
Nog niet iedereen is bij de les

De eerste competitieronde zit er weer op. Na een lange zomerstop is zo'n eerste serieuze 
partij voor sommigen weer even wennen. Dat verklaart misschien waarom het hier en daar 
opvallend mis ging op het bord. 
Neem nou Cor Lazeroms. Hij stond alleszins redelijk tegen Wim Soeters, totdat Wim de 
partij in één klap uitmaakte met een paard, dat Cors stelling binnenviel. Het paard gaf 
schaak, joeg de koning weg van de dekking van een stuk en de loper dat het veld waarop het
paard terechtkwam leek te dekken stond gepend. En het werd nog erger, want de zet daarop 
viel het paard koning en dame tegelijk aan en was het helemaal gedaan voor Cor. Wel heel 
mooi gezien van Wim, trouwens. 
Hans Otten is een nieuwkomer bij Eeuwig Schaak en gaf tegen Geraldine Tanasale meteen 
zijn visitekaartje af. Hij viel met zijn dame binnen op h2, Geraldines koning kon nog één 
stapje opzij, maar stond de volgende zet mat. Ai, dat hadden we even gemist! Ger van Aalst 
speelde een prima partij tegen Jan Rijkse, maar ook hij had last van een black-out en gaf 
pardoes zijn toren weg. Hij gaf meteen ook op. 
Kees van Hogeloon en Ad Bruijns speelden een foutloze partij. Maar dat is ook niet moeilijk
als je na 15 zetten besluit wel tevreden te zijn met remise. Zij begonnen het seizoen dus wel 
erg rustig en hielden hun kruit droog voor de komende ronden. 

Er zijn ook spelers die er op rekenen dat hun tegenstanders niet helemaal bij de les zijn. In 
de 18e eeuw gold de Fransman François Antoine Kermur Sire de Legal (of kortweg: Legal) 
lange tijd als de sterkste schaker van zijn tijd. Later zou hij overvleugeld worden door zijn 
beroemde leerling Philidor. 

Legal



Legal maakte regelmatig gebruik van een openingsvalletje, dat later zijn naam kreeg. 
Interessant is dat het gaat om een openingsvariant, die ook regelmatig bij Eeuwig Schaak op
het bord verschijnt. Na 1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-f3,Pb8-c6 3.Lf1-c4,d7-d6 4.Pb1-c3.Lc8-g4 
5.h2-h3,Lg4-h5 verraste hij de tegenstander met een op het eerste gezicht idiote zet. 

6.Pf3xe5!

Wit geeft zomaar zijn dame weg! Nou, zomaar... Zwart mag de dame niet pakken, maar de 
meeste mannen konden de verleiding niet weerstaan en vergrepen zich aan de dame, met 
fatale gevolgen: 6...,Lh4xd1? 7.Lc4xf7+,Ke8-e7 8.Pc3-d5 mat. Als zwart het hoofd koel 
houdt en 6...,Pc6xe5 speelt volgt 7.Dd1xh5,Pe5xc4 8.Dh5-b5+, waarmee wit het stuk 
terugwint en een pion voor blijft, maar de schade valt dan voor zwart nog mee. 

De Nederlandse sportrubrieken hebben zoals gewoonlijk weer niks in de gaten, maar er valt 
ook interessant topschaaknieuws te melden: het WK voor de jeugd in Khanty-Mansiysk, 
met onze Nederlandse toptalenten Jorden van Foreest en Benjamin Bok (2 t/m 15 septem-
ber) en de World Cup in Bakoe (11 september t/m 5 oktober), waar Anish Giri actief is. Op 
www.schaaksite.nl volgt u het nieuws hierover op de voet, inclusief partij-analyses. 

http://www.schaaksite.nl/

