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In herinnering
Joop van Oudshoorn

Ken je sporte?!

Een verdrietig begin....
Ons nieuwe seizoen moeten we beginnen zonder onze trouwe secretaris
Joop van Oudshoorn. Zeer onverwacht moesten we afscheid van hem
nemen. Enkele dagen voor zijn overlijden sprak ik hem nog; hij vertelde
dat hij enkele bypasses had gekregen en dat hij vol goede moed was en
vertrouwen had in de goede afloop. Het mocht niet zo zijn, in het weekend kreeg hij opnieuw een infarct, hulp mocht niet meer baten.
Wij leven mee met zijn vrouw Saskia, we kennen haar vooral van de
etentjes van onze vereniging, en zijn zoon Jeroen.
Alle leden van de vereniging hebben, ofwel bij hem thuis, ofwel tijdens
de indrukwekkende begrafenis, afscheid van Joop genomen.
Ons verdriet maakten we kenbaar met een rouwadvertentie in het
Leidsch Dagblad, en met een bloemstuk bij het graf.
Verderop in ons blad schrijft Alex een persoonlijk afscheid van Joop.
Maandag 4 september moet ons team, nu een zestal, direct al thuis spelen tegen LDG. Het is te hopen dat onze dammers er dit jaar iets meer
van maken dan vorig jaar. Slechter kan niet, we zijn op een laatste plaats
geëindigd!
De ledenvergadering wordt gehouden op maandag 11 september.
Voor het Rabobankwensenfonds hebben we ingeschreven met de wens
een gedenkboekje te maken, in verband met ons tachtigjarig bestaan.
We zijn hierbij genomineerd met de publieksjurering. De bedoeling is dat
alle leden, vrienden en kennissen met hun verhalen en foto's komen,
waaruit een boekje kan worden samengesteld. Mocht onze wens niet gehonoreerd worden willen we dit in eenvoudiger vorm in eigen beheer
maken.
R.L.
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In memoriam Joop van Oudshoorn
Als donderslag bij heldere hemel bereikte mij het trieste bericht dat onze
secretaris Joop van Oudshoorn was overleden. Medio juni had ik Joop
nog even opgebeld om de teaminschrijving voor het nieuwe seizoen aan
de dambond Midden-Holland door te geven. Wie had toen kunnen vermoeden dat hij ons ruim een maand later zo plotseling zou ontvallen.
Op mijn vraag waarom we hem de laatste speelavonden in juni niet op de
damclub gezien hadden antwoordde hij me monter: “Het is toch vakantietijd?!. Ik ben aan het genieten van het mooie weer en mijn kleinzoon.” Zo
was Joop: Altijd vrolijk, in voor een geintje, lekker genieten en altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Op allerlei manieren heeft Joop getracht om nieuwe leden te werven. Wie
herinnert zich niet zijn oproepjes in het Witte Weekblad en de door hem
gebouwde internetsite van onze damclub waardoor we Glenn Hardenberg
als nieuw lid mochten begroeten. Joop bracht ook zijn neef Maurice Pieterson mee naar de damclub. Ook was Joop de grote animator voor het
aankleden en bemannen van onze kraam op de jaarlijkse Sportbaanderij.

