NIEUWSBRIEF
SV TORNADO
Website : www.svtornado.nl
E-mail : nieuwsbrief@svtornado.nl
Jaargang: 3 nummer 2
08 april 2015
De nieuwsbrief zal op papier op
het publicatiebord in de Kubus
beschikbaar zijn.
Mededeling van het bestuur
Begin dit jaar is Eddy van Eeckhout ernstig ziek geworden
en aldus uitgevallen voor het bestuur. Voorlopig heeft
Pieter van Dijk zijn taken overgenomen als
penningmeester.
Wij wensen Eddy heel veel beterschap toe en hem en zijn
familie veel sterkte voor de komende tijd.
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.
Schoolschaken 2015
Ook dit jaar hebben we als vereniging weer een
schoolschaaktoernooi gehouden. Dit toernooi vond op 11
februari 2015 plaats in De Kubus. Aangezien Jurjo dit jaar
niet de begeleiding kon geven die hij eerder wel kon doen
was de belangstelling minder dan voorgaande jaren. Er
namen 4 scholen deel en met 22 deelnemers kunnen we
echter wel van een geslaagd toernooi spreken. De
organisatie was in handen van Stan Jacobs en
ondergetekende, met hulp van diverse anderen.
Vooral de gedrevenheid van de jeugdige spelers, zelfs in
de pauzes, was een verademing om naar te kijken en het
plezier spatte van de borden af. Na een middag
geschaakt te hebben bleek wederom ’t Geerke de sterkste
uit de gemeenten Druten en West Maas en Waal. De
Mariaschool was de sterkste van de gemeente West
Maas en Waal. Individueel was de top 3 louter schakers
van Tornado, namelijk in de volgende volgorde van 1 naar
3: Patrick Wijono, Marijn Meurs en Ivan Engelen.

Als begeleider van ’t Geerke mocht ik ook mee naar de
halve finale van het schoolschaakkampioen-schap van de
Osbo. De deelnemers waren Patrick en Ivan Wijono, Ivan
Engelen, Suzan van Dijk en Tijn Gerrits.
e
In Wijchen mochten we de 1 prijs mee naar huis nemen.
Wat een mooie prestatie. In de halve finale van de OSBO
e
wisten we de 3 plek te bemachtigen. Deze plaats geeft
recht op een finale plaats en deze werd op 21 maart
gehouden in Zutphen. Na een prachtige dag konden we
e
dit avontuur besluiten met een overall 8 plek van de 16
deelnemende teams. Helaas geen landelijke finaleplek
maar wel een afsluiting in stijl. Op de site:
http://www.osbo.nl/jeugd/schsch.htm?page=138 kun je
gedetailleerde informatie vinden.
Teamleider Pieter van Dijk.

Eindstand Schoolschaaktoernooi 2015
1 Patrick Wijono
7.0
2 Marijn Meurs 6.0
3 Ivan Engelen
5.0
4 Bas Zondag
4.5
4 Sam van de Logt
4.5
4 Max van Beek
4.5
7 Suzan van Dijk
4.0
7 Tom Gorter
4.0

Eindstand scholen 2015:
1 ’t Geerke
19,5
2 De Appelhof
18,5
3 Mariaschool
13,5.

Spaaractie KlusWijs levert Tornado € 29,75 op !
Met ingang van 1 februari 2014 is Alex KlusWijs gestart
met een nieuw spaarsysteem voor verenigingen. Bij elke
volle € 25 aan contante aankopen ontvangt u een
spaarmunt. De waarde van één munt is € 0,25.
Schaakvereniging Tornado heeft bij KlusWijs een
spaarpot waar niet alleen leden van Tornado, maar ook
uw vrienden, familieleden en buren hun munten in kunnen
deponeren. Eén keer per jaar keert Alex KlusWijs de
gespaarde bedragen uit aan de deelnemende
verenigingen. De eerste lichting van de spaaractie
heeft Tornado dus al € 29,75 opgeleverd. Alle reden om
ook in 2015 door te gaan met sparen.

