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1. Van het bestuur
Als bestuur van de SDL zijn we het 19e jaar van ons bestaan ingegaan. De clubs zijn alweer
enkele maanden bezig in hun nieuwe sportseizoen en met hun activiteiten in het
denksportcentrum. Een groot deel van het SDL-bestuur zet zich al vanaf de oprichting van de
stichting in 1996 in om het denksportcentrum te kunnen exploiteren en overeind te houden. In
de afgelopen twee jaar is echter gebleken dat de clubavonden minder druk bezet zijn dan
voorheen en dat de clubs aan het vergrijzen zijn. Onder meer door de rookregel en
aangescherpte controles van (semi)overheden (eisen als AED, Brandweer etc.) zijn er in de
afgelopen jaren ook veel kosten gemaakt om het pand en zijn functioneren overeind te
kunnen houden. Het SDL-bestuur beraadt zich dan ook al een tijdje over de toekomst van het
denksportcentrum en daarmee het voortbestaan. Recent hebben de besturen van ADG,
Crash en de Sleutels zich opgeworpen om actief mee te denken. Uiteraard houden we jullie
op de hoogte.
Jaarlijkse SDL-borrel
Op donderdag 18 december a.s. is er voor de besturen van de
gebruikers/clubs, bestuur, personeel en speciale genodigden de traditionele
SDL eindejaarsborrel van 17:00-19:00 uur. Alle genodigden zullen hiervoor
separaat een uitnodiging (merendeel via e-mail) ontvangen. Bent u een ‘genodigde’?
Noteer dan deze datum in uw agenda.
1. Voordrachten Leidse Sportprijzen
De gemeente Leiden en de Leidse Sport Federatie reiken jaarlijks de Leidse Sportprijzen uit
waarbij ook dit jaar de verkiezing tot sportman, sportvrouw, sportploeg en coach gepland
staan. Uiteraard zijn er ook aanmoedigingsprijzen en is er een kans op het verkrijgen van de
ereprijs.
Dit jaar vindt de uitreiking plaats op vrijdag 13 februari 2015 in de Aalmarktzaal te Leiden
(Stadsgehoorzaal).
Graag ontvangt de LSF voordrachten namens alle Leidse sportverenigingen zodat de jury
kan nomineren voor de verschillende onderdelen. De nominaties en ook de uiteindelijke
verkiezing geschiedt door een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van Jeroen
Straathof. De andere juryleden zijn: Hielke Biemond en Jan Klerks.
Met de feestdagen voor de deur en het naderende einde van het jaar, wordt verzocht om
eventuele kandidaten voor één of meer van de prijzen, sportman, sportvrouw, sportploeg en
coach van het jaar en/of een aanmoedigingsprijs aan te melden voor 31 december 2014.
Ga naar www.lsf.nl voor het aanmeldingsformulier.