Joop van Oudshoorn in de damclubkraam op de Sportbaanderij in juni 2003.
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Van alles nam hij mee voor zo’n evenement: Klapstoeltjes, koelbox met
frisdrank, een steekwagentje, een prachtig groen kleed, borden, schijven
en als het er niet was dan regelde Joop ter plekke wel wat. Met eenvoudige dampuzzels als prijsvraag, tasjes met informatie en damlectuur en
een echte damcomputer wist hij onze damclub bij menig voorbijganger
onder de aandacht te brengen.
Hij was regelmatig samen met enkele familieleden als verkoper op rommelmarkten present. Met de opbrengst van verkochte 2e hands spullen
kocht hij voor de damclub een aantal mechanische klokken en één digitale klok. Het was hem namelijk bij uitwedstrijden opgevallen dat een aantal leden nog niet zo vertrouwd was met het spelen met dit digitale
plastic uurwerk dat maar niet wilde tikken. “Zo kunnen ze er in alle rust
aan wennen.” vetrouwde hij mij eens toe.
Joop was thuis middels de boekjes van Koops en Kraijenbrink (K&K serie) en het dammen op internet serieus bezig zijn damkennis te verbreden en ieder jaar zag je zijn spelniveau dan ook stapsgewijs toenemen.
In één van onze laatste onderlinge dampartijen deed hij me in het stof
bijten en zichtbaar balend van mijn nederlaag feliciteerde ik hem met zijn
overwinning. “Ben je nu boos?” vroeg hij quasi belangstellend en keek
me vervolgens lachend aan. “Nee hoor Joop”zei ik hem en lachte terug.
“Blijven lachen Alex, ook achter het dambord!” was zijn gevatte reactie.
Joop van Oudshoorn onze secretaris is niet meer. We zullen hem missen
met zijn humorvolle opmerkingen, grapjes en vrolijke humeur. Zijn plek
zal leeg blijven, maar de herinneringen aan hem zullen altijd blijven.
A.Z.
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Schooldamtoernooi 2006
Op woensdagmiddag 6 december organiseert LDC in samenwerking met het sportservicepunt Leiderdorp het jaarlijkse schooldamtoernooi voor het Leiderdorpse basisonderwijs. De
speellocatie en het aanvangstijdstip zullen later nog bekend worden gemaakt.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
A.Z.

Uitslagen eerste klasse 2005/2006
1. DID Bergambacht / Schoonhoven 14 pnt
2. OGB Bodegraven
14 pnt
3. DEZ Reeuwijk
9 pnt
4. KDV Krimpen
9 pnt
5. Essesteijn Voorburg
7 pnt
6. KDC Katwijk 2
6 pnt
7. ADC Alphen aan den Rijn
6 pnt
8. RDC Rijnsburg
4 pnt
9. LDC Leiderdorp
3 pnt
Dit jaar eindigen we hopelijk op een betere plaats!
Een heel aardig resultaat behaalden we bij de viertallenwedstrijden.
Het berekenen van de sterkte van een team via de ratings en de daaruit
voortvloeiende compensatie, bood ons de gelegenheid tot een goed resultaat. Zo eindigden we in de finale nipt achter Damlust Gouda, maar
voor ADC Alphen en HDC Alphen.
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LDC aanwezig bij Ken je sporte?!
evenement
Donderdag 4 mei was onze damclub present bij de Ken je sporte?! manifestatie in sportcomplex “De Does”. Op uitnodiging van het sportservicepunt Leiderdorp gaven diverse Leiderdorpse sportverenigingen die
schooltoernooien organiseren deze meivakantiedag zogenaamde clinics
(kennismakingstrainingen) aan belangstellende leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Jan en Sylvia helpen de Leiderdorpse jeugd op zoek naar plakkers.

Op de foto’s ziet u Jan van der Leek en Sylvia Truijers in actie bij het assisteren van de kinderen bij het zoeken naar plakkers op de stencils met
diagramstanden en ondergetekende tijdens de afsluitende plakker in de
Coupe Raphael bij het demonstratiebord.
In totaal waren er mede door het uitzonderlijk mooie weer die dag in totaal 9 kinderen die aan onze damclinic deelnamen.
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Alex demonstreert de plakker in de Coupe Raphaël.

Jan en Sylvia nogmaals hartelijk dank voor jullie assistentie bij deze
jeugdactiviteit!
A.Z.