Dit schaakfestijn zal worden gehouden in De Hof,
Kasteelhof 50 te Druten. Klokslag 19.30 uur zullen de
schaakklokken worden gestart. Voor alle deelnemers (en
bezoekers) zijn er hapjes, die worden aangeboden door
Tornado. Daarnaast zal iedere deelnemer aan dit toernooi
een leuk aandenken ontvangen.
Voor de twee winnende teams is er uiteraard een prijs
evenals voor de twee beste topscores in deze poules.
Ook zal er een wedstrijd, schaakproblemen oplossen,
worden gehouden. De winnaar van deze wedstrijd zal ook
een prijs ontvangen.
Alle leden van Tornado, maar ook de jeugd (met ouders)
zijn nadrukkelijk uitgenodigd om deze happening bij te
wonen.
Tornado teams doen het goed in OSBO
Tornado 1
Het Beuningse Koningswaal is al kampioen en wanneer
het de laatste wedstrijd wint van Wageningen 5 zelfs met
het maximale aantal matchpunten. Tornado zou hiervan
kunnen profiteren door zelf te winnen van naaste
concurrent Veenendaal 4 en hierdoor als derde te
eindigen. Theoretisch gezien zou Tornado zelfs nog als
tweede kunnen eindigen mits met grote cijfers wordt
gewonnen. Voor het bereiken van de tweede plek is
daarnaast nodig dat OPC, dat nu tweede staat, verliest
van De Cirkel 3 uit Ede. Dat lijkt niet waarschijnlijk, maar
de wonderen zijn de wereld niet uit. Mocht Tornado
onverhoopt verliezen dan zal het als vijfde of zesde
eindigen. Kortom veel hangt af van de slotronde op 21
april bij De Cirkel. Tijdens de voorlaatste ronde tegen
Koningswaal (1-5) was de afwezigheid van routinier Eddy
van den Eekhout duidelijk voelbaar en ongetwijfeld van
grote invloed op de score.
Op de topscoorderslijst staat John Alblas van Tornado
heel knap gedeeld eerste met 5 matchpunten uit 6
partijen. Teamleider Stan Jacobs gooit alle wapens in de
strijd om het team tijdens de slotronde weer scherp te
krijgen.
r6 klasse 3D

Mp Bp

1. Koningswaal

12 29

2. OPC

8

3. Wageningen 5

7 19½

4. Veenendaal 4

6

5. Tornado

6 17½ 1

2 1½

6. Edese SV 3

4

3

7. De Cirkel 3

3 12½ ½

8.
Het bedrijf van Alex van Gruijthuijsen is gevestigd aan de
Korte Brouwersstraat 14 in Beneden-Leeuwen. De
website van het bedrijf is: www.kluswijsbenedenleeuwen.nl .
Deponeer uw munten voor Tornado ook in 2015 in
gleuf 20 s.v.p.
SV Tornado gaat deelnemers slotronde in de watten
leggen
Schaakvereniging Tornado uit Maas en Waal gaat op
vrijdag 10 april de slotronde organiseren voor poule 4A en
4B van de OSBO competitie. In totaal zullen er zo'n 66
deelnemers meedoen op deze avond. De teams komen
o.a. uit: Arnhem, Dodewaard, Bennekom, Nijmegen,
Veenendaal, Velp, Rhenen en Wageningen.
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Tornado 2
Het jeugdteam van Tornado 2 doet het uitstekend en staat
gedeeld eerste met De Toren 10, al is het verschil in
bordpunten onoverbrugbaar. Alleen een gelijkspel of
verlies van de koploper tegen Velp 3j zou Tornado de
eerste plek kunnen opleveren, wanneer het tenminste zelf
weet te winnen van Veenendaal 6j dat nu derde staat. De
slotronde is op 10 april in Druten, dus wie weet wat er nog
mogelijk is. Lager dan plek 2 zal het team in elk geval niet
kunnen eindigen!! Jarno (3 uit 4) en Coendert (3 uit 5) zijn
degenen die voor Tornado de meeste punten hebben
behaald. Teamleider Geert Smulders-Dinh mag zeker
tevreden zijn.

r5 klasse 4B
1.

