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- -- --- --- -- ------ ---- - ------ De P.T.T. telefoondienst verdient dan wel miljoenen,maar een vlotte verhuizin1
van eep telefoon is er-niët-5IT.
Uw wedstrijdleiderheeft wel een nummer,maar geen aanslui .
ting. Het aller.wonderlijkste is wel, dat bij draaien 0an het �ummer het· oproepsignaal w�l
kl�nkt. Wann·eer de aansluiting er "'iel is,weten we op dit"moment nog qiet. De toezegging
van de p. T.T. is: aansluiting in dB loop van nov
_ ember:· ""Orioer de bestuursmededelingen
geven 0D nogmaals de mededeling hoe te handelen bij verhindering' . om te s�elen.
.
.
.
De bonds.\fJedstrijden vragen onze aandacht ." De;i resultaten zijn niet allemaal om
over naar huis të-sëhriJv�ii�-R'ët echte knokken is er nog niet bij. Alleen onze benjamins,
Caissa 5 , speelden t�e� 'kee� en wonnen twee keer!.
·
ciub
In de ����ecompetitie hebben we ei cil 10 ro�den opzitt�n. Op 26 oktober ver
beteiden we het aa�w��,ig:�{in:r;5';;rd·� Op die a.vond waren 62 van · de Î9 leden present. Enorm
De' strijdvaardigl!.<!heid is g�ö�t. Er· zijn v·8rras'Se
' nde ding�n· gebeurd� ·'
·

·· - -':

De bestuu�sleden van .qteden en, D�
" anje woonden de;
gedelf?gee.rdenvergadering bij,
. .
.
--- ----- -- ---- -- ---- - -- Hierover een kort vers.J..ag,�:.
Verder leest u over een moordaana..i;>lag . .iri .9e. ..C:.C?.:i.s
. §3.a"g el,.e;id.�;i::ei:i, waaJ:'bij ook cj,e" dodE
niet ontbraken. Al valt alles dan weÏ-wëër-rnëëT-_

"

Het spelen van twe.e bondswedstrijden in ons clubgebouw• .hebben w� ·overleefd .Ds
fam. v d.Vlis heeft die z;;iak-ê.ë �voudig gemaal<t.
. Onze 2e wedstrijdleider. Dranj� kent ook hei
klappen van de zwesp. All��
�rim�!

if��

•.

Onze penningmeesteresse is gematigd '.optimistisch wat de clubpenningen betraft,
Ideaal is tja toes�;�a-���-�!;t:-��� veel �e weinig wordt gebruik gemaakt van het CaissDgironumm�r�

-�"�(lfl�'l'

Op de laatste pagina �nkeie gesp�elde p���Uen�waaronder ��n van Hans Broer.sen
té'gen Rob Hartoch in een simu�taans�anse�
.

Lezen maar!

E.

\
.'f·

nieuwe leden:

M.Swart (terug op 1t nest)

bedankt: C.J.Lenstra (studie)

-

mw. P.C.M.Deken

-

'\�· �\

met de noorderzon vertrokken: A.R.Lo-A Njoe - S.C.Mulder - A.S.Postmus - J. R.
aantal leden per 1 nov. '76 : 79

E���������

�I

J�it \.\,

nog 2 leden hebben een "oude schuld" - ze hebben toegezegd te zullen
gireren - we hopen,dat ze dat spoedig doen of �ebben gedaan de maand november is in het land,alle leden hebben dus 3 maanden van
het lopende verenigingsjaar voldaan - zo niot�d�n s��·P• terstond ge
lijktrekken ; .,
het regelmatig gireren op gom. giro C 2 B B 2 t.n.v. Caissa is voor
de p�nningmeesteresse een groot gemak

afmeldingen.:

de w. l. heeft nog steeds geen telefoon - de p. t.t. beloofde de aan
sluiting in november irr orde· te maken� - afmeld�n voor clubbezoek
kan op dinsdag geschieden tussen 3 u�r en half zeven op het Amster
damse nummer 9 4 6 6 5: B ... afmslden voor b
. ondswods.trijdcm voor1oJÏiig
aan Frans Oranje: overdag 2 1 1 1 B B toest�l 2230 of 1s avonds:
'
2 2 6 7 2 4
- ··

Bart Schaacke - 15 oktober
adh de ouders onze hartelijke gelukwensen
.