Johan Kromhout Damtoernooi
op zaterdag 9 september 2005
aanvang 10.00 uur, kantine van de gemeentewerf
Korte Voorhouterweg 12, Rijnsburg, tel. 071-4057265
Aanmeldingen voor 6 september 2005 bij Anton van Dusseldorp
tel. 071-4027832 - 06-12064320, e-mail: avdusseldorp@casema.nl
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Rabodamtoernooi 2006
Inmiddels traditiegetrouw speelden onze leden Uittenboogaard en A.
Zwanenburg ook dit jaar weer mee in het Rabobank damtoernooi te
Rijnsburg. Nadat beide Leiderdorpse damspelers in de eerste ronde een
verliespartij moesten incasseren kwamen zij in de tweede ronde tegen elkaar uit. Het Leiderdorpse onder-onsje werd een wat vreemde partij
waarin A. Zwanenburg eerst een allesbeslissende 3-om-4 combinatie
naar dam miste, maar uiteindelijk toch de winst naar zich toe kon trekken
door goed positiespel op de lange vleugel. In de daaropvolgende ronde
wist A. Zwanenburg zijn opponente Mariëlle Meijer-Kromhout te verrassen met een winnende 4-om-4 afruil met damdoorbraak. Uittenboogaard
wist in ronde drie Ronald Turenhout te verslaan met een overmachtseindspel met twee dammen tegen één vijandelijke dam en wederzijds
nog enkele schijven op het bord. Helaas kon A. Zwanenburg als klasse 2
speler de positieve scorelijn dit toernooi niet vasthouden. Tegen respectievelijk de klasse 1 spelers Gera Hol, Arjen de Mooij en Hans Tangelder
gingen remiserijke standen door onachtzaamheid in het eindspel alsnog
verloren. Uittenboogaard verloor in ronde 4 van de sterke Richard Meijer
en moest in ronde 5 en 6 wegens een elleboogblessure verstek laten
gaan hetgeen hem nog wel een punt opleverde. In ronde 7 versloeg Uittenboogaard zonder veel moeite KDC-er Teun de Kluyver. A. Zwanenburg vergat in zijn partij tegen good-old Piet van Egmond af te ruilen,
kwam vervolgens positioneel in het gedrang en verloor zijn partij roemloos. In de slotronde speelde Uitenboogaard een interessante postionele
partij tegen Lissenaar Gerrit Slotje. In een kansrijke stand met tempovoordeel liet hij zich verschalken door een vijandelijke 4-om-4 combinatie met damdoorbraak die partijverlies inleidde. In de partij tegen de
talentvolle jeugdspeler Matthijs Ravensbergen moest A. Zwanenburg genoegen nemen met remise door een verraderlijk offer in het eindspel.
Met een score van 5 punten na acht speelronden speelden beide Leiderdorpse damspelers deze editie van het Rabodamtoernooi een bijrol met
respectievelijk een zevende plaats voor A. Zwanenburg en een achtste
plaats voor Uittenboogaard van de 13 deelnemers in klasse 2.

A.Z.
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Clubcompetitie 2006-2007
rooster eerste klasse A
Ronde 1
vr
8
vr
8
wo
6
ma
4

sept
sept
sept
sept

Samen Sterk
R.D.C.2
K.D.C.1
L.D.C.

-

Essesteijn 1
R.D.C.1
K.D.C.2
L.D.G.

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....

Ronde 2
ma 18
wo 20
vrij 22
vrij 22

sept
sept
sept
sept

Essesteijn 1
K.D.C.2
R.D.C.1
Samen Sterk

-

L.D.G.
L.D.C.
K.D.C.1
R.D.C.2

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....

Ronde 3
vrij
6
wo
4
ma
2
do
5

okt
okt
okt
okt

R.D.C.2
K.D.C.1
L.D.C.
L.D.G.

-

Essesteijn 1
Samen Sterk
R.D.C.1
K.D.C.2

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....

Ronde 4
wo 16
vrij 20
vrij 20
vrij 20

okt
okt
okt
okt

Essesteijn 1
R.D.C.1
Samen Sterk
R.D.C.2

-

K.D.C.2
L.D.G.
L.D.C.
K.D.C.1

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....

Ronde 5
wo
1
ma 30
do
2
wo
1

nov
okt
nov
nov

K.D.C.1
L.D.C.
L.D.G.
K.D.C.2

-

Essesteijn 1
R.D.C.2
Samen Sterk
R.D.C.1

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....