Mp Bp 1

1

De Toren Arnhem
8 22
10 j

2

3

4

6 1½ 4½ 4

6

2. Tornado 2 j

8 17 0 4½

3. Veenendaal 6 j

3 14 1½ 2 2½

4. Velp 3 j

1

7

0

2

3

3½

4½ 4½
3

1½ 1½ 3

4

5

1

overwinning van Tornado’s Ronald den Ouden tijdens de
slotronde. Uiteraard houden we tot het laatst ongewis
achter welk bord Ronald gaat plaatsnemen om
matchfixing te voorkomen. Waarschijnlijk komt er nóg een
verrassing in de opstelling.
r6 klasse 4A
Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7
1. ASV 10

10 22½

2. BSV Bennekom 4

8

3. Rhenen 2

7 17½ 2½ 3

4. Tornado 4

4 14½ 2½ 3 2½

5. Dodewaard 2 j

4 13½ 1½

6. Wageningen 7

2 10½ 1½ ½

7. De Toren Arnhem 9 1

Tornado 3
Tornado 3, met teamleider Geert van Tongeren, doet heel
redelijk mee in haar klasse. Wanneer het team minder
vaak met invallers had hoeven spelen, zou het
ongetwijfeld nog wat hoger hebben gestaan. In de
slotronde op 16 april bij ASV moet het de degens kruisen
met De Toren Arnhem 8 dat net een plaatsje lager staat.
Wanneer wordt gewonnen zou het zelfs nog als derde
kunnen eindigen wanneer naaste concurrenten ASV 12
en UVS 7 steken laten vallen. Het heeft er alle schijn van
dat koploper Dodewaard er in gaat slagen linea recta
terug te keren naar de derde klasse.
r6 klasse 4D

Mp Bp

1

2

1. Dodewaard

8 20½

2. SMB 5

8 18½ 2

3. ASV 12

5 18½ 1½ 2½

4. UVS 7

5

5. Tornado 3

4 12½ 1½ 1

3

4

4 4½
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5
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2½ 5

4
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4
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3

