
UITNODIGING 

1STE OLIEBOLLENTOERNOOI 

Denksportcentrum Leiden 

                  28 DECEMBER 2022 
 

 

Beste denksporters, 

 

We willen het jaar feestelijk afsluiten met alle denksporters bij het Denksportcentrum Leiden en 

nodigen jullie uit voor een gezamenlijke denksportmiddag op woensdag 28 december 2022. 

 

Voel je welkom: Niet alleen alle denksporters die spelen bij het Denksportcentrum Leiden zijn 

welkom. Tevens kunnen jullie een kennis, vriend, familielid uitnodigen om zich in te schrijven 

voor deze middag. Denk aan je dochter, die op school schaken heeft geleerd, een dam-vriend of 

bridgepaar dat bij een andere vereniging speelt, het maakt niet uit. Ze zijn van harte welkom! 

Ook voor de huis-, tuin- en keukenspelers zijn er leuke prijzen! 

 

Programma 

 

13.00 – 13.20 Binnenkomst 

 

13.30 – 16.30 Denksport toernooi 

Als eerste een toernooi spelen in je eigen denksport met de volgende formule. Dit is onder 

voorbehoud van het aantal deelnemers en verschillen in speelsterkte. 

 

• Bridge:  Parenwedstrijd in één of meerdere lijnen van 5 ronden van 4 spellen 

• Dammen: Zwitsers, tijd: 5 minuten + 5 sec/zet   

• Go:  Toernooi van 3 ronden 

• Schaken: Rapidtoernooi, speeltempo: 10-20 min + 5-10s/zet 

 

Bij iedere denksport prijzen voor de winnaars en andere categorieën. 

 

16.30 – 17.30 Gezelschapsspel  

In het tweede deel schakelen we over naar de oer-Hollandse gezelligheid, die past bij deze 

periode van het jaar en natuurlijk met alle denksporters door elkaar. Je kan dan kiezen uit een 

keur van spellen. Dit is ook het moment dat de oliebollen tevoorschijn komen! 

 

Denk aan spellen als: Boerenbridge, Klaverjassen, Rummikub, Carcassonne, Stratego, 

Backgammon, Scrabble, Triominos, Vijf-op-een-rij, Tangram, …. en elk ander spel dat je binnen 

een paar minuten kan uitleggen en niet uren duurt! 

 

vervolg programma ➔ 



17.30 Prijsuitreiking denksport toernooien 

 

17.40 Prijsuitreiking vrijwilligers van het jaar 

De Stichting Denksport Leiden wil bij dit evenement een drietal top-vrijwilligers bedanken, die 

zich in het afgelopen jaar ingezet hebben voor het Denksportcentrum. 

 

18.30 Einde  

Tot deze tijd kunnen jullie nog verder spelen, oliebol nuttigen, gezellig borrelen. 

 

Inschrijfgeld: €5,= per persoon en €2,50 voor jeugdleden. Te betalen bij binnenkomst, pinnen en 

cash (graag gepast) mogelijk. 

 

Aanmelden: Geef je op via een e-mail naar evenement.bcleidsdoublet@gmail.com bij voorkeur 

vóór 14 december. Zie verderop voor opgave. 

 

Heb je nog vragen neem dan contact op met één van de volgende coördinators: 

 

• Algemeen & Bridge:  Leendert Paape  paapeleendert@gmail.com 

• Dammen:    Joop Burgerhout jdburger@planet.nl 

• Go:    Henk van der Wal henkvanderwal@computer.org 

• Schaken:   Jetze Heun  secretaris@philidor.nl 

 

We hopen op een vol en enthousiast Denksportcentrum. 

 

Met vriendelijke groet, 

Propaganda commissie Denksportcentrum Leiden 

 

 

Bijlage: opgaveformulier (zie hieronder)  
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OPGAVE OLIEBOLLENTOERNOOI 28 DECEMBER 2022 

 

Ik geef mij/ons op voor het volgende denksport toernooi: 

 

Naam speler/bridgepaar: ……………………………………………………………………………………. 

Denksport:   Bridge / Dammen / Go / Schaken (1) 

Categorie speler:   Club / Thuisspeler (1)  

Jeugdspeler:   Ja / Nee (1) 

Aanvullende informatie: <bij bridge: NBB-lidnummers> 

 

Ik heb tevens uitgenodigd om mee te doen en zich in te schrijven: 

 

Naam speler/bridgepaar: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Gezelschapsspel 

 

o Ik maak een keuze uit de aanwezige spellen op die middag 

o Ik weet vrijwel zeker dat ik graag het volgende gezelschapsspel ga spelen: 

………………………. 

o Ik vind het leuk om zelf een spel mee te nemen, namelijk: 

………………………… 

 

Stuur bovenstaande informatie naar evenement.bcleidsdoublet@gmail.com bij voorkeur 

vóór 14 december of lever dit formulier in bij één van de coördinators. 

 
(1) Selecteer één van de opties. 
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