
Toernooireglement 79e Noteboomtoernooi 
  

 Telefonische bereikbaarheid: 
Rudy van Wessel (algemene zaken): 06-48955349 
Chris de Weert (afmeldingen & indeling): 06-14362661 (bij voorkeur per SMS) 
 

 Aanvangstijden van de ronden (Open groepen A/B/C, Vierkampen): 
Ronde 1: Vrijdag 19:30  Ronde 4: Zaterdag 19:30 
Ronde 2: Zaterdag 9:00  Ronde 5: Zondag 9:00 
Ronde 3: Zaterdag 14:00  Ronde 6: Zondag 14:00 
Prijsuitreiking:  Zondag ± 18:30     

 De vierkampers spelen gelijktijdig met ronde 1, 3 en 6 van de Open groepen. 

 

 Afwijkingen van FIDE-reglement: 
De verzuimtijd volgens Artikel 6.7 is één uur. De spelers dienen binnen één uur na het 
aanvangstijdstip van de ronde aanwezig te zijn. 
In afwijking van artikel 11.3 geldt het volgende. Het is verboden om tijdens een ronde een mobiele 
telefoon of ander communicatiemiddel op het lichaam te dragen. Het is wel toegestaan om een 
dergelijk apparaat in een tas of jas te hebben. Tijdens de ronde dient het apparaat volledig 
uitgeschakeld te zijn. Overtreding van deze regel leidt tot verlies van de partij.  
 

 (Her-)indelingen: 
Ca. 10 minuten na aanvang van ronde 1 en 2 zal er een herindeling gemaakt worden voor spelers 
zonder tegenstander. Deelnemers die abusievelijk niet ingedeeld zijn, moeten zich melden bij de 
wedstrijdleider voor de herindeling. De indeling voor de ochtendrondes (2 en 5) wordt de avond 
tevoren opgehangen in de zaal, en op internet gepubliceerd. Zie www.lsg-leiden.nl/noteboom. 

 Speeltempo: 
Het speeltempo bedraagt 1 uur en 40 minuten voor de hele partij, met 10 seconden increment 
per zet. De notatieplicht vervalt bij minder dan 5 minuten resterende tijd op de klok. 
 

 Notatiebiljetten 
Gebruik van de notatiebiljetten met doordrukvel is verplicht. Na afloop dienen de door beide 
spelers ondertekende witte formulieren (inclusief de uitslag!) ingeleverd te worden bij de 
wedstrijdleider. Het doordrukvel is voor uw eigen administratie. 
 

 Byes: 
Controleert u of een aangevraagde bye correct op de sticker van dit document staat aangegeven. 
Tijdens ronde 1 t/m 4 krijgt u voor een bye éénmalig een half punt. Een extra verzoek tot een bye 
is mogelijk maar levert een reglementaire nul op. Indien een speler – zonder opgaaf van reden – 
niet komt opdagen tijdens een ronde, behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor deze speler 
uit te sluiten van verdere deelname aan het toernooi. 



 Niet roken: 
Er geldt een algemeen rookverbod in City Resort, alsmede het gehele Level-gebouw. Buiten, 
direct bij de ingang, mag wel gerookt worden.   

 Prijzen: 
Het definitieve prijzenschema zal uiterlijk tijdens ronde 3 bekend gemaakt worden. De 1e prijs per 
Open groep, zoals in de folder en op onze website gepubliceerd, is gegarandeerd. Er kan slechts 
één prijs per persoon gewonnen worden. Dit geldt echter niet voor de schoonheids-, club- en 
familieprijs. Bij gelijk aantal punten worden prijzengelden gedeeld. Bij gelijk eindigen wordt de 
rangorde bepaald door achtereenvolgens WP / SB / loting. Spelers zonder controleerbare rating 
komen niet in aanmerking voor een ratingprijs. Voor de vierkampen geldt ook dat bij gelijk 
eindigen het prijzengeld wordt gedeeld. Vierkampwinnaars kunnen hun prijs direct ophalen in de 
organisatieruimte, na afloop van de partij. 

