
 
De nieuwsbrief zal op papier op  
het publicatiebord in de Kubus  
beschikbaar zijn. 
 
Familieschaak 
In plaats van Pietenschaak hebben we dit jaar een 
familieschaaktoernooi georganiseerd. Wel waren er 
natuurlijk lekkere pepernoten en ander strooigoed. 
De jeugdleden kwamen schaken met een vader, moeder, 
oom, tante, broer of andere persoon en speelden dan als 
duo tegen een ander koppel. Bij dit duo-schaak mochten 
de spelers onderling niet overleggen en moesten om de 
beurt een zet doen. Dat was soms best lastig; ‘had je een 
leuk plannetje bedacht, maar dan deed papa weer de 
verkeerde zet’. Het was erg gezellig en ook lekker. Na vier 
rondjes werd en een flink aantal partijtjes schaak werd de 
balans opgemaakt. 
De winnaars van dit toernooi zijn uiteindelijk geworden: 
vader en zoon Thijs en Pieter Banken! 
 
Er zijn ook al leuke positieve reacties binnengekomen, 
zoals: ”dat moeten we vaker doen, mam”.  
Foto’s zullen binnenkort beschikbaar zijn op onze 
facebookpagina. 
 
Facebook 
Het bestuur is drukdoende om al het digitale fotomateriaal 
beschikbaar te maken voor onze leden op een 
facebookpagina. Dus wie nog foto’s heeft, stuur ze naar 
karin.simon.tornado@upcmail.nl. 
Binnenkort hoort u hier meer over. 
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Oplossing vorige keer (mat in 2): 1. 
Th6+,gxh6 2. Lf6#. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IJSCO-toernooien  
Tornado-jeugd succesvol in Millingen 
Maar liefst 11 jeugdige schakers van Tornado waren in 
Millingen present bij het IJsco-toernooi. En met succes! 
Vijf schakers van Tornado wisten zich in de prijzen te 
schaken. Maikel Simon werd in groep H kampioen met 7 
punten. In de groepen J en K waren er twee knappe 2

e
 

plaatsen voor Ivan Wijono en Twan Driessen. Beiden 
behaalden 5,5 punten. Suzan van Dijk werd in groep I 
verdienstelijk derde met 4 punten. In groep E behaalde 
Jason Wijono een gedeelde 2

e
 – 3

e
 plaats. Hij scoorde 5 

punten. Michiel van Deursen was van Tornado de hoogst 
ingedeelde schaker. Hij wist zich prima staande te houden 
in groep C. Met een score van 4,5 punten eindigde hij op 
de vierde plaats. Coendert Vleeming behaalde in groep E 
4,,5 punten en kwam net een half puntje tekort voor het 
ereschavot. Voor Nick van Dijk, Len Brands, Patrick 
Wijono en Ivan Engelen komt er al bij de schaaknacht van 
Tornado op 2 januari 2014 een kans om zich te 
revancheren voor hun niet-in-de-prijzen-vallende 
klasseringen in Millingen. Het bestuur rekent er op, dat 
Tornado op de eigen IJsco-schaaknacht met nog veel 
meer jeugd zal zijn vertegenwoordigd. 
Tornado IJsco-schaaknacht prooi voor Frank van 
Hoorn 
Frank van Hoorn van De Toren uit Arnhem is winnaar 
geworden in de A-groep van de IJsco-schaaknacht van 
Tornado. Broer Geert van Hoorn behaalde ook 4 punten, 
maar door de winst in de onderlinge partij werd Frank 
kampioen. Maar liefst zeven jonge schakers van Tornado 
vielen in de prijzen. Pieter Banken werd kampioen in 
groep G. Er waren voor Tornado tweede plaatsen voor 
Jason Wijono (groep E), Len Brands (groep F) en Mees 
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Koopman (groep G). 
De IJsco-schaaknacht van Tornado had een 
internationaal karakter door de deelname van drie 
Belgische jeugdschakers uit Gent. Aan het toernooi 
namen 56 meisjes en jongens deel. In de A-groep won 
Frank van Hoorn. De zeges in de overige groepen waren 
voor Paris Loutragotis (B), Bram Rutten (C) beiden van 
Het Kasteel uit Wijchen, Lorens Konecny (D) en Thijmen 
Terpstra (E) beiden van De Toren uit Arnhem, Daria 
Vanduyfhuys (F) van KGS Ruy Lopez uit Gent en Pieter 
Banken (G) van Tornado. Voor de jeugdschakers van 
Tornado waren er voorts nog knappe derde plaatsen voor 
Nick van Dijk (groep E), Patrick Wijono (groep F) en Jarno 
van Gelder (groep G). Michel Lepoutre, wethouder Sport 
van de gemeente Druten reikte samen met Tornado-
voorzitter Jurjo Hagen de prijzen uit.  
IJsco schaaktoernooi de Tinnen Soldaat in Ede 
Op 11 januari jl. hebben een aantal jeugdleden in Ede 
geschaakt. Ook hier zijn we weer aardig succesvol 
geweest. Len Brands behaalde in zijn groep een eerste 
plaats, Maikel Simon en Patrick Wijono een tweede plaats 
en Ivan Wijono een derde plaats. Allemaal goed gedaan! 
En de ouders die gereden hebben, bedankt hiervoor. 
 