Ronde 6
ma 13
vrij 17
vrij 17
wo 15

nov
nov
nov
nov

Essesteijn 1
Samen Sterk
R.D.C.2
K.D.C.1

-

R.D.C.1
K.D.C.2
L.D.G.
L.D.C.

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....

Ronde 7
ma 27
do 30
wo 29
vrij
1

nov
nov
nov
dec

L.D.C.
L.D.G.
K.D.C.2
R.D.C.1

-

Essesteijn 1
K.D.C.1
R.D.C.2
Samen Sterk

.....
.....
.....
.....

-

.....
.....
.....
.....
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Clubkampioenschap van Leiderdorp
Tussenstand clubkampioenschap van Leiderdorp seizoen 2005/2006
per 27 juni 2006
Naam

Gespeeld

Gewonnen

Gelijk

Verloren

Punten

Lindemans

16

14

2

0

30

Uittenbogaard

18

10

5

3

25

A. Zwanenburg

18

7

4

7

18

Knol

18

5

7

6

17

Van der Leek

18

5

7

6

17

Lovink

17

7

2

8

16

C. Zwanenburg

18

4

8

6

16

Oostergo

14

4

4

6

12

Van Oudshoorn

14

4

4

6

12

Van der Vecht

17

2

1

14

5

Opmerking:
De partijen tegen Hardenberg en Klinkenberg zijn niet meegeteld voor de
bepaling van deze tussenstand, omdat beide spelers niet tegen alle spelers van bovenstaande lijst gespeeld hebben.

Ratings
47
97
173
178
195
198
215
214

R. Lindemans
Th.Uittenbogaard
P.Lovink
L.Knol
J. v.d. Leek
M. van der Vecht
A. Zwanenburg
C. Zwanenburg

2004
1042
916
791
787
760
759
717
681

2006
1100
848
848
899
709
861
932
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Dit zijn de virtuele
ratings van de
DMH), voor zover
beschikbaar

Bestuur Dambond Midden-Holland
Voorzitter: H. Meester
Tel. (010) 521 81 60, Hoefweg 90, 2665 CG Bleiswijk
Tweede voorzitter: N.L.P. te Bos
Tel. (0172) 42 21 19, Turfeiker 20, 2481 CV Woubrugge
Secretaris: E.J. Prosman
Tel. (06) 55 12 66 95, Westvest 37G, 2611 AZ Delft
Wedstrijdleider: C.A. van Dusseldorp
Tel. (071) 521 57 33, Havikshorst 121, 2317 AM Leiden
Penningmeester: A. Doeves
Tel. (079) 361 36 33, Jessicagang 8, 2719 CA Zoetermeer
Competitieleider: M. van Tol
Tel. (0172) 58 88 39, 06 28 19 90 91, Van Ruysdaelstraat 15,
2391 CW Hazerswoude Dorp
Bondspropagandist: T. van de Krol
Tel. (0182) 635377, Alpherwetering 4 , 2741 MN Waddinxveen
Jeugdcoördinator: R.M. Kromhout
Tel. (071) 402 36 77, Voorhouterweg 52, 2231 NG Rijnsburg