 Speciale (extra) prijzen: 
 Jeugdprijs voor spelers geboren na 22 februari 1998 voor groep A, geboren na 22 februari 2000 

voor groep B, en geboren na 22 februari 2002 voor groep C;  
 Damesprijs, bij voldoende deelname (>5 per groep). 
 Tenminste 1 ratingprijs per groep. 
 Familieprijs, de totaalscore van de 2 best scorende familieleden.  
 Clubprijs, totaalscore van hoogste 4 scores, ongeacht A, B of C-groep.  
 Schoonheid/Spektakelprijs; vierkampers komen hiervoor ook in aanmerking 
 Het definitieve prijzenfonds wordt tijdens ronde 3 gepubliceerd.  

 
 Overige praktische info & huishoudelijke mededelingen: 

1. Locatie: de speelzaal bevindt zich op de 5e etage van het Level-gebouw, direct aan uw 
linkerhand bij het verlaten van het Centraal Station, LUMC zijde. Parkeren kan in de garage 
(dagtarief 15 euro). Gratis parkeren kan op ca. 10-15 minuten loopafstand van de speelzaal. 
De speelzaal is bereikbaar per lift.  

2. City Resort meeting & event center beschikt over een gevarieerd aanbod van snacks, broodjes 
en warme happen. Een warme maaltijd wordt niet geserveerd. We roepen deelnemers op om 
meegebrachte etens- en drankwaren tot het minimum te beperken.  

3. Zowel vrijdagavond als zaterdagavond sluit de bar om 00:30 uur. Voor de vroege vogels gaan 
de deuren van City Resort om 08:00 uur weer open.  

4. Op zondag 24 februari is De Beste Zet aanwezig met een mooie collectie schaakspullen. 
5. Tot slot: wij horen graag uw mening over de nieuwe locatie, of het nu positief of negatief is. 

Spreek gerust iemand van de organisatie aan, of mail uw bevindingen naar info-
noteboom@lsg-leiden.nl . 
 
 

Als er nog vragen zijn, neem dan s.v.p. contact op met onderstaande heren: 

Chris de Weert (indelingen):  
E: noteboom2019@xs4all.nl 
Mb: 06-14362661 

Rudy van Wessel (algemene zaken):  
E: info-noteboom@lsg-leiden.nl 
Mb: 06-48955349 

 

Wij wensen iedereen een heel plezierig toernooi. 



Hieronder ziet u wie het 79e Noteboomtoernooi mede mogelijk hebben gemaakt. 

 

Ten eerste : de ca. 350 deelnemers! Dank voor jullie deelname. Zonder jullie massale belangstelling voor 
het Noteboomtoernooi zouden we niet op deze mooie locatie spelen. 

 

Ten tweede : hotel / meeting & event center City Resort. We zijn zeer verheugd met deze fraaie locatie 
in Leiden. We hopen hier een mooie toekomst tegemoet te gaan. 

 

 

Ten derde: De Landelijke Belangen Vereniging (LBV). Sinds 2017 verbonden aan het Noteboomtoernooi, 
en we hopen op nog heel veel jaren in de toekomst. Mede door hun bijdrage kunnen we het toernooi de 
uitstraling geven die het verdient.  

  

 

 

Verder wil ik onze vaste donateurs en sponsors in natura niet onvermeld laten. De gemeente Leiden, de 
Leidse Schaakbond, Digital Game Technology (DGT) en schaakboeken verzendhuis De Beste Zet.     

 

             

 

 

Tot slot: zonder een grote groep fantastische medewerkers en vrijwilligers zou het Noteboomtoernooi 
er heel anders uitzien. Webmasters, indelers, arbiters, verslagenmakers, fotografen, toernooicoaches, 
inschrijvers, zaalploeg: allen, heel hartelijk dank! 