1

7

3

2 3½ 3

6. De Toren Arnhem 8 3
3

6
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1

5

3

5
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1

3

Tornado 4
Tornado 4 geniet nog even na van de fraaie overwinning
op Wageningen 7 en het bijzondere pat van Marc Fluit.
Een wedstrijd voor het einde staat Tornado 4 vierde in de
vierde klasse A met evenveel punten als het jeugdteam
van Dodewaard. Waarschijnlijk heeft het aan een
gelijkspel tegen De Toren Arnhem 9 genoeg om
Dodewaard voor te blijven. Maar uiteraard gaat het team
voor de overwinning! Dodewaard moet het in de laatste
wedstrijd opnemen tegen het sterke Bennekom dat bij
winst ASV 10, dat al uitgespeeld is, in de
eindrangschikking passeert en kampioen wordt.
e
Teamleider Thijs Banken staat 2 op de topscoorderslijst
met 4,5 uit 5 partijen en kan bij winst gedeeld eerste
worden. Bookmakers zetten nu al verdacht hoog in op een
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Schaakmatties !
Schaken… ?? Op… vrijdagavond… ?? Toen ik medio
2013 thuis kwam met de mededeling dat ik lid was
geworden van schaakvereniging Tornado en dat ik
voortaan op vrijdagavond zou gaan pogen een Koning
van een tegenstander te veroveren, waren de cynische
opmerkingen niet van de lucht. ‘Waar begin je aan ? Dat
spel wordt alleen gespeeld door autistische bejaarden’,
stelde mijn 15-jarige - idolaat van voetbal zijnde puberzoon vast op een wijze zonder nuance. Mijn dochter,
iets ouder dan mijn zoon (18 jaar), was enigszins milder:
‘Zit je soms in een midlife? ‘ was haar retorische vraag.
Mijn vrouw Anita, weer iets – eigenlijk een flink stuk ouder dan mijn dochter, zei niet veel, maar ik zag haar
met gefronste wenkbrauwen denken… “ja ja.. Een Koning
verschalken.. zou het niet eerder een Dame zijn..?‘ Ik had
overduidelijk alle schijn tegen.
Schaken heb ik geleerd, voor zover je daarvan kunt
spreken, in mijn jeugd. Op twaalfjarige leeftijd ben ik één
seizoen lid geweest van een schaakvereniging in een
Rotterdamse achterstandswijk. In het verband van een
interne competitie heb ik toen de elementaire spelregels
geleerd. In mijn herinnering was het een leuke tijd.
Niettemin is het bij dat ene seizoen gebleven. Daarna
heb ik lange tijd geen schaakstukken meer aangeraakt.
Eerst in mijn studententijd, die aanving in 1986 na het
vervullen van de toen nog geldende dienstplicht, speelde
ik zo nu en dan weer eens een spelletje schaak. Vaste
locatie daarvoor was de stamkroeg. De eerlijkheid gebiedt
wel te zeggen dat het nuttigen van (vele) alcoholische
versnaperingen belangrijker was dan het mat zetten van
de tegenstander. Na het afstuderen verdwenen de
schaakstukken weer voor lange tijd in de kast tot het

moment, ergens medio 2013, waarop mijn oog viel op een
artikel in de Waalkanter. In dat artikel probeerde Jurjo ‘op
gladde wijze’ schaakvereniging Tornado onder de
aandacht van het publiek te brengen. Wat mij betreft, was
hem dat gelukt. Door middel van een eenvoudig
telefoontje naar de voorzitter, was mijn lidmaatschap van
Tornado een feit. Direct bleek dat alle vooroordelen in
Huize Den Ouden niet terecht waren. Tornado is gewoon
een zeer gezellige club met leuke leden. Hoewel moet
worden toegegeven dat de leden uitsluitend van het
mannelijke geslacht zijn – en dat is jammer – en dat de
gemiddelde leeftijd van deze mannen inderdaad past bij
de doelgroep van een politieke partij als 50+, kan niet
worden gezegd dat deze leden ‘wereldvreemde types’
zijn. Integendeel zelfs ! Er lopen genoeg flamboyante
types rond in De Kubus op vrijdagavond. Verder beschikt
de vereniging over een grote jeugdafdeling met veel
schaaktalent. Het spelen in teamverband in het kader van
de externe competitie is ook zeer gezellig. Kortom,
Tornado is een warme vereniging waarvan ik graag deel
uitmaak. Alle leden zijn eigenlijk gewoon schaakmatties !
Voor de ouderen onder ons – en dat zijn er nog al wat.. 
- : het woord ‘mattie’ is straattaal van de hedendaagse
jeugd. Wat het betekent, kan worden opgezocht.
Ronald ‘E2-E4’ del Vecchio
Veiling 78 schaakboeken van Bernard Lippens
Schaakvereniging Tornado heeft een schenking
ontvangen van alle schaakboeken, waaruit ons zeer
gewaardeerd lid Bernard Lippens bij zijn leven een
respectabel schaakniveau wist te behalen. Bernard werd
bij Tornado eenmaal clubkampioen door Rijk-Pieter
Hofstede achter zich te laten. Nagenoeg alle andere
schaakseizoenen eindigde Bernard op de tweede plaats.
Tornado gaat de 78 boeken nog voor het einde van dit
schaakseizoen veilen. Onze interim-penningmeester
Pieter van Dijk gaat als veilingmeester optreden. De
veiling wordt op een clubavond in De Kubus gehouden.
Het legaat bevat (delen van) series van oud
wereldkampioen dr. Max Euwe (en Mühring) en Hans
Bouwmeester en op zich staande schaakboeken van
onder meer Jan Timman, Hans Böhm, Lex Jongsma, Cor
van Wijgerden en Jan Hein Donner. De thema’s, die in de
boeken aan de orde komen, zijn:
Theorie der schaakopeningen, Schaakstudies,
Jaarboeken, Middenspel, Handboek voor de gevorderde
schaker, Eindspel, schaakproblemen en Kasparov gegen
Deep Blue, een uiteenzetting over het schaken van mens
en computer.