Damverenigingen
Dambond Midden- Holland
K.D.C. (Katwijk aan den Rijn)
Secretaris: G.N. Berbee, Herenweg 51, 2201 AE Noordwijk 071 - 362 05 13
Speelavond: wo
Speellokaal: (tijdelijk) Wijkvereniging Noord / Noord-Oost, E.A. Borgerstraat 58,
2225 AS Katwijk aan Zee, 071 - 401 58 79
Bereikbaar vanaf Leiden:
Vanaf A44 richting Katwijk via Europaweg (N206) na het tweede stoplicht rechts
Katwijk inrijden. Boven aan het viaduct linksaf over het viaduct richting de boulevard. Bij de eerste rotonde rechtsaf, bij de tweede rotonde linksaf. Deze weg vervolgen tot bijna bij de boulevard. Ongeveer 250m voor Hotel Savoy linksaf (laatste
weg links vóór de boulevard). Bij de eerstvolgende hoek van het huizenblok rechts
is de ingang naar de Wijkvereniging Noord / Noord-Oost. Dit is aangegeven met
een klein verwijzingsbordje. Ongeveer 50m verder is een ruim parkeerterrein.
Bereikbaar vanaf Rijnsburg:
Vanaf Rijnsburg over de Sandtlaan doorrijden over de Molentuinweg. Aan het
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eind rechtsaf de N206 oprijden. Hierna direct rechtsaf met de weg mee Katwijk inrijden en bovenaan het viaduct linksaf over het viaduct richting de boulevard. Zie
verder routebeschrijving vanaf Leiden.
L.D.G. (Leiden)
Secretaris: E.P. Bronstring, Oude Herengracht 4, 2312 LN Leiden, 071 - 521 92 56
Speelavond: do
Speellokaal: Leids Denksportcentrum, Robijnstraat 4, Leiden, 071 - 572 32 29
Bereikbaar via de Doctor Lelylaan (verlengde van Churchilllaan). De Doctor Lelylaan is een onderdeel van de verbindingsweg tussen de A4 en de A44 door Leiden-Zuidwest.
Vanaf de A4 na spoorwegviaduct linksaf.
Vanaf de A44 voor spoorwegviaduct rechtsaf.
In beide gevallen rijdt u op het winkelcentrum aan. Het denksportcentrum ligt achter het winkelcentrum
R.D.C. (Rijnsburg)
Secretaris: C.A. van Dusseldorp, Havikshorst 121, 2317 AM Leiden, 071 - 521 57 33
Speelavond: vrij
Speellokaal: Kantine Gemeentewerf, Korte Voorhouterweg 12, 2231 JJ Rijnsburg,
071 - 405 72 65
Bereikbaar: Vanaf de A44 Oegstgeest/Leiden naar Rijnsburg. Borden richting
Noord- wijk volgen (bij de fontein rechts). Bij de 2e stoplicht de Brouwerstraat op
(met de weg mee naar links). Bij het 2e stoplicht rechtsaf (bij bakkerij van Tilburg).
Dit is de Korte Voorhouterweg. Na ongeveer 200 meter is nummer 12 bij het toegangshek. Vanaf Noordwijk in Rijnsburg de brug over en 2e stoplicht (dus de eerste weg) linksaf. De thuiswedstrijden op zaterdag van R.D.C. voor de landelijke
competitie vinden ook plaats in de Kantine Gemeentewerf.
L.D.C. (Leiderdorp)
Speelavond: ma
Speellokaal: Verzorgingstehuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp.
Bereikbaar
Komend uit de richting Alphen a/d Rijn gaat u rechtsaf de Leiderdorpsebrug over
(de brug met de stier), bij de eerste kruising gaat u rechtdoor en bij de volgende
kruising gaat u rechtsaf en dan nog een keer rechtsaf en dan heeft u aan uw rechterhand het verzorgingstehuis Leythenrode.
Komend vanuit de richting Alphen a/d Rijn (lage zijde) rijdt u onder de A4 door tot