"
- -- ---------- - --------··".,1)

·--------

---�--·-·--·!

godelegaerdenvorgadering.van de S.G.A�
- ---- ·op 22 okt. �oonden onze bestuursleden van Steden en Oranje do-SGA-vergadcring
bij. Voorzitter van Steden bericht ons: vlotte vergadering
notulen akkoord begroting akkoord (omvat een totaal van f 59 ,450.= )- •,_"contributie door .do V8r
.
un�ging t� betalen aan de SGA van f ZB naar f jo.- verhoogd � art. 22 van het
.
wedstrij dreglement wordt als volgt gewijzigd: Beslissings.wridst:d}clen woraen op
8en neutrale dag in een neutraal lokaal ge·sp8eld e.11":if'J(J_;!'.'den gc1sid door de
competitieleider of een door hein aan te vJijzen neutrale wedstrijd;l..eider als
plaatsve:rvanger
bij de prijsuit+eiking kreeg Caissa ee·n klok voor 'het kampi
oenschap van Caissa 4 - er.wordt geloot voor da 1e ronde van de SGA cup-comps
.
titie · - resultaat: de Pion
Caissa (wordt gespeeld op dinsdag 23 nov. . vergadering werd goed geleid - sluiting 10. 15 u�r -

-

------

------

--------------------------------·

.

maandag 15 nov.
dinsdag 16 nov.
donderdag 18 nov.
dinsdag 23 nov.
dinsdag 30·nov.
vrijdag 3 9ec.
dinsdag 7 dec.

Nieuwendam 1 - C1
C2 - Amstelveen 4
Probleem 3 - C5
PCW 2 � Caissa 3
C6 - DCG
MSK 1 - C4
C5 - KVC 3

Watergr.meer 3
maandag 3 .jan.
C1 - Maccabi 1
dinsdag 4 jan.
donderdag 1� jan. Isolani 3 - C5
,

-

C2

i

F

r

'""····

5 okt ub o :c""J.2..7...§.
:J:
5
do Amstel 3 _..:_�issa
Ra�ckens
0-1 Baars
Sch'ëtlendroier t-t Deken P.
0-1 Bartman
Bax
v.Bolhuis
t-t v.d.Vliet
. l<raay
0-1 Deken ltJ.
Pier
0-1 mw.Starreveld
1
1
v.cl.Sluis J0
Schade
2""'2
1 1
Zsven
LBeman
2-2
v.d.Sluis JH
0-1 Hulsthoff
1 ·1
Pauw
Borst
2-2

2t-1t
Teamleider Zeven seint: Baars wint via fraaie
mataanval; Deken P.was het eerst klaar;Bart�
man ston� verloren, doch de tegenstander blun
derde;v.d.Vliot �egelmatige remise;Deken W.
won,omdat de tegenstander een stuk weggafi
mw.Starro0eld won na hevige tijdnood;Schade
stond mooilijk,maar veroverde een half punt;
Zeven stond positioneel slecht,off�rde een
pion en vurdiGnde een half punt;Hulsthoff regelmatige overwinning;Borst was .d�·laati�e
,stond bEJter maar de wedstrijd was a1 gewonnen.
EGn leuks stort.

1� o�tobor

1976

Caissa 2·. "'." Vf,S/ASC
Nusink M.
+�+
v.Steden
t-t
de Boer
1-0
Zonjee
0-1
t -t
Kappelhof
-v 1-t Riet ..... " . t-t1-0
v. Hulst
.0-·1
Lange
Knop
1'- 0
•. .

1'

1

2�2

st-4t

•

-b:4

Een zwarte bladzijde in de Caissa-historie.
De n.o.-ers hebben dan wel pogingen gedaan cm
de w.l. te bereiken (er waren allerlei omst3n·
digheden,maar ook de w.l. kan op de spseld5g
voor een wedstrijd buiten de stad (Ouderke:ck)
.weinig meer doen. C4 bego n met oen 3-0 ach
terstand en heeft de nederlaag toch nog een
dragelijk aanzicht gegeven. f··1eijerink e n Paa:c-
denkooper,degelijke spelers,verloren helaas.
Deze Ouderkerk-reis maar gauw vergeten.
Caissa 3 - \rJees p 3
van 't Riet
1-0
1-0
Lange
0-1
Oranje
t-t
Schaacke
Diopondaal
t..-t
1 -0
de ltJinkel
1-0
Barendregt
Baars
1-D
0-1
Bartman
·q 1
Arends
2-2

Duisenberg
Vogel
Carol
Boot
Nass
-- Poeltuijn
v.Tuijl
de Bel
_Stegeman
v.Dusschoten
·

