ons willen helpen met het
organiseren van activiteiten, bedenken van
plannen om onze vereniging nog beter te
maken. Naast een aantal vergaderingen per
jaar (circa 6) hoeft het niet veel tijd te kosten.
Wij willen met name graag ouders van
jeugdleden vragen na te denken of dit iets
voor hen is.
Je HOEFT niet te kunnen schaken 
Voor meer informatie kun je terecht bij de
bestuursleden: Jurjo Hagen, Pieter van Dijk en
Stan Jacobs.

Overige foto’s van de huldiging en de
diploma-uitreiking staan op onze website.

Afmelden nieuwsbrief mail onder vermelding
van opzeggen en naam naar:
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL

