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Van het bestuur
* Jaarlijkse SDL-borrel voor de twintigste keer
De Stichting Denksport Leiden (SDL) is opgericht op 3 december 1996 en slaagde erin op 30
augustus 1998 een denksportcentrum te starten in de Robijnstraat 4 te Leiden. U kunt in de
oude nieuwsbrieven nog eens de ‘struggle for survive’ teruglezen. Twee van de originele
stichtingsleden (oprichting) maken nog altijd deel uit van het huidige team: Maaike
Valkenburg (voorzitter) en Hans Verheijen voor Algemene zaken, wat genoeg zegt over deze
‘diehards’. Wat altijd een gezellige saamhorigheid laat zien is de jaarlijkse SDL-borrel die
wordt gegeven voor bestuursleden van de gebruikers, personele medewerkers (ontvangen
een eindejaar presentje), kader- en commissieleden, en
andere speciale genodigden. Dit keer dus al voor de
twintigste keer! Laten we hopen dat we dit nog jaren
kunnen blijven doen.
(Jan Bey, SDL-secretaris)
* Uitnodiging
Dit keer zal er op vrijdag 16 december a.s. voor de besturen
van de gebruikers/clubs en andere genodigden de
traditionele SDL eindejaar borrel van 17:00-19:00 uur
worden gegeven. Alle genodigden zullen hiervoor begin
december separaat een uitnodiging - merendeel via e-mail – ontvangen.
Bent u een ‘genodigde’? Noteer (blokkeer) dan alvast deze datum in uw agenda!
Maaike Valkenburg, SDL-voorzitter
* Wist u dat?
- Het SDL-bestuur erin is geslaagd de oude Heineken tapinstallatie te laten vervangen voor
een nieuwe verbeterde versie met koelere en versere biertjes dankzij de direct gekoelde 20liter vaten.
- Er dankzij die andere tap nu ook regelmatig een speciaal
biertje van de tap kan worden aangeboden.
Deze maand is - gezien uw consumptiegedrag vanuit het
verleden - Affligem Blond van de tap te bestellen. Test het!
- Onze wifi (draadloos internet) in het centrum van ca 10 Mb nu
sterk verbeterd is naar bijna 100Mb!? Vraag aan het
barpersoneel het wachtwoord hiervoor..

- Er in het DSC ook altijd iets te eten kan worden besteld! En dat er per 1 januari a.s. weer een
lichte prijsaanpassing van de consumpties zal moeten worden doorgevoerd!
Leiden Chess Tournament
Van 14-24 juli 2016 werd alweer de tiende editie van
het Leiden Chess Tournament gehouden. (foto
Maaijveld: de winnaars GM Roeland Pruijssers (l) en
Adrian Mensing (r) resp. uit de A- en B-groep. In het
midden hoofdsponsor Roel Piket, directeur van
Adhoc & Solide Administratie & Advies).
Het jaarlijkse internationale schaaktoernooi zal
volgend jaar voor de elfde keer plaatsvinden van
13-23 juli 2017. Daarover kunt u op de toernooisite
meer vernemen: www.leidenchess.com en via
diverse andere media.

Afscheid Karin Zwanenburg
Op vrijdag 2 september jl. werd er op passende wijze afscheid genomen van onze zaal/bar
beheerder Karin Zwanenburg. Zo’n veertig genodigden c.q. afgevaardigden van clubs en
bonden – die de afgelopen vier jaar met Karin hadden gewerkt in ons denksportcentrum –
gaven acte de présence en wensten Karin succes met haar verdere carrière. Een uitgeleide
met bloemenhulde en een dankwoord namens het bestuur en gebruikers werd door SDLvoorzitter Maaike Valkenburg op de haar gebruikelijke manier gedaan. Maaike memoreerde
onder meer Karin’s poging om toch
vooral ook denksporter te willen
worden middels een bridgecursus van
een paar jaar geleden. Dat heeft niet
het gewenste resultaat gehad en ze
liep niet het ‘bridgevirus’ op. Hoewel
de Oefenclub van Wim v.d. Berg nog
een poging wil gaan wagen in de
toekomst.
Afscheid en start
Karin nam afscheid, omdat ze toch vooral haar voorliefde voor horeca/catering weer vorm
wilde geven. Ze miste voornamelijk die horecawereld en de daarbij horende feedback. Het
toeval wilde dat de beheerder van het Jannes van der Wal Denksportcentrum te Groningen,
Judith Valkenburg (jahaa, zus van), ging stoppen in Groningen en inmiddels per 1 september
naar Leiden is verhuisd! Toeval bestaat niet, zeg ik vaak, en dus vult Judith de ontstane
vacature naadloos op (rechts op bovenstaande foto). Haar man, Dr. Bert van der Marel,
verhuisde mee en de schaakverenigingen in Leiden (drie clubs in het DSC) zullen daar blij
mee zijn, want hij is een 2200+ schaker. Het SDL-bestuur c.s. wenst beide vrouwen veel plezier
in hun respectievelijke werkkringen.
(Jan Bey, secr., foto Lynette Zwanenburg).

Renée & Mark winnen de jaarlijkse Hutspotdrive
Het bridgepaar Renée Verdegaal & Mark Thiele
(Foto SDL) heeft de jaarlijkse Hutspot
wisseltrofee op hun naam geschreven! Hun
namen zullen tot in lengten van jaren op de
zilveren ‘hutspot’ gaan prijken.
Op zondag 2 oktober jl. waren er maar liefst 132
bridgers afgekomen op de traditionele
Hutspotdrive georganiseerd door het NBBdistrict Leiden e.o. i.s.m. met de SDL
(denksportcentrum Leiden).
Ook traditioneel in het organisatieteam onder
meer de heren Wim van den Berg (foto: Wim
reikt namens de SDL de wisselhutspot uit) en Peter Janssen (NBB). Ik mag ook niet vergeten te
noemen de inbreng van Ton & Marja voor de hutspot maaltijd halverwege en de haringen –
met een drankje – na afloop. Dit voor het ‘likken van de wonden’. Of het eergevoel na het
ophalen van je verdiende prijs van een fraaie prijzentafel.
Er werd gestreden in drie sterktelijnen (A, B en C) in een ochtend- en middagsessie van 2 x 21
handjes. Zie voor alle resultaten de website van de NBB Leiden e.o.
Schaakcursus voor volwassenen
De Stichting Denksport Promotie Nederland (SDPN) heeft het
voornemen om een schaakcursus voor volwassenen te
organiseren in 2017 (voorjaar). Tien cursusavonden in het Leidse
denksportcentrum in de maanden februari, maart, april en mei.
Iedere ouder die tegen zijn kind niet ‘direct van het bord wil
worden geschoven’ (want die krijgt immers schaakles op school
en/of een club) kan in het denksportcentrum een cursus gaan
volgen. Een avondcursus op woensdag van 20:00-22-00 uur (met
een pauze halverwege). Cursusbedrag 80 euro voor 10 lessen
inclusief lesmateriaal, bij een minimale deelname van ca. 5
cursisten. Stuur svp een e-mail aan: janbey@leidenchess.com o.v.v.
eventuele speelsterkte en schrijf je in.
Bridgelessen en oefenen
Ook in dit najaar en het voorjaar van 2017 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 dan altijd
zegt.
Daarna is er dan een oefenavond van zo’n twintig spellen (5 x 4).
Er zijn wekelijks gemiddeld zeven 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.
TIP: Woensdagavond 21 december (vanaf 19:30 uur) een kerstdrive op de Oefenclub!

Mahjong
Sinds 1 januari 2016 is er in het denksportcentrum een mahjong club in oprichting: De Rode
Sleutels. Initiatiefnemer Stijn Verschuren heet u dan van harte welkom op de club i.o. op
maandagavond in het Leidse denksportcentrum. Er zijn inmiddels al zo’n tien spelers actief
aan het ‘Mahjongen’, maar de verwachting is dat er binnen 1 of 2 jaar tijd toch wel zo’n 25
spelers zullen gaan toetreden. Op de website van het denksportcentrum Leiden staat een
link naar een YouTube video met enige uitleg van dit spel.
Het bestuur van de SDL heeft de nieuwe club van harte welkom geheten en wenst hen veel
succes!

(Foto van Erik Zachte op Wikipedia)
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