
Thomas Peters jeugdclubkampioen
Bij de jeugd was de strijd om het clubkampioenschap dit jaar bijzonder spannend. Philippe de Heer, 
Jurjen Kuystermans en Thomas Peters waren lang in een enerverende strijd gewikkeld, maar aan het 
eind trok Thomas Peters aan het langste eind. Hij had dat vooral te danken aan een bijzonder sterke 
tweede helft van de competitie, waarin hij alle partijen won. Hierdoor verzekerde hij zich van de 
titel en mag hij de wisselbeker een jaar lang in zijn bezit houden. 
Bij de jeugd van Stap 1 was de eerste plaats voor Thom Lazeroms. Ook hier was de strijd spannend, 
want het verschil met de nummer 2 (Tim Peters) was aan het eind zeer klein en ook Jordy Rens 
bleef tot het eind toe in het spoor van Thom en Tim.

De top 3 van de interne competitie bij de jeugd was als volgt:  

Stap 1:
1. Thom Lazeroms 46 punten
2. Tim Peters 43 punten
3. Jordy Rens 39 punten

Stap 2: 
1. Thomas Peters 42 punten
2. Philippe de Heer 38 punten
3. Jurjen Kuystermans 36 punten

Thomas Peters toont trots de wisselbeker



Ook mochten weer vele kinderen aan het eind van het schaakseizoen een schaakdiploma mee naar 
huis nemen. De geslaagden voor Stap 1 waren Dylan Bastiaansen, Jarno Brugmans, Eline van 
Kalmthout, Thom Lazeroms, Bas Luijkx, Thuy An Nguyen, Tim Peters, Jordy Rens en Jannick 
Schrauwen. Voor Stap 2 slaagden Antal Frijters, Philippe de Heer, Jurjen Kuystermans, Than 
Nguyen en Thomas Peters. Allen van harte proficiat! 

Vorige week werden op de laatste clubavond van de jeugd de prijzen en diploma's op feestelijke 
wijze uitgereikt. De jeugdleiders Cor Lazeroms en Wim Soeters werden ook nog even in het 
zonnetje gezet. Op donderdag 9 juni volgt de feestelijke sluitingsavond van de senioren en dan staat 
het schaken even op een laag pitje. Op 18 augustus beginnen de senioren met een Open Avond aan 
het nieuwe seizoen; de jeugd start weer op 1 september. In de tussentijd wordt er op 
donderdagavond in 't Trefpunt in Rucphen wel geschaakt voor wie er zin in heeft, maar niet voor de 
competitie en gedurende de zomermaanden is er doorgaans weinig animo voor schaakpartijen. Tot 
18 augustus zal het rustig zijn aan de schaakborden, daarna barst het schaakfeest weer los.  