aan de rotonde. Op de rotonde gaat u rechtsaf en vindt u het verzorgingstehuis na
300 meter aan uw linkerhand.
Komend vanaf de Engelendaal steekt u de kruising over en neemt dan de eerste
rechts en aan uw rechterhand heeft u dan het verzorgingstehuis Leythenrode.
Met de lift of met de trap naar de eerste verdieping vindt u ons speellokaal in vergaderruimte nummer 3
A.D.C. (Alphen aan den Rijn)
Secretaris: R.C. van Diggele, Sleper 48, 3448 WJ Woerden, 0348 - 43 12 62
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Speelavond: ma
Speellokaal: Gebouw van de speeltuin- en buurtvereniging Vreugde-Oord
Vorselenburgstraat 25/E, 2405 XJ Alphen aan den Rijn, 0172 - 49 12 34
In het speellokaal mag niet gerookt worden!
Bereikbaar vanuit Leiden:
De weg voor het doorgaande verkeer door Alphen aan den Rijn volgen (Prins
Bernhardlaan). Ongeveer 400 meter voorbij het station links afslaan. Halverwege
dit plein rechtsaf de Van Dijkstraat inslaan, dit leidt naar het hek van de speeltuin.
Bereikbaar vanuit Gouda/Boskoop:
De hefbrug over, daarna de borden richting centrum volgen via de Conradstraat.
Ongeveer 400 meter voor het station slaat u rechtsaf het Hazeveld op. Zie verder
hierboven.
H.D.C. (Alphen aan den Rijn)
Secretaris: E.J. van Reenen, Witte Klaver 91, 2481 CL Woubrugge, 0172 - 51 86 78
Speelavond: vrij
Speellokaal: Buurthuis Elckerlyc, Havixhorst 254-256, Alphen aan den Rijn,
0172 - 43 18 15
Bereikbaar vanuit Bodegraven: Over de hefbrug, langs het station, steeds rechtdoor (richting Amsterdam), over de Albert Schweitzerbrug, derde verkeerslicht (na
Shellstation) rechtsaf Horstenweg, T-kruising linksaf Broekhorst, eerste rechts Aalhorst, eerste rechts Havixhorst.
Bereikbaar vanuit Gouda: Over de hefbrug en dan als hierboven.
Bereikbaar vanuit Leiden: Via de Rijndijk langs Avifauna, richting Amsterdam over
de Albert Schweitzerbrug en dan als hierboven.
Bereikbaar vanuit Leimuiden: Over Herenweg, bij verkeerslichten rechtsaf richting
centrum. Tweede verkeerslicht links Horstenweg, verder als hierboven.
Kijk Uit (Zegveld)
Secretaris: C. Kuijer, Dorpsstraat 3, 3474 JP Zegveld, 0348 - 69 12 36
Speelavond: vrij
Speellokaal: Milandhof, Middenweg 2, Zegveld, 0348 - 69 13 97
Bereikbaar: Midden in dorp
O.G.B. (Bodegraven)
Secretaris: R. Buitenhuis, Vrije Nesse 68, 2411GR Bodegraven, 0172 - 61 36 15
Speelavond: do
Speellokaal: Ichthuskerk, Stationstraat 17, Bodegraven, 0172 - 61 41 42
Bereikbaar:
Komende uit de richting Alphen aan den Rijn/Zwammerdam (N11) bij de verkeerslichten linksaf (dit is afslag Bodegraven-centrum) en meteen (nog vóór de brug)
rechtsaf. Deze weg (Dammekant) volgen; de weg buigt na ± 400 meter rechtsaf
(Doortocht); blijven volgen (± 500 meter) tot T-kruising met aan de rechterkant
spoorwegovergang. Op deze T-kruising linksaf en meteen rechts aanhouden; na ±
50 meter is de Ichthuskerk aan de linkerkant.
Komende uit de richting Reeuwijk bij verkeerslichten (na AC-restaurant) recht
door, richting ‘Bodegraven.’ Deze weg (Goudseweg) volgen (± 1300 meter) tot direct over de spoorlijn en daar meteen linksaf. Deze weg (eerst Spoorlaan ge13