2. Ingeborg & Wim van Egmond winnen jaarlijkse Hutspotdrive
Het bridge- en echtpaar Ingeborg & Wim van Egmond heeft de traditionele Hutspot
bridgedrive 2014 gewonnen. Het jaarlijkse evenement – georganiseerd door de Stichting
Denksport Leiden – had op zondag 28 september jl. 126
personen in het Leidse denksportcentrum aan de
Robijnstraat. Er namen 41 bridgeduo’s deel in de A/B
categorie en 22 bridgeparen in de C-lijn. Het paar Van
Egmond scoorde in de ochtendsessie een ruime zestig
procent en bereikte in de middagsessie een percentage
van ruim 59 procent. Hun totaal van 60,40% bleek genoeg
voor de dagzege. De eerste prijs in de C-categorie ging
naar het bridgepaar Trees Selter-Roeleveld & Tineke
Nieuwenhuis met 61,67 %.
Zie alle overige uitslagen op de website van het NBB-district Leiden e.o.
3. Zomer bridgedrives en het Leiden Chess Tournament 2014
De jaarlijkse zomerdrives o.l.v. Wim van der Berg werd dit keer gehouden van eind juni tot en
met eind augustus. Naast een aantal tafels vanuit de SDL-oefenclub waren er helaas slechts
een paar tafels vanuit de gebruikers c.q. clubs vanuit het denksportcentrum daarbij
aanwezig. Dit moet beter kunnen.
Het 8ste Leiden Chess Tournament werd dit keer
van 10-20 juli gehouden. Met 160 deelnemers waaronder meer dan dertig buitenlanders uit 13
verschillende landen en 25 titelhouders - was
het maximum aantal spelers bereikt. Vooral in
het slotweekeinde - met temperaturen van
meer dan 30 graden - was het flink afzien voor
de schakers. Op bijgaande foto (met
hoofdsponsor Roel Piket van Adhoc & Solide in
het midden) de twee winnaars van de A- en B-groep: links uit India Das Arghyadip en rechts
Michael Bekker.
4. Jeugdafdeling schaken bij LSG
Het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) heeft sinds het seizoen 2013-2014 er een heuse
jeugdafdeling bij!
LSG heeft een lange historie (sinds 1895). Daarin heeft jeugdschaak regelmatig
een belangrijke rol gespeeld. Zo is er lange tijd een jeugdafdeling met de
naam Palamedes geweest. In het voorjaar van 2013 heeft LSG het plan
opgevat weer actief met een eigen jeugdafdeling van start te gaan en op 5
november 2013 was het zover: de eerste les!
Heeft u kinderen met belangstelling voor het schaken?
Ga voor meer info naar de jeugdsite van LSG: http://www.lsg-leiden.nl/jeugd

5. Controles
Recent hebben wij als bestuur bericht gekregen dat er verscherpte maatregelen zijn t.a.v.
het gebruik van het denksportcentrum:


Het gaat hierbij onder meer om geluidsoverlast door napratende leden van de
verenigingen voor de voordeur (buiten dus).



T.a.v. het buiten roken geldt dat het ten strengste verboden is al op weg naar buiten
een sigaret aan te steken. Hier staan hoge geldboetes op en er zijn controles
aangekondigd. Mocht er controle zijn en een gebruiker maakt zich hier schuldig aan
dat komt deze boete voor rekening van de overtreder.



In de rookruimte mag geen bedienend personeel komen wat betekent dat gebruikers
zelf de consumpties moeten halen en het glaswerk terug moeten brengen naar de
bar.



Ook verzoeken we iedereen geen vaatwerk buiten op het muurtje achter te laten.

Sommige verenigingen vinden het prettig als na afloop van de speelavond het licht in de
speelzaal minder fel kan. Het is mogelijk om een deel van de verlichting uit te doen zodat er
meer sfeerlicht ontstaat. Je kunt dit aan de barmedewerker vragen.

6. Bridgecursussen
In dit najaar is bridgedocent Teun Boer met vernieuwd elan weer
bridgecursussen gaan geven! Hij geeft op dit moment (één van) zijn
laatste beginnerscursus op de woensdagavond: bridgecursus voor
beginners (Leer bridge met Berry Westra deel 1), alsmede een cursus
beter bridge (Leer bridge met Berry Westra deel 4) op de
maandagavonden. Het is nog onzeker of hij hiermee in de toekomst
zal doorgaan.
Cursus bridge beter
Vanaf woensavond 28 januari 2015 geeft Teun Boer op speciaal
verzoek nog een vervolgcursus bridge beter (Leer bridge met Berry
Westra deel 2). De cursusduur is 12 weken en de kosten zijn 60 euro.
Voor opgave en informatie kunt u bellen met Teun Boer 0650 288 606. Of via e-mail
teun.boer@live.nl

Voor algemene informatie, gegevens over de verenigingen, de Denksportcentrumagenda of het
allerlaatste nieuws over de Stichting Denksport Leiden: www.denksportcentrumleiden.nl. Vergeet niet uzelf
aan te melden voor gratis online toezending van deze Nieuwsbrief. Via info@denksportcentrumleiden.nl
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Denksport Leiden, opgericht 1996.

