
75e Noteboomtoernooi in CORPUS ‘ reis door de mens’  
 

Het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) is zeer verheugd met het aantrekken van hoofdsponsor 

CORPUS, alwaar het toernooi tevens gehuisvest zal worden van 13 t/m 15 februari 2015. CORPUS 

beschikt over een prachtige congresruimte, waar alle deelnemers in 1 grote zaal hun krachten zullen 

meten. Het pal naast CORPUS gelegen Hilton Garden Inn zal voor deelnemers uit verre oorden een 

ideale uitvalsbasis zijn voor een gezellig weekendje schaken in Leiden. 

 

 

 

Het oudste weekendtoernooi van Nederland, 

dat ontstond op initiatief van voormalig 

wereldkampioen en 2-voudig oud-winnaar 

Max Euwe, is binnenkort toe aan haar 75e 

editie. De komende aflevering belooft zeer 

speciaal te worden, en zal in het teken staan 

van traditie en jeugd.  

 

Bovenop het standaard 6-rondig open toernooi in drie speelsterktegroepen vindt dit jaar, in lijn met 

de eerste 38 edities, de CORPUS 4-kamp plaats. Jan Timman, Predrag Nikolic, Loek van Wely en Jan 

Smeets zullen het tegen elkaar opnemen. Samen zijn deze helden van de 64 velden goed voor o.a. 20 

nationale schaaktitels, maar ook 6 Noteboomtitels. Jan Timman deed dit reeds in 1967, op 15-jarige 

leeftijd! Predrag Nikolic – tegenwoordig LSG-er – is mede record-winnaar met 4 titels. Loek van Wely 

is de enige uit dit illustere gezelschap die het Noteboom nog niet op zijn palmares heeft staan, en zal 

dus gebrand zijn op de winst.  

 

Corpus vierkamp 
 

    
Loek van Wely Jan Timman Predrag Nikolic Jan Smeets 

 

  

De partijen worden live becommentarieerd 

door de Leidse grootmeester en tweevoudig 

oud-winnaar John van der Wiel. De toegang 

tot CORPUS voor geïnteresseerd publiek is  

gratis. Deze service kunnen we bieden dankzij 

bijdragen van IntelliMagic en Stichting 

Topsport Leiden. 

  

 



De traditie van het Noteboomtoernooi zit ‘m in de gezelligheid, grootsheid, het carnavalsweekend, 

soms barre weersomstandigheden, maar bovenal in het feit dat veel deelnemers elk jaar weer 

terugkomen. Het toernooi is door enkele schaakgroten van deze aarde gewonnen, zoals Max Euwe, 

Michael Botwinnik en Jan Timman. Zij allen prijken op de zilveren beker, die dateert uit 1936. 

Vanwege het jubileum willen we zoveel mogelijk oud-winnaars nogmaals huldigen. Helaas zijn niet 

alle oud-winnaars meer in leven, maar zij die dat nog wel zijn hopen we een mooie dag in Leiden te 

bezorgen. De huldiging zal op zaterdagmiddag 14 februari plaatsvinden, voorafgaand aan ronde 3 

van het open toernooi / ronde 2 van de CORPUS 4-kamp. In het toernooiboekje, dat iedere 

deelnemer gratis ontvangt, zal de historie van het Noteboomtoernooi en haar winnaars in 

vogelvlucht beschreven worden.  

 

Op zondagochtend geven we het woord aan de jeugd. Jongens en meisjes tot 12 jaar oud nemen het 

op tegen 2 jeugdige, maar inmiddels gelouterde tegenstanders. Anne Haast, nog maar 21 lentes jong, 

is de huidige Nederlands dameskampioen. Nog jonger is haar collega-simultaangever deze dag, 

Jorden van Foreest. Dit 15-jarige supertalent uit Groningen werd vorig jaar Europees kampioen in de 

leeftijdscategorie t/m 14 jaar. De simultaangevers zullen het niet makkelijk krijgen, want het wemelt 

van het talent in Leiden en omstreken. Alle deelnemers zullen een herinnering aangeboden krijgen. 

De simultaan wordt mede mogelijk gemaakt door het Leidse H.L. Druckerfonds.  

 

Meer informatie over de CORPUS 4-kamp, de open toernooien en de neven-evenementen is terug te 

vinden op de toernooiwebsite: www.lsg-leiden.nl/noteboomtoernooi 

 

Graag tot ziens, bij het 75e Noteboomtoernooi in Leiden! 

 

Rudy van Wessel  Raoul van Ketel 

Toernooidirecteur  Voorzitter LSG 


