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Van clubblad tot nieuwsbrief.
Heel vroeger had schaakvereniging Tornado een
clubblad genaamd Man en Paard. De start was in
1987. Nu al weer 25 jaar geleden. Sindsdien is er
wel veel veranderd. Met de eerste computer (Atari)
van Jurjo en met veel plakken en knippen werd het
clubblad gemaakt. Als alle pagina’s met tekst gevuld
waren, konden er fotokopieën van worden gemaakt
en moesten alle pagina’s nog gevouwen worden en
in een voorgedrukte omslag met advertenties
worden geniet. In die tijd had Tornado al enkele
clubblad-sponsors. Etr reclame & zeefdruk maakte
de omslagen en aan de binnenkant waren 4 vaste
advertenties van de Kock van Gelder, De Peel
bakkerij, bouwbedrijf T.G. v.d. Bosch bv en Van
Leeuwen’s Supermarkt. In 2012 hebben we dus
een digitale nieuwsbrief. Dat gaat een stuk sneller
en alleen voor leden, die geen internet hebben,
wordt de nieuwsbrief nog uitgeprint. Wel zo
milieuvriendelijk.

Onze oproep was gericht op ouders van jeugdleden
en al binnen twee dagen na verspreiding van de
digitale nieuwsbrief was er een kandidaat.
Karin, de moeder van Maikel Simon, heeft zich
spontaan aangemeld en is enthousiast om zich in te
zetten als secretaris van Tornado.
De leden, die aanwezig zijn geweest op de
Algemene Ledenvergadering van Tornado op
vrijdag 7 september, hebben al kennis kunnen
maken met Karin. Doordat Karin de functie van
secretaris overneemt van Stan Jacobs, kan
laatstgenoemde zich met nog meer energie richten
op zijn functie van jeugdcoördinator.

Drie Provinciën Competitie
Voor het eerst in de geschiedenis van Tornado doet
onze schaakvereniging mee aan de Drie Provinciën
Competitie. Een team bestaat per wedstrijd uit 5
schakers. De Drie Provinciën Competitie is een
toernooi met een sterk recreatief karakter. Plezier in
het schaken staat voorop. Ook de thuisschakers
van Tornado kunnen hier aan deelnemen. Schakers
voor Tornado aan de Drie Provinciën Competitie
kunnen zich tijdens de clubavond aanmelden bij
Stan Jacobs.
Aan deze competitie nemen dit jaar 10
schaakverenigingen deel. Naast Tornado zijn dat
Schaakvereniging Bergen, Koningswaal, De
Vrijpion, Schaakvereniging Gennep, Het Kasteel
(Grave), DEVO ’86 (Langenboom), SMB
(Nijmegen), De Pion (Groesbeek) en Het Kasteel uit
Wijchen.
Het speelschema voor Tornado ziet er als volgt uit:

Ook Friese stabijs lijken te kunnen schaken !
Nieuwsbrief nu al een succes.
De eerste digitale nieuwsbrief van Tornado is nu al
een succes. De oproep van het bestuur:
Gezocht: bestuurslid heeft al meteen een
positieve reactie opgeleverd.

19-10
23-11
25-01
22-02
19-03
19-04
23-05

Tornado – De Vrijpion (Boxmeer)
DEVO ’86 (Langenboom) – Tornado
Tornado – Koningswaal (Beuningen)
Tornado – S.V. Gennep
S.V. Bergen – Tornado (dinsdag!)
Tornado – Het Kasteel (Grave)
Slotronde bij Koningswaal (donderdag!)

Tornado zoekt sponsors
Tornado is op zoek naar sponsors. In het verleden
heeft Tornado enkele grote sponsors gehad, die
veel voor Tornado hebben betekend. Hierdoor heeft
Tornado in het verleden toernooien kunnen
organiseren en jeugd- en seniorleden aan officiële
wedstrijden kunnen laten deelnemen met
teamkleding met het logo van Tornado en de
sponsors. Op verzoek van het bestuur van Tornado
is Wendela van der Sanden, de moeder van onze
jeugdleden Puck en Duco, een campagne gestart
om sponsors voor Tornado te werven.
Voor de aanschaf van duurzame houten
schaakborden voor officiële wedstrijden en
wedstrijdshirts voor (jeugd-)leden tijdens
schaaktoernooien is Tornado op zoek naar
sponsors, die € 50,00 (of een veelvoud daarvan)
willen investeren in de schaakclub voor de
gemeenten Druten en West Maas en Waal.
Data eerste IJsco-toernooien 2012 – 2013

