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Dit waren zowel de prijzen voor de senioren als voor de
junioren.

Vrijdag 21 juni hebben hebben acht schakers van
Tornado hun stappenexamen gedaan. Zaterdag 22 juni
deed nog één schaker examen Stap 3 bij
jeugdcoördinator Stan Jacobs. Vrijdag 28 juni was voor
negen jeugdschakers een heuglijke dag. Zij kregen van
hun schaaktrainers, Pieter van Dijk, Tycho van Zuylen en
Stan Jacobs, het diploma uitgereikt. Twan Driessen en
Ivan Wijono waren de topscorers met respectievelijk een 9
en een 8,5.
Voor Stap 2 deden Mees Koopman, Ivan Engelen en
Maikel Simon examen. Zij slaagden respectievelijk met de
cijfers 6, 7 en 7,5. Pieter Banken ten slotte slaagde voor
Stap 3.
Voor het examen Stap 1 waren er vijf kandidaten: twee
meisjes Suzan van Dijk en Sam Tesser, die beiden een 8
scoorden, Patrick Wijono (7,5) , Ivan en Twan. Beide
laatsten moesten worden begeleid. Ivan omdat hij nog te
jong is om de opdrachten te lezen en Twan, omdat hij
blind geboren is en de diagrammen en de opdrachten niet
kan zien. Voor hem moesten de stukken op het
schaakbordje van Twan worden gezet, waarna Jurjo het
thema van de opdracht aan hem door moest geven. Met
dank aan de Nederlandse Schaakvereniging Visueel
Gehandicapten kon Jurjo aan Twan -naast het KNSBdiploma- ook een diploma met de tekst in braille
overhandigen. Twan dankte zijn trainers Jurjo en Anton
van Kouwen met verderop onderstaand, zelf gemaakt
gedicht.

Tycho van Zuylen

Afgelopen vrijdagavond was de prijsuitreiking van alle
bekers die er afgelopen jaar te verdienen waren.
De uitreiking was leuk bezocht en voor het laatst gevierd
in de Bogerd.
Hieronder staan al de prijzen die er zijn uitgereikt.

Toen werd overgegaan op de uitreiking voor de kinderen.

Nick haalde 2 mooie prijzen binnen.

Maikel behaalde deze mooie prijs.

De broertjes Wijono kunnen bijna zelf een competitie
opstarten, zeer enthousiast en leergierige schakers
winnen altijd een prijs.

Ook Sam haalde een mooie prijs. Helaas gaat Sam ons
na dit seizoen verlaten. Hopelijk tot ziens, Sam.

Twan Driessen is een bijzonder lid van SV Tornado. En
dat SV Tornado ook bijzonder is voor Twan blijkt uit
onderstaand gedicht.
Gedicht voor Jurjo en Anton
Ik ben geslaagd, maar ik deed het niet alleen.
Het was nooit gelukt zonder Jurjo en Anton om mij heen.
Ik was vaak te snel, maar zij hadden altijd geduld,
Daardoor heb ik vaak het goede antwoord ingevuld.
Eerst deed ik best veel verkeerd, maar nu heb ik van alles
bijgeleerd.
Dus heb ik meer schaakverstand en zit ik met mijn
diploma in de hand.
Wij deden regelmatig dezelfde opdracht, maar dat gaf mij
wel meer kracht.
Dus deed ik het ook in de partij en was de winst heel vaak
voor mij!

Suzan kreeg ook een mooie prijs.

Onze trainer Pieter had een mooie speech klaar voor
iedere deelnemer die een prijs uitgereikt kreeg.

Nu zit ik in stap 2 en ben ik heel tevree.
Volgend seizoen ben ik hier weer, dus tot de volgende
keer!
Made by Twan Driessen

Ook trainer Stan behaalde een prijs en kreeg hem hier
uitgereikt.

Vastenhouw heeft gewonnen, kan er toch een klassement
worden opgemaakt. Bernard kampioen en een
uitstekende tweede plaats voor Gerrit Vastenhouw. Op
een gedeelde derde en vierde plaats eindigden Tonny
Graven en John van Gelder. Hieronder de foto van de
trofee die Bernard won.

Geert van Tongeren is een zeer actief lid van SV Tornado
en natuurlijk schaakt hij zelf ook zeer verdienstelijk zoals
blijkt uit deze mooie trofee.

Nog even met z’n allen en met bekers op de foto.
Bedankt Anton, voor het maken van al die mooie foto’s.
Vier Tornado-jeugdschakers in Top 40 IJscoratingprogressie
Maar liefst vier jeugdschakers van Tornado hebben zich in
het afgelopen IJsco-seizoen in de Top 40 weten te
nestelen van deelnemers, die de hoogste ratingprogressie
hebben gerealiseerd. Een hele knappe prestatie van Ivan,
Len, Michiel en Nick waar ook de schaaktrainers van
Tornado trots op mogen zijn.
e
e
Met een 12 en 13 positie in dit klassement mogen
Michiel van Deursen en Nick van Dijk zeer tevreden zijn.
Michiel klom van een startrating van 504 naar 655. Een
stijging van maar liefst 151 punten. Nick zat hem op de
hielen met een stijging van 148 punten. Nick steeg van
292 naar 440 punten. Ook de prestaties van Len Brands
en Ivan Engelen mogen er zijn. Len eindigde op positie 20
met een progressie van 125 ratingpunten. Len heeft nu
een IJsco-rating van 547 punten. Ivan Engelen is op de
e
32 plaats geëindigd in de Top 40. Zijn rating steeg met
68 punten van 249 naar 317.
Bernard Lippens wint Thuisschaakcompetitie
De thuisschaakcompetitie 2012-2013 van Tornado telde
dit seizoen 11 deelnemers. Een record. Ondanks zijn
slopende ziekte besloot Bernard Lippens toch aan deze
competitie deel te nemen. Hij probeerde zo veel mogelijk
wedstrijden te spelen, maar heeft twee wedstrijden niet
kunnen spelen. Doordat Bernard zijn partij tegen Gerrit

De eindstand:
1 Bernard Lippens 9 - 8½
2 Gerrit Vastenhouw 11 – 8½
3/4 Tonny Graven 11 – 6½
3/4 John van Gelder 11 – 6½
5 André Lemmers 11 – 6
6 Eric den Biesen 9 – 4½
7 Wim Nijs 10 – 4½
8 Jac Koopmans 11 – 4½
9 Will Bunnik 11 – 3
10 Wilbert Dekkers 9 – 2½
11 Erwin Visschers 10 – 1½
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 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, Pieter van Dijk, Stan Jacobs en Karin Simon.
Afmelden nieuwsbrief per mail onder vermelding van
opzeggen en naam naar:
NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL.

Allemaal fijne vakantie toegewenst,
namens het bestuur en alle
vrijwilligers!!