·

.11Lgktober 1976
Amsteltor� 1 - Caissa 4
1-D n�o
Vonk
1-D
n.o.
Abspool
[�eerings
1-D Meijerink
Reinen
K nijpinga
D-1
Paardekooper
Paludanus
1-D
Elfrink
1-D n.o.
de Boer
t-t Uitormark
D-1 NE!idig
5elbach
Huizing
t-t Moes
·v.Toorenburg D-1 Mejj er

19 oktober 1976

3

_

spaelt alleen met een zestal,red�n waarom we
krachtige tegenstand verwachtten. Maar ons
zestal liot zich niet "omkopen" door de
bankmensen. Een keu�ige zege met 4 overwin
ningen.

van Heusden
de Veer
de Groot R.
Dullemont
Dolman
v.Boven
Vonk
Holtmans
de Groot J.
v. Essen

6t-3t

4t-4t werd afgebroken;we rekenden

Een spannende wedstrijd,die bjj do stand 4-3
niet op oeri overwinning,maar Knop hield het
werd afgebroken. Oranje e n Bartman sneuvel
hoofd koel,toen beide spelsrs in hevige tijd
den. Schaacke en Arends veroverden een t p n�.
nood nog '.Zo'n 10 zetten moesten doen. Van Hulst Van een hervatting was geen sprake. W��sp
en de Boor veroverden ook een vol punt,Zonjee
zag duidelijk,dat Baars, de \Hnkel .en Diepen- i
remise.
en Lange miston do boot; rest
daal hun afgebroke� pa±tijen niet zoudeh ver- ·
Een. zege, w_aar Vll.e niét . op gerekend hadden!
liezen. De zaak werd dus telefonisch afgehan
-- 12 oktober 1976
deld
Bij d e stand

•• •

Caissa 6
de .�fachter
Deken P.
1-D
Deken vJ.
1-0
mw,Starreveld D-1
1-0
Alberts
1-0
Hulsthoff
Nooy
0-1

j

•

26 oktober 1976

de n�men van de tegen
standers hebben we
niet
helaas!
•

•

•

•

Caissa 1

Weesp· 1

Deze spannende wedstrijd werd afgebroken bij
een 4-3 stand voor Caissa. Er moeten nog 3
partijen worden uitgespeeld.
lrJe bewaren een volledige uitslag tot het
vo� gen d numme.1:'
��.....::. -�-"' . ..

f'
i

4 kan l!!!Jri clreei n�.ere v!l;nden. Nu moet 1"
gezegd,dat TAL 4 een ster� team is. Peters
liet verrasssn.Meijer kon niet opboksen te-· �
gen 2 vrij pionnen,Neidig blunderde en Snieder
rekende verkeerd. Invaller v.Tseseling uit
C5 trok zich van alles niets aan en behaalde
een fraaie overwinning.
Al met al staat t4· dik onderaan met 2 gespecald,
2 verloren! Daar moet wat aan gedaan 0or�en,
mannen!

Oeieea

�sa_-2._:. Donner 2
t-t Post
Baars
1-0 n. o.
Bartman
v.TBGseling
1-0 v. Harten
Alberts
0-1 v. Raamsdonk
0-1 Rozsrria
v.d. Vliet
1-0 Korbet
Frensdorf
1 1 ' v.Bei:Jk
Zeven
2-2
Schade
t-t v. Maarsn
Borst
0-1 cis Haan
Sewrajsingh
1-0 mw. Wilbsrs

9 nov.

1976

De Pion
van Eij k
Bessem
Onze jongste loot gaat rustig zij n gang;
Sjollema
twee gDspe:uld,twee gewonnen! 't Was wel een.: Lesage
·
overwinning op het kantje;maar alla!
de j Rietveld
punten zijn binnen. E�n punt kregen we ca- � . Valk
,deau,jammer voor Donner! De Diemenaren
hebben scht geknokt!
st-4t·

•

• •

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
t-t

Caissa ·6
Deken P.
Deken ll'J.
de Jong
Luij ken
mw. Starreveld
Nooy

t-st·

; Caissa 6 heeft zich goed geweerd. Aan de
een t punt toe

.?. �>mber 1976
Me� - Caissa· 2
Jonker
1-0 van 't Riet
t-t Nusink M.
v.Zanten
v.d.Vecht
1-0 de Boer
1-0 v.Steden
Muts
Smid
·0-1 v. Hulst
1-0 Zonj ee
Kamphuis
1-0 Knop
Oosthout
1-0 Kappelhof
Maasen
0-1 de Leeuws.
Jonkman
1-0 de Vreeze
v oRoijen

� l. tegenstander we.rçl slechts
� ·
� � gestaan. Leµk gedaan!
:.

1

: .9 nov.

