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Van het bestuur
Jaarlijkse SDL-borrel
Dit keer zal er op woensdag 16 december a.s. voor de besturen van de gebruikers/clubs,
bestuur, personeel en speciale genodigden de traditionele SDL eindejaar borrel van 17:0019:00 uur worden gegeven (SDL vanaf 3 december 1996). Alle genodigden zullen hiervoor
separaat een uitnodiging (merendeel via e-mail) ontvangen. Bent u een ‘genodigde’?
Noteer dan deze datum alvast in uw agenda!
In Memoriam Fred Ong
Na een lang ziekbed overleed een van de oprichters en voormalig bestuurslid van de
Stichting Denksport Leiden Fred Ong. Fred was onder meer belast
met de bestuursfunctie PR – wat hij steevast Propaganda noemde
– en vulde met veel humor de nieuwsbrieven. Hij produceerde er
minimaal drie of vier per seizoen; wij komen nu met veel moeite
aan maximaal twee edities.
Bij het tienjarig bestaan van het Denksportcentrum werden de
oprichters van het eerste uur gelauwerd met een eigen
straatnaambordje; sinds die tijd siert het Fred Ongplaza de D-zaal.
Dat was in 2008.
Fred moest noodgedwongen vanwege zijn ziekte afscheid als bestuurslid nemen en
daarmee ook van de PR-functie. Dat deed hij in de voor hem zo typerende stijl: “Nog een
SDL Nieuwsbrief zal ik produceren. Nummer 43, oktober 2011 wordt dat; geen mooi getal
maar het is toevallig wel tevens ons huisnummer en dat heeft ook wel weer wat” aldus Fred.
Ook liet hij bij zijn eigen afscheid nog van zich horen via de rouwkaart: Tussen de PC en het
dambord lag een wereld voor Fred. Nu is hij uitgeschreven en uitgezet.
Fred.
Bij de uitvaart op 12 november jl. werd verteld dat Fred een boek had
geschreven: Stofjes in een bundel zonlicht. Het is verschenen in
september 2012 en het is te koop via Boekscout.nl voor € 29,95, ISBN:
9789462062627. Op internet staat deze samenvatting:
“Vlot leesbaar geeft de auteur aan welke memorabele elementen vanen momenten in zijn leven zijn nageslacht zouden kunnen interesseren.
Dat levert een sterk persoonlijk gekleurde bloemlezing op van
gedachten en voorvallen die soms enerverend, vaak komisch zijn.

Vooral voor de naaste omgeving van de auteur biedt het boek veel informatie. Maar
daarnaast heeft "Stofjes..." voornamelijk het doel iedereen te inspireren die op een
vergelijkbare wijze de jongste generatie en toekomstige nazaten een scherper beeld van
zichzelf wil nalaten.”
Zo heeft Fred zich onsterfelijk gemaakt voor zijn eigen nageslacht maar ook wij zullen ons
hem herinneren als een buitengewoon aimabele, bescheiden man met een zeer verfijnd
gevoel voor humor.
Op onze website kunt u nog enige nieuwsbrieven van zijn hand bekijken (nummer 40-43). Zijn
immer fraaie schrijfstijl blijft een genot om nog eens te lezen.
Maaike Valkenburg, voorzitter
In Memoriam Fred Ong (2)
Donderdag 5 november is Fred Ong overleden. Fred was – met een korte onderbreking
wegens verblijf in het buitenland – zo’n veertig jaar lid van het Leids Damgenootschap. Fred
was een sterke dammer. Op pagina 129 van het boek “100 jaar op 100 velden” staat hij
afgebeeld als de nieuwe kampioen van Krommenie (1970). Zijn speelstijl kan worden
omschreven als: op ieder speltype ingaan ongeacht de kracht van de tegenstander.
Hoewel het partijspel hem het meest na aan het hart lag, was Fred Ong ook een
verdienstelijk damproblemist. Onder mee was hij ooit winnaar van een vanuit Rusland
uitgeschreven compositiewedstrijd. Fred was een aimabel mens met een geheel eigen
gevoel voor humor. Hij had er soms plezier in om damuitslagen om te roepen alsof hij arbiter
was bij het biljarten: “Noteren: Heemskerk 2” gaf hij dan bijvoorbeeld door. Fred was een
echte clubspeler, op wie je als vereniging altijd een beroep kon doen. Hij was ook jarenlang
actief als bestuurslid van het Denksportcentrum Leiden, aan de oprichting waarvan hij mede
een bijdrage heeft geleverd.
In toenemende mate belemmerd door de effecten van de ziekte van Parkinson, moest Fred
het actieve dammen enkele jaren geleden opgeven. Hij speelde via de computer nog enige
tijd correspondentiepartijen met enkele clubgenoten, maar uiteindelijk werd hem ook dat
onmogelijk. Maar zijn liefde voor het damspel bleef. Toen hij in het verpleeghuis Leythenrode
moest worden opgenomen, werd hij lid van de Leiderdorpse Damclub die in datzelfde
verpleeghuis haar clubavonden heeft. Fred Ong kon helaas maar kort bij deze
damvereniging betrokken blijven. Wij zullen ons hem blijven herinneren.
André van der Kwartel (voorzitter LDG).

Nieuwe stoelen
Het zal iedereen die wekelijks (of regelmatig) gebruikt maakt van ons denksportcentrum zijn
opgevallen; veel stoelen zijn aan vervanging toe. In de afgelopen zeventien jaar zijn er
weliswaar al veel stoelen vervangen (en regelmatig gerepareerd), maar is het nu toch tijd
dat er nieuwe stoelen zullen moeten worden aangeschaft. Veel van de huidige stoelen zijn
kapot of aan vervanging toe. Dit zal dit seizoen al ten dele gaan plaatsvinden.

Leo Huvers & Marten Holwerda winnen jaarlijkse Hutspotdrive
Het bridge duo Leo Huvers & Marten Holwerda heeft de
traditionele Hutspot bridgedrive 2015 gewonnen. Het jaarlijkse
evenement – georganiseerd door de Stichting Denksport Leiden –
had op zondag 27 september jl. meer dan honderd mannen en
vrouwen aan de tafels in twee lijntjes. Het paar Huver/Holwerda
scoorde in de ochtendsessie een ruime zestig procent (60,81) en
bereikte in de middagsessie een nog hoger percentage van
62,09. Hun totaal van 61,45% bleek meer dan genoeg voor de
dagzege (nummer twee had bijna 4% minder).
De eerste prijs in de tweede categorie ging naar het bridgepaar Johan Morsink & Renée
Verdonck met 60,05 %.
Zie alle overige uitslagen op de website van het NBB-district Leiden e.o.

Leiden Chess Tournament
Van 16-26 juli 2015 ging de toernooizege van het
negende Leiden Chess Tournament naar de Britse
kampioen en topgrootmeester David Howell (foto
Maaijveld: met hoofdsponsor Roel Piket, directeur Adhoc
& Solide Administratie & Advies).
Met zijn score van 8½ punt uit negen ronden doorbrak hij
zelfs de 2700-ratinggrens.
Daarmee kwam hij bij de professionele wereldelite en dat
werd dan ook breed verkondigd op diverse
(inter)nationale websites.
Wereldwijde bezoekers - met honderdduizenden
pageviews uit heul veel landen - bekeken dagelijks de
elf live-partijen van het toernooi.
Dit keer waren dat de negen topborden van de Agroep en voor het eerst eveneens twee topborden uit
de B-groep.
De zege in de B-groep ging naar de voor Voorschoten
spelende Leidenaar Sander Hilarius op nevenstaande
foto rechts ..:-).

Het jaarlijkse internationale schaaktoernooi zal in
2016 voor de tiende keer (jubileumeditie)
plaatsvinden van 14-24 juli.
Daarover kunt u op de toernooisite (www.leidenchess.com) meer vernemen en via diverse
andere media.

Controle
Recent hebben wij als SDL-bestuur bericht gekregen dat er een verscherpte
controle gaat plaatsvinden t.a.v. het gebruik van het denksportcentrum.
Het gaat hierbij onder meer om geluidsoverlast door luid (na)pratende leden
van de verenigingen bij de voordeur (buiten dus). Klachten zijn reeds bij de
gemeente gemeld en en dat betekent een verhoogde kans op
politiecontrole.
T.a.v. het buiten roken geldt dat het ten strengste verboden is al op weg naar buiten een
sigaret aan te steken. Niet alleen mag het niet, het is ook niet erg sociaal tegenover je niet
rokende clubgenoot.
Ook consumpties mogen niet mee naar buiten genomen worden. Het heeft allemaal te
maken met verordeningen die ons van overheidswege worden opgelegd. We vragen jullie
dan ook dringend je medewerking hieraan te verlenen. Overigens zijn eventuele boetes
voor rekening van de overtreder(s).
En maar klussen…
Op zondag 17 januari 2016 van 12.00-17.00 uur is het dan eindelijk zover dat we als SDLbestuur en gezamenlijk met het bestuur van
de verenigingen het denksportcentrum weer
gaan opknappen.
Jaarlijks wordt er gekeken of er kleine
reparaties kunnen worden uitgevoerd, hier
en daar een entree en uitgang schoon en
bladvrij gemaakt kan worden en het
centrum weer enigszins toonbaar is voor alle
bezoekers.
In januari zullen we lijsten ophangen zodat iedereen weet om welke klusjes het gaat. Je hoeft
er bijvoorbeeld niet technisch voor te zijn; er is altijd genoeg te doen.
Traditioneel sluiten we die zondagmiddag af met een gezamenlijke borrel en bitterballen!
Bridgelessen en oefenen
In dit najaar en het voorjaar van 2016 geeft Wim v.d. Berg op de
oefenclub via beamer/laptop lesstof voor beginnende bridgers. Elke
woensdagavond vanaf 19.15 uur (tot 19.45) is er voor belangstellenden
een half uurtje lessen of ‘opfrissen’ zoals Wim altijd zegt.
Daarna is er dan een oefenavond van zo’n twintig spellen (5 x 4).
Er zijn wekelijks al ongeveer zeven à acht tafels bezet, zodat het eveneens een gezellige
speelavond is. U kunt alleen komen (u krijgt een partner toegewezen) of met uw eigen
bridgepartner. U bent van harte welkom.
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.