naamd en daarna Stationsweg) volgen; na ± 500 meter is de Ichthuskerk aan de
rechterkant.
D.E.Z. (Reeuwijk)
Secretaris: J. Versluis, Rembrandtstraat 44, 2811 XC Reeuwijk, 0182 - 39 33 96
Speelavond: ma
Speellokaal: Verenigingsgebouw De Brug, Dunantlaan 1, 2811 CA Reeuwijk,
0182 - 39 28 82
Bereikbaar:
Vanaf rijksweg of Bodegraven: Vanaf rotonde bij tweede verkeerslicht linksaf, dat
is vanuit Gouda bij het eerste verkeerslicht rechtsaf. Daarna eerste weg links,
doorrijden tot aan kruispunt, daar linksaf en direct rechts heeft u dan gebouw De
Brug.
Jong en Oud (Stolwijk)
Secretaris: P. de Jong, Rietgors 28, 2821 SR Stolwijk, 0182 - 34 28 61
Speelavond: do
Speellokaal: Hervormd Centrum Rehoboth, (De Nederlands Hervormde Kerk),
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk, 0182 - 34 17 87
Bereikbaar vanuit de richting Gouda:
Provincialeweg Gouda - Bergambacht volgen. Bij eerste kruispunt met verkeerslichten: linksaf richting Stolwijk. Na 250 meter rechts en vervolgens na 25 meter
weer rechts.
Bereikbaar vanuit de richting Bergambacht:
Provincialeweg Bergambacht - Gouda volgen. Bij eerste kruispunt met verkeerslichten: rechtsaf richting Stolwijk. Na 250 meter rechts en vervolgens na 25 meter
weer rechts.
D.E.Z. (Schoonhoven)
Secretaris: D. van den Leeden, Lorentzhof 42, 2871 JT Schoonhoven,
0182 - 38 67 74
Speelavond: ma
Speellokaal: Stichting Verenigingshuis De Zilverstad, Nieuwe Singel 39, 2871 AX
Schoonhoven, 0182 - 38 84 75
Bereikbaar:
Vanuit Gouda/Bergambacht bij tweede rotonde, net voor BP tankstation, rechtsaf.
Na 30 meter linksaf, rechtdoor tot het voetbalveld, dan linksaf het parkeerterrein
op.
D.I.D. (Bergambacht)
Secretaris: C. Scheer,
Secr. Schipperstraat 10, 2861 XR Bergambacht, 0182 - 35 75 05
Speelavond: di
Speellokaal: De Schakel, Schoolstraat 24, Bergambacht, 0182 - 35 12 76
Bereikbaar:
Op de weg Schoonhoven-Krimpen bij verkeerslichten richting Bergambacht, langs
busstation, rechtsaf na 50 meter, bocht in de weg volgen naar links, dit is de
Schoolstraat.
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U wordt verzocht in de speelzaal niet te roken.
K.D.V. (Krimpen aan den IJssel)
Secretaris: A. van der Grient, Morgental 73, 2922 CP Krimpen a/d IJssel,
0180 - 51 61 37
Speelavond: di
Speellokaal: Verzorgingsflat “De Goudenregen”, Goudenregenstraat 1, 2923 EJ
Krimpen aan den Ijssel, 06 - 50 86 78 46 (Op dit mobiele nummer is de recreatiezaal waarin gedamd wordt bereikbaar)
Bereikbaar:
Vanuit richting Den Haag: Komend over de E19/A16, ruim voor de Van Brienenoordbrug, richting Capelle aan den IJssel kiezen.
Vanuit Capelle aan den IJssel: Na Algerabrug bij de eerste verkeerslichten linksaf,
daarna rechtdoor, rotonde oversteken, bij verkeerslichten rechtsaf (Stad en Landschap), eerste straat links (Meidoornstraat), aan het einde linksaf (Vuurdoornstraat) en dan rechts.
Vanuit Schoonhoven: Bij verkeerslichten rechts en dan als hierboven.
B.D.V. (Bleiswijk)
Secretaris: A.J. Breugem, Douwes Dekkerlaan 54, 2662 AL Bergschenhoek,
010 - 522 39 48, e-mail breugem@casema.nl
Speelavond: di
Speellokaal: Zorgcentrum ‘De Leeuwerik’.
Leeuwerikstraat 2, 2665 VH Bleiswijk, 010 - 521 51 22
Bereikbaar:
Het dorp doorrijden tot aan de vluchtheuvel met het bord Oosthoekeind. Daar
naar beneden, dan tweede straat links, na 100 meter ligt Zorgcentrum ‘De Leeuwerik.’
Damlust (Gouda)
Secretaris: G.P. van der Wouden, Gloriantplantsoen 50, 2805 XD Gouda,
0182 - 52 73 50
Speelavond: ma
Speellokaal: Vrijetijdscentrum Bloemendaal, Ridder van Catsweg 256, (ingang
Omlooppad) Gouda, 0182 - 53 02 72
Bereikbaar: Achter het ‘Het Groene Hart’ ziekenhuis.
DV Essesteijn (Voorburg)
Secretaris: J. van der Meijden, Zwedenburg 260, 2591 BM Den Haag,
070 - 312 46 10 (werk), 06 - 510 54 401 (privé)
Speelavond: ma
Speellokaal: Wijkcentrum Essesteijn
Elzendreef 10, 2272 EB Voorburg, 070 - 386 42 95
De zaal is vanaf 19.30 uur geopend.
De wedstrijden dienen om 19.45 uur (en niet later!) aan te vangen in verband met
de sluitingstijd van het wijkcentrum. De zaal dient rookvrij te zijn !!!
Wel mag in de gangen en bij de bar worden gerookt.
Bereikbaar vanuit richting Utrecht, Amsterdam of Rotterdam:
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Op de Utrechtsebaan (inkomst Den Haag) eerste afslag rechts (Voorburg, afrit 4).
Onderaan de afrit, rechtsaf richting Leidschendam (Prins Bernhard- laan) en deze
blijven volgen tot onder de (spoor-) tunnel. Direct uiterst links aanhouden en bij de
stoplichten linksaf (Rodelaan). Links aanhouden en bij de T-kruising linksaf. Na circa 25 meter, nabij de tramhalte, rechtsaf. Direct links ligt het parkeerterrein van
het wijkcentrum annex sporthal. Via een looppad is het wijkcentrum, dat links ligt,
te bereiken.
Bereikbaar vanuit Wassenaar, Rijksstraatweg:
Steeds richting Leidschendam volgen. Na de (spoor-) tunnel rechterrijbaan volgen
met de bocht mee. Na het derde stoplicht vanaf de tunnel (nabij tramhalte) direct
rechtsaf. Direct links ligt het parkeerterrein van het Wijkcentrum annex sporthal.
Via een looppad is het wijkcentrum, dat links ligt, te bereiken.
Samen Sterk (Hazerswoude)
Secretaris: R. Treur, Brabantlaan 132, 2408 GC Alphen a/d Rijn, 06 - 23 71 17 50
Speelavond: vrij
Speellokaal: Café de Egelantier, Raadhuisplein 1, 2391 BJ Hazerswoude,
06 29 15 34 40
Bereikbaar: Centrum Hazerswoude-dorp.
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Ledenlijst Leiderdorpsche Damclub
L. Knol,
Rosenburgherlaan 3,