De mening van… (stukje van een van onze seniorleden) 
Het seizoen is bijna halverwege. Tijd voor een verhaaltje 
over de schaakclub en dan met name over wat de 
mensen aangaat die vanaf 20.00 uur in de Kubus zijn. 
De Kubus, de nieuwe speellocatie die om meerdere 
redenen heel goed bevalt. Er wordt op twee eilanden 
geschaakt, waarbij in de lerarenkamer gebruikelijk meer 
rumoer is dan naast de koelkasten. Ja, die koelkasten… 
wat een uitkomst! Ik heb zelfs de indruk dat we mede 
hierdoor langer schaken en kletsen dan in de afgelopen 
jaren. En meer plezier leidt vanzelf tot betere prestaties. 
Ook de nieuwe leden van het afgelopen kalenderjaar zijn 
een aanwinst op beide vlakken. Er zijn er zelfs twee zo 
brutaal om zich direct in de top van de ranglijst te 
nestelen. 
Over uitslagen en standen wil ik hier niets schrijven. 
Behalve dan dat ik het als zeer prettig ervaar dat deze 
meestal nog hetzelfde weekend op de site staan. Ook de 
verslagen van de externe wedstrijden zijn erg leuk om te 
lezen. Zo zien we allemaal de vooruitgang van onze 
vereniging met een groot gevoel van verbondenheid. 
Ook het bestuur en de competitieleider worden steeds 
professioneler. Na de ALV van 6 september jl. is er op 
meerdere fronten zichtbaar opvolging gegeven aan de 
afspraken. Zo is er een huishoudelijk reglement 
opgesteld, wordt er in een volwassen competitiestructuur 
gespeeld, is er ruimte in de nieuwsbrief voor het 
seniorenschaken en wordt bij iedere onregelmatigheid 
direct gecommuniceerd wat wel de bedoeling is zonder 
iemand als zondebok aan te wijzen. Wellicht een 
overbodige tip: herhaal de huisregels regelmatig 
(borden/stukken zelf opruimen, stoelen netjes op/onder de 
tafel, het pand op de juiste wijze verlaten, etc.). 
De aftrap voor een terugkerende rubriek is gegeven. Ik 
ben erg benieuwd naar de ervaringen van anderen op de 
vrijdagavond. Klimt iemand anders in de pen voor een 
volgende keer? 
Rijk-Pieter Hofstede 
 
 
VOG voor bestuursleden 
VOG’s voor een groot aantal vrijwilligers zijn 
aangevraagd. We wachten even op de financiële 

vergoeding van de KNSB, om vervolgens verder te gaan 
met nog een aantal vrijwilligers. 
 
Landelijke Themadag Jeugdschaak 
Op zaterdag 23 november was Tornado met 6 personen 
vertegenwoordigd op de landelijke themadag Jeugd-
schaak. Het was een interessante dag en mogelijk leidt dit 
tot nieuwe inzichten. Naast het voltallige bestuur van 
Tornado waren ook Stan Jacobs, Anton van Kouwen en 
Thijs Banken aanwezig.  
 

 
Tata Steel-toernooi 
Begin 2014 (vrijdag 10 tot en met zondag 26 januari) is 
het traditionele Tata Steel-toernooi weer gehouden in Wijk 
aan Zee. Een van onze seniorschakers, Kadir Arslan, 
heeft hieraan meegedaan in categorie 9. 
Het Nederlandse toernooi is één van de populairste 
schaaktoernooien ter wereld.  
Kijk voor meer informatie op www.tatasteelchess.com. 
 
OVD-tje en sponsoring van Tornado 
We sparen nog steeds OVD-tjes, Het spaarboekje ligt in 
de materiaalwagen. De eerste twee boekjes zijn reeds vol 
en verzilverd. 
 
Oproep reacties en tips 
Wij vragen onze leden, junior- en seniorleden, maar ook 
ouders van juniorleden om hun schaakervaring of gewoon 
een leuk verhaaltje. 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. 
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