
De clublid van het jaar.    (voorheen 'konijn van het jaar') 

Jaar Naam Reden van verkiezing 

      

2017 John van de Wielen 

Voor zijn actieve rol in het klaarzetten van de tafels, het verdelen 

van de borden stukken en de klokken. Tevens draagt hij 

programmatuur aan, welke het verwerken van de uitslagen van de 

interne competitie gemakkelijker maken. 

2016 Pierre Buijs Bijhouden en vervang,en nieuwe website 

2015     

2014     

2013 Rein Leugs Zijn inzet als penningmeester van WLC 

2012 

Frank Albers 

Albert de Wit 

Jarich Haitjema 

Jeroen Medema 

Peter Koymans 

Deze heren wonnen voor de eerste keer de NBSB 

beker.        

2011 Frank Albers Zijn inzet als instructeur bij de jeugd en  redactie Schaakpraat 

2010 Piet Koster 
Voor het verzorgen van schaakstukjes in Groot Eindhoven en  

                          het coachen van o.a. de voorzitter van WLC. 

2009 Karin de Ruiter 

1- Als jonge vrouw (meisje) secretaris geweest. 

2- Altijd bereid te helpen, zoals het zoeken naar sponsors. 

3- Het ontwerpen en mede ook maken van grote schaakstukken. 

4- Met veel plezier en erg enthousiast les gegeven aan kinderen. 

2008 Joop de Jong Voor zijn inzet bij het begeleiden en instrueren van de WLC jeugd. 

2007 

Helma Berkers 

  

Wim van den Bosch 

Vanwege haar inzet bij de WLC jeugd; bij de ledenadministratie, 

het inschrijven van jeugdleden bij toernooien en het het bijhouden 

van uitslagen, alles met de hoogste nauwkeurigheid. 

vanwege zijn inzet bij de WLC jeugd; bij het klaarzetten van 

stoelen en tafels, het met veel gevoel voor het kind verzorgen van 

trainingen voor Stap 1 en het met goed gevolg afronden van de 

Schaaktrainer A cursus. 

2006 A. Daanen 
Inspanningen als penningmeester van WLC en  

                               als organisator Oostbrabant toernooi. 

2005 E. Walstra 

Bewezen diensten als bestuurslid, interne wedstrijdleider en 

leermeester bij de jeugd.            (Emigreert per febr. 2006 naar 

Amerika) 

2004 P.J. Buijs 
Verzorging en actueel houden van deze WLC website    (sinds 

1996) 

2003 J. Mascini Bewezen diensten als voorzitter van het bestuur. 

2002 K. Reijenga 
Zijn vele inspanningen als penningmeester en zijn inzet voor het 

jubileumtoernooi. 

2001 M. Spijkerman Zijn inzet voor het 3
e
 team Externe Competitie. 

2000 H. van de Laar Zijn inzet voor het jeugdschaak als begeleider en instructeur.. 

1999     



1998 L. van IJzendoorn Verzorging van clubblad 'Schaakpraat'. 

1997     

 