De Jeugdcommissie maakt een lijst met toernooien,
waaraan in elk geval wordt deelgenomen en op de
clubavond wordt geïnventariseerd welke jeugd mee
gaat naar IJsco-toernooien. Ook na de IJscoschaaknacht van Tornado worden nog toernooien
geschaakt. In een van de volgende nieuwsbrieven
zullen daarvan de data bekend worden gemaakt.
Kijk voor meer informatie op de website van
schaakvereniging Tornado bij Jeugd en click op de
IJsco-button.
Vertrouwenspersoon Tornado
Vanuit het bestuur is voorgesteld dat Karin Simon
als vertrouwenspersoon voor Tornado gaat
fungeren. De bedoeling is dat ze één keer per
maand, de laatste vrijdag van de maand van 18.30 19.00 uur bij het schaken aanwezig is, zodat
kinderen of ouders haar aan kunnen spreken over
bepaalde onderwerpen, zoals seksuele intimidatie.
Voor meer informatie kun je terecht bij de
bestuursleden: Jurjo Hagen, Pieter van Dijk, Stan
Jacobs en Karin Simon.
Schoolschaaktoernooi op 19-12
Op woensdagmiddag 19 december 2012 wordt in
Cultureel centrum D’n Bogerd het 2e schoolschaaktoernooi voor leerlingen van basisscholen georganiseerd door schaakvereniging Tornado.

Foto IJSCO-toernooi Millingen 20-11-2011

De eerste data van de IJsco-toernooien in het
najaar van 2012 zijn bekend. Voor elk IJscotoernooi wordt een inschrijfgeld per deelnemer
gevraagd. Als de tendens van vorig seizoen zich
voortzet, dan bedraagt het inschrijfgeld maximaal €
5 per deelnemer. Het is gebruikelijk, dat ouders van
Tornado-jeugd op toerbeurt voor vervoer zorgen. De
eerste data zijn:
Zondag 7-10
Maandag 15-10
Zaterdag 20-10
Zaterdag 22-12
Woensdag 2-1-2013

Apeldoorn (De Schakel)
Bennekom (herfstvakantie)
Elst (Elster Toren)
Millingen
Druten (Tornado)

Jaarlijks kiest de Jeugdcoördinator een aantal
IJsco-toernooien uit, waaraan door Tornado wordt
deel genomen en waarbij in elk geval een
bestuurslid of schaaktrainer aanwezig is. Deze
toernooien zijn met rood aangegeven. Het is
overigens wel mogelijk om op eigen gelegenheid
ook aan de andere IJsco-toernooien deel te nemen.

Vorig seizoen deden al 42 leerlingen mee. Zij waren
afkomstig van De Appelhof, ’t Geerke, Kleurencirkel,
St. Lambertusschool, De Leeuwenkuil, Mariaschool
en Mariënhof. In teamverband won De Kleurencirkel
uit Druten-Zuid met een geringe voorsprong op De
Leeuwenkuil uit Beneden-Leeuwen en ’t Geerke uit
Puiflijk.
Eindstand vorig seizoen individueel:
1 Hossin Al-Zubaidi 5-5 Kleurencirkel
2 Len Brands 5- 4½ St. Lambertusschool
3 Tim van de Pol 5-4 Mariënhof
3 Marijn Veth 5-4 Mariaschool
3 Nick van Dijk 5-4 ’t Geerke
3 Mees Koopman 5-4 De Leeuwenkuil
7 Jason Wijono 5-3½ ’t Geerke
7 Bob Beijen 5-3½ ’t Geerke
7 Hugo van Geffen 5-3½ ’t Geerke
10 Ivo Vastenhouw 5-3 De Leeuwenkuil
De scholen zijn al aan het begin van dit schooljaar
per mail op de hoogte gesteld van de datum van het
toernooi. Tornado verwacht, dat het aantal deelnemers daardoor op woensdagmiddag 19 december
nog zal toenemen.
Afmelden nieuwsbrief per mail onder vermelding
van opzeggen en naam naar:
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL

