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KNSB wil jeugdschaak naar een hoger plan
Zaterdag 17 november 2012 organiseerde de KNSB
in Eindhoven een bijeenkomst voor jeugdtrainers
(jeugd-)schaakverenigingen en ouders over jeugden schoolschaak. Doel van de bijeenkomst was om
gezamenlijk te bekijken hoe het jeugdschaak in
Nederland naar een hoger plan kan worden getild.
Geert van Tongeren en Jurjo Hagen zijn namens
Tornado bij deze bijeenkomst aanwezig geweest.
Jurjo doet verslag.
De KNSB constateert vanuit haar ledenadministratie
per juli 2012, dat er bij de jeugd een groot
ledenverloop is. Er zijn nog geen 200 leden van 7
jaar. De meeste jeugdleden (ruim 1000) zijn 11 jaar.
Op 16 jarige leeftijd zijn er nog slechts iets meer
dan 200 schakers lid van de KNSB. Daarna daalt
het aantal leden nog gering. In 2012 hebben
landelijk 2000 kinderen het Stap 1 diploma behaald.
Voor Stap 2 was dat 1000 kinderen en voor Stap 3
opnieuw een halvering naar 500 kinderen.

Schoolschaaktoernooi verzet!!
Het schoolschaaktoernooi dat gepland stond voor
woensdagmiddag 19 december 2012 is verplaatst
naar 16 januari 2013!! De scholen zijn inmiddels
geïnformeerd over de nieuwe datum. We hopen op
een grote deelname. Op woensdagmiddag 16
januari 2013 wordt in Cultureel centrum D’n Bogerd
het 2e schoolschaak-toernooi voor leerlingen van
basisscholen uit de gemeenten West Maas en Waal
en Druten georganiseerd door schaakvereniging
Tornado.
Van elke gemeente plaatst één school zich voor de
halve finale van het Schoolschaakkampioenschap
van de Oostelijke Schaakbond. Deze scholen
mogen zich kampioen van hun gemeente noemen
en ontvangen elk een wisselbeker. De Stichting
SPOM, de overkoepeling van de meeste scholen uit
de beide gemeenten, stelt hiervoor de wisselbekers
beschikbaar.

Er is door de schaakbond een visie ontwikkeld om
al op jonge leeftijd zo veel mogelijk kinderen met
schaken in aanraking te brengen, zodat ze zich zo
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Al aan het
eind van de basisschool moeten kinderen op het
niveau van Stap 3 zijn gekomen. Om dat niveau te
halen, zal het leren schaken al tussen 6 en 9 jaar
moeten beginnen. Dit moet er toe leiden, dat de
jeugd ook tijdens het voortgezet onderwijs blijft
schaken.
Schoolschaakplan 6 – 9 jaar
Ter uitvoering van het nieuwe Schoolschaakplan
zoekt de schaakbond circa 50 initiators, die in hun
gebied het scholenproject willen opzetten. Dit plan
past in het vorig jaar door Tornado in gang gezette
schoolschaken en het schoolschaaktoernooi 2012
van Tornado. Gezien de enthousiaste reacties van
scholen uit de gemeenten West Maas en Waal en
Druten voor 2012 – 2013 ziet Tornado mogelijkheden om zich aan te melden als een van de 50
initiators voor het schoolschaakplan 6-9 jaar van de
KNSB. De planning van de schaakbond is om in
maart 2013 het plan te concretiseren en vervolgens
over het land uit te rollen.

Drie Provinciën Competitie
Voor het eerst in de geschiedenis van Tornado doet
onze schaakvereniging mee aan de Drie Provinciën
Competitie en het eerste succes is al geboekt. In de
thuiswedstrijd tegen De Vrijpion uit Boxmeer werd
gewonnen met 3 ½ - 1 ½.
De nieuwsbrief zal op papier in D’n Bogerd op
het publicatiebord beschikbaar zijn.

Na deze mooie maar zwaar bevochten overwinning
volgde een nipte nederlaag uit tegen DEVO’86 uit
Langenboom (2-3). Een 50% score dus.

voortzet, dan bedraagt het inschrijfgeld maximaal €
5 per deelnemer.
Het is gebruikelijk, dat ouders van Tornado-jeugd op
toerbeurt voor vervoer zorgen.

In december ligt de drie-provinciëncompetitie stil;
pas op 25 januari staat de volgende wedstrijd
gepland: thuis tegen Koningswaal uit Beuningen.
Een spannende burenstrijd dus!

De eerstvolgende data zijn:
Zaterdag 22-12-2012 Millingen a/d Rijn
Woensdag 2-01-2013Druten
Zaterdag 26-01-2013 Tinnen Soldaat - Ede

Het resterende programma voor Tornado luidt:
25-01 Tornado – Koningswaal (Beuningen)
22-02 Tornado – S.V. Gennep
19-03 S.V. Bergen – Tornado (dinsdag!)
19-04 Tornado – Grave
23-05 Slotavond bij Koningswaal (donderdag!)

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.
(Kijk voor meer informatie op de website van schaakvereniging
Tornado bij Jeugd en click op de IJsco-button.)

Pietenschaak 30 november 2012
Ook dit jaar weer was het een leuke avond om
onder begeleiding met en tegen de Pieten te
schaken, lekker gesnoept, fijn geschaakt. Er waren
mooie tractaties gemaakt door Margreet.

.
Data IJsco-toernooien 2012-2013
De eerste wedstrijd van de IJsco-toernooien is
alweer gespeeld. Na het gezellige toernooi in Elst,
waar helaas door onze spelers dit jaar géén prijzen
werden gewonnen, staat het volgende IJSCOtoernooi al weer voor de deur. Op zaterdag 22
december willen we graag met een (grote) groep
kinderen naar Millingen aan de Rijn afreizen. Een
gezellig toernooi waar je ook de kans loopt om een
interland te spelen; Millingen ligt namelijk vlak aan
de Duitse grens en er doen ieder jaar ook veel
Duitse schakertjes mee! En op de eerste woensdag
in het nieuwe jaar (woensdag 2 januari) ontvangen
we graag alle schakers uit het OSBO-gebied in
Druten voor onze inmiddels traditionele
Schaaknacht! Ook hier rekenen we weer op een
massale deelname van onze eigen kinderen. Aanmelden kan al via de site. Eind januari staat ook nog
het Tinnen Soldaat toernooi in Ede op het
programma. Kortom, weer genoeg mogelijkheden
voor onze jeugdige talenten om hun krachten te
meten met andere schakers! Voor elk IJscotoernooi wordt een inschrijfgeld per deelnemer
gevraagd. Als de tendens van vorig seizoen zich

Sponsoring: Tornado en het OVD-tje
De verenigingen en stichtingen van de gemeente
Druten kunnen hun hart ophalen, want stichting “het
OVD-tje” opent een unieke spaaractie: het OVD-tje.
Bij de aangesloten deelnemers kan bij een
besteding van € 10,= een OVD-tje worden
gespaard. Bij een volle spaarkaart, krijgt de klant
€ 7,50 contant en € 2,50 gaat of in het algemeen
fonds of wordt geschonken aan een vereniging die
de klant opgeeft en die aangesloten is bij het OVDtje. Op de achterkant van de spaarkaart kan de
klant aangeven aan welke vereniging of stichting
hij/zij € 2,50 wil doneren.
Dus wij vragen jullie, onze leden, zoveel mogelijk te
kopen bij aangesloten winkels/bedrijven en onze
vereniging op de achterkant van de spaarkaart te
schrijven dan ontvangen wij € 2,50 per spaarkaart.
Vanaf 16 december kun je op deze site vinden
welke winkels/bedrijven erbij aangesloten zijn.
Toernooicommissie: wie wil er lid worden?
Het bestuur van SV Tornado is op zoek naar leden
voor onze toernooicommissie. Deze commissie gaat
zich bezig houden met alle te organiseren
toernooien op het gebied van schaken binnen onze
vereniging.
Wie vindt dit leuk of wie wil er meer informatie, mail
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, Pieter van Dijk, Stan
Jacobs en Karin Simon.
Afmelden nieuwsbrief per mail onder vermelding
van opzeggen en naam naar:
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL

