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25-jarig jubileum Jurjo Hagen
Afgelopen vrijdag 18 oktober is het 25-jarig jubileum van
onze voorzitter als lid van SV Tornado gevierd. Jurjo was
erg verrast want het is helemaal geheim gebleven, ook
zijn vrouw was aanwezig zonder dat hij ervan op de
hoogte was dat zij er ook zou zijn. De opmerking van
Jurjo: “Els zou vanavond op de leesclub zijn” was in ieder
geval een goede hint dat hij er echt verrast was. Het was
erg gezellig en onder het genot van een kop koffie en
een drankje zijn er mooie herinneringen opgehaald o.a.
middels de door Jan de Waal samengestelde film. Jurjo
is tot erelid van SV Tornado verheven door zijn niet
aflatende inzet voor onze schaakvereniging.

Drie-provinciëncompetitie 2013-2014
Ook dit jaar zal Tornado weer met een team aan de Drieprovinciëncompetitie (3PC) meedoen. Met negen andere
verenigingen uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant
en Limburg zal gestreden worden om de eer, maar vooral
om de gezelligheid. Dit jaar zullen vier vaste krachten
meespelen en steeds een (of meer) gastspelers. De
wedstrijden staan inmiddels al in de kalender op de
website. Teamleider is Stan Jacobs. Ongetwijfeld zullen
jullie op de site verslagen van de wedstrijden terug gaan
vinden.
IJSCO-toernooien
Ook dit jaar zullen we met de Tornado-jeugd een aantal
schaaktoernooien in de IJSCO-cyclus bezoeken. In Elst
waren 13 oktober al zeven schakers actief en met veel
succes! De eerstvolgende toernooien staan gepland voor
december en januari; op zaterdag 21 december kunnen
we naar Millingen aan de Rijn, op donderdag 2 januari
2014 komen we natuurlijk massaal op onze eigen
Schaaknacht (in d’n Bogerd!) en zaterdag 11 januari gaan
we hopelijk weer naar De Tinnen Soldaat in Ede.
Opgeven voor deelname kan via Stan. Jullie ontvangen
hierover ook nog een mailtje of er zal een intekenlijst
komen te hangen op het informatiebord in De Kubus.
VOG voor bestuursleden
Op dit moment zijn alle vrijwilligers al druk bezig de VOG’s
aan te vragen.
e

1 Schaakkunst-toernooi in D’n Bogerd
Op zondag 10 november 2013 is er voor de
schaak(kunst)liefhebber weer van alles te beleven in
Cultureel centrum D’n Bogerd. Op deze dag brengt
Margreet Wevers schaken en kunst samen in de opening
van een grootse schaakkunstexpositie en in een
rapidtoernooi met vele (kunst)prijzen. Een mooie
gelegenheid voor de leden die aan de seniorencompetitie
van Tornado deelnemen. Ook voor Coendert, Jason, Len,
Michiel en Nick weer een moment om ervaring op te doen
voor de Osbo-competitie waaraan ze dit jaar voor het
e
eerst mee doen. Het 1 schaakkunsttoernooi begint om
10.30 uur. Omstreeks 13.00 uur is er een pauze en om
14.10 uur is het vervolg van het schaaktoernooi. De
prijsuitreiking is omstreeks 17.30 uur. Inschrijving kan via
het mailadres margreetwevers@schaakkunst.nl
Voor kinderen (en oudere liefhebbers) is er een
speurtocht, waarbij goed naar de kunstwerken gekeken
moet worden om de juiste antwoorden te vinden.
Meedoen is voldoende om een leuke attentie te
ontvangen. IM Hans Böhm opent om 13.00 uur de
expositie en geeft ’s middags een kloksimultaan aan
ongeveer 10 genodigden, waaronder 3 kunstenaars. Veel

van de deelnemende kunstenaars zullen aanwezig zijn
om hun werk toe te lichten.

seniorenschakers een ware belevenis. Toegang tot de
sporthal en de tent is gratis. Consumpties zijn voor eigen
rekening. Om de kosten te drukken willen we het vervoer
met auto’s van leden en ouders van jeugdleden
organiseren. De chauffeurs krijgen hiervoor een
kilometervergoeding van Tornado.
Belangstellenden kunnen zich tot en met vrijdag 29
november opgeven. Op het publicatiebord in De Kubus
komt een formulier te hangen, waarop zowel schakers als
chauffeurs zich kunnen opgeven. Na deze datum wordt
besloten of het bezoek aan Wijk aan Zee door gaat. Kijk
voor meer informatie op www.tatasteelchess.com.

Het ontstaan van het schaakbord – Tjerk Zijlstra

Oplossing in volgende nieuwsbrief.
Paardenkracht II – Henryette Weimar Schultz
Landelijke Themadag Jeugdschaak
Op zaterdag 23 november as. wordt de landelijke
themadag Jeugdschaak georganiseerd voor
schaaktrainers, bestuursleden van schaakvereniging en
ouders van schakertjes. Het is van 11.00 – 17.00 uur in
Arnhem. Voor ons als deelnemer aan de OSBO is dit
gratis. Er kunnen maximaal 3 workshops gevolgd worden.
Via deze link kunt u zich aanmelden. Verder informatie
kunt u krijgen bij onze secretaris:
karin.simon.tornado@upcmail.nl

Leden Tornado naar Tata Steel-toernooi?
Begin volgend jaar (van vrijdag 10 tot en met zondag 26
januari) wordt het traditionele Tata Steel-toernooi weer
gehouden in Wijk aan Zee. Het Nederlandse toernooi is
één van de populairste schaaktoernooien ter wereld.
Enkele jaren geleden hebben leden van Tornado dit
toernooi al eens bezocht en het bestuur van Tornado is
benieuwd of er begin 2014 weer belangstelling is om met
schaakjeugd, ouders en seniorleden op zaterdag 11,
zaterdag 18 of zaterdag 25 januari naar dit toernooi te
gaan. De exacte datum moet nog worden bepaald.
Het grootste schaakevenement van Nederland wordt
gehouden in sporthal Moriaan in Wijk aan Zee. De gehele
sporthal is gevuld met 11 schakers uit de wereldtop en
minstens 500 amateur-schakers. Bij de toppers met
tussen haakjes de positie op de wereldranglijst behoren
namens Nederland Anish Giri (15) en Loek van Wely (55).
In de omgeving van de sporthal was de vorige keer ook
een tent, waar Hans Böhm en andere gerespecteerde topschakers analyses verzorgden van de partijen tijdens die
dag. Het Tata Steel-toernooi is zowel voor jeugd- als

OVD-tje en sponsoring van Tornado
We sparen nog steeds OVD-tjes, Het spaarboekje ligt in
de kar. Het eerste boekje is reeds vol en zal weldra
verzilverd worden.
Oproep reacties en tips
Wij vragen onze leden, junior- en seniorleden, maar ook
ouders van juniorleden. Stuur uw reactie naar
secretaris@svtornado.nl.
Vertrouwenspersoon Tornado
Indien zich een probleem voordoet binnen onze
vereniging waar u met iemand over wilt praten, stuur dan
een mail naar onze vertrouwenspersoon:
karin.simon.tornado@upcmail.nl.

Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuursleden:
Jurjo Hagen, Pieter van Dijk en Karin Simon. Afmelden
nieuwsbrief per mail onder vermelding van opzeggen en
naam naar: NIEUWSBRIEF@SVTORNADO.NL.