zijn voor (bestuurs-) leden van het eerste uur, oud-leden
en huidige jeugd- en seniorleden. Het bestuur van
Tornado is van plan voor de jubileumcommissie personen
te benaderen, maar spontane aanmeldingen van leden en
of oud-leden worden zeker ook op prijs gesteld.
Geïnteresseerde personen kunnen zich melden bij het
bestuur.
Het 50-jarig bestaan leent zich ook bijzonder voor een
terugblik op de geschiedenis van Tornado. Het idee is om
hier aandacht aan te besteden op de website van
Tornado. Leden of oud-leden kunnen daarbij een
belangrijke rol spelen in de vorm van oude foto’s en of
belangrijke of ludieke verhalen uit de geschiedenis van
Tornado. Suggesties hiervoor kunnen aan het bestuur
worden gemeld en of in de vorm van documenten worden
overgedragen.
Het bestuur hoopt op veel positieve reacties.
Namens het bestuur, Jurjo Hagen, voorzitter
Uitgebreide jaarafsluiting seizoen 2014-2015
Het bestuur van Tornado heeft besloten om van de
jaarafsluiting op vrijdag 3 juli 2015 een aantrekkelijker
activiteit te maken met het aanbieden van gratis hapjes en
drankjes voor zowel jeugd, thuisschakers, senioren en
ouders van jeugdleden in De Kubus.
Tijdens de jaarafsluiting worden de diploma’s uitgereikt
voor de geslaagden van de Stappenmethode en krijgen
de kampioenen bij de jeugd, de thuisschakers en de
senioren hun welverdiende bekers uitgereikt. Er wordt nog
nagedacht over een verdere invulling van de avond. De
jaarafsluiting begint om 19.30 uur en de activiteiten duren
tot circa 22.00 uur.
De jaarlijkse barbecue komt daarmee te vervallen.
Oproep voor ouders
Als er ouders zijn die graag iets voor de vereniging willen
doen, maar geen bestuursfunctie ambiëren, dan kunnen
die zich melden bij een van de bestuursleden of trainers;
er is altijd wel ouderhulp nodig bijv. voor het inschenken
van drinken op vrijdagavond, het rijden en/of begeleiden
naar schaaktoernooien enz.
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.

VOORJAAR 2017 : TORNADO 50 JAAR
Het duurt nog circa 2 jaar, maar het bestuur van Tornado
heeft zich in de afgelopen vergadering al gebogen over
het heuglijke feit, dat Tornado op 15 maart 2017 precies
50 jaar bestaat. Een mijlpaal waar beslist aandacht aan
moet worden besteed. Er zijn al wat leuke suggesties over
tafel gekomen en er is ook al een aardig bedrag
gereserveerd om er een mooi en attractief feest (-jaar ?)
van te maken voor oprichters, leden en oud-leden van
onze unieke schaakvereniging in het Land van Maas en
Waal.
Enthousiaste leden jubileumcommissie gezocht !
Het idee van het bestuur is, om voor de festiviteiten een
jubileumcommissie in het leven te roepen, die het
definitieve programma gaat samenstellen en uitvoeren. In
de commissie, zou wat het bestuur betreft plaats moeten

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.