2252 BA Voorschoten,

J. van der Leek,
Kloosterhof 19

2353 SK Leiderdorp

R. Lindemans,
Grotiuslaan 29,

tel. 5613894
gsm 06 30 43 21 43

voorzitter
2353 BR Leiderdorp,
tel. 5891875
e-mail: r.lindemans@worldonline.nl

P. Lovink,
Fred. Hendrikplantsoen 11,

2351 GJ Leiderdorp,

tel. 5410459

G.H. Oostergo,
Van Geerstraat 5,

lid van verdienste
2351 PL Leiderdorp,

tel. 5411047

Th. Uittenbogaard,
Rijnsburgerweg 80,

2341 AB Oegstgeest,

tel. 4030626

M. van der Vecht,
Ereprijskamp 21,

2353 HX Leiderdorp,

tel. 5892220

A. Zwanenburg,
Papiermolen 34
C. Zwanenburg
Dijkwacht 19,

penningmeester, jeugdleider
2317 SV Leiden
tel. 5228174
e-mail: zwanenba@zonnet.nl
2353 EG Leiderdorp,
tel. 5410217
e-mail: czwanenburg@casema.nl

Donateurs
Mevr. M.J.A. van Amsterdam,
Dotterbloemkreek 5,
2353 JA Leiderdorp,
Mevr. A. Diseraad,
Van Leeuwenpark 43,
2351 CM Leiderdorp,
Mevr. C. van der Zwan,
Pinksterbloem 47,
2352 AR Leiderdorp,
Andere adressen
Mevr. Saskia van Oudshoorn-la Lau
Cruquiuslaan 111,
2332 EA Leiden,
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tel. 5891740
tel. 5418051
tel. 5411156

tel. 5313831