1

1976

Caissa 1
:ri,_i:TAL 1
2- :l Van de teamleider heb.J;:ien wq· helaas niets
vernomen over deze wedstrijd. Jammer,want
0 :1
·�-·we zîjn even nieuwsgierig als u naar het ref :
,, : sultaat.
.:·

.

1 ].. :

i/.,_

1t-2t

Mogen 1rJe de heren teamleiders· v'ragen om ter
stond na een uitwedstrijd de w.i. hetzij te
lefonisch,hetzij s.chriftelij k te informeren
over het resultaat?

Een flinks klap. Teamleider van Steden
--------------".""-----meldt,dat Memo. veel st.erker was. Andere ge-r----------------.
luiden zeggen,dat. Caissa zich wat slapjes
U mist in dit nummer de stand van . de clubnaar de slachtbank hebben laten leiden.
competitie met ons commentaar. Omdat we;
Zeker is, dat . Memo. 4 st.erke spelers in de
niets van de prestaties · van Caissa 1 weten
golederen heeft (Memo 1,2,3 spelen in de
kunnen we de stand op dit ogenblik (vrijdag
KNSB),die g�en zi� hebben om op zaterdag
13.00 uur) niet geven;
in de KNSB te spelen.
u mist ih dit numme� de standen in de bonds
Van 8ulst en d� Leeuws bevochten e�n vol
competi tie - er zijn nog te weinig wedstrijden
pu,nt, Elusink een t en daarmaa is alles ge
gsspeeld
en vele van die wedstrijden zijn
zegd.
doo� afgebroken partij en nog niet beslist;
9 novsmber 1976
de spelers v
. an C5 moeton gsen 8 maar 9
TAL 4
Caissa 4
0
wedstrijden
spelen; ing13last is v,aor
0-1 Spitz
M�ij erink
�24 januari de wedstrij d Tarrasch/Lasker 3 .
0-1 de Jong
Peters
'iè
7..
bijwerken in uw wedstrijd
tegen Caissa 5
1-0 Meijer
l\1:;inen
.,.
'h
boekje
s.
v.
p.
0-1 Schievink..
Uitermark

v,Teeseling
Meijer
Neidig
.
Moes
"'" Snieder
Cornelissen H

. iewel
t�o W

0-1 . Weppner

\.

0-1· Soest.

r

t-t Westerop

·0-1 Meerman

1 1 de
2-2
·

-

vreugt

0
..!.

nog steeds geldt als we gasten ontvangen:
wij ontvangen de gasten en de gasten niet
. .ondswedstrij d begint altij d pre
ons - een b
cies om 8 uur - iets meer discipline in
deze zakk is gewenst!

MOOREJ
Moord door wurging in de Caissagewelven.

Loop nu niet in gedachten de loden.lijst door,

want Caissa is als het om mensen gaat zeer vredelieven·d. Zo vredelievënd1.c\ç:it we bij tijd en

wijlo onzo togenstander �u�tig oeni �en st�k cadeo� doen.

Nee,het gaat slechts om een moor�

aenslag 6� ons klokkenbestand.·Do laatst� weken hobbon wurgende handen do klokvoren zo·.
strak opgowonden,dat alie leven uit. het klokkehart gevlode� is. En met ee� "rust zacht"

wordt het klokkelijk bi.i de wc:idstrijdleider ingeleve�d. Die mag dan met kunstmatige ademholing
·

proberun hot hart van de klok we�r tot leve� te brengen.

Op c.\o laatste bestuurs0orgad�ring besloot het bostuui het aantal klokken op te voerQn,

omdqt hot lodenbestand en het (soms)

spe1en van tlrJ8e bondswedstrjjden uitbreiding nodig mrn:ik
wist;dat de S.V0 ENPS/HWP,die op vrijdag in ons

telili. Onzo bsrkoeper,ook niet van gisteren9

clublokeel speolt,zo1m 12 dofecto klokkon in de kast had staan,die misschion voor een zocht
prijsje konden worden overgenomen.

Hij wist ook1dat de lrJ.l. van knutst:üen houdt.

Uit do 12 de

f�cte klokken konden door wisseling van de �urwerken 7 goed lopende klokken samengesteld

worden. Dasrbij was geen klokkenmakerswerk.nodig,want dat.laton we liever over aan onze
.

.

•;

vriend dl:} Jong.

Alzo warci ons klokkenbestand met zoven stuks uitgebreid.

Maar als nu dio wurgendo han

den wpor �en aantal exemplaren bu�ten werking stollen,schioten we er weinig moe op. En 1t
.
is toch zGJ. simpel. Aan de tegens:J;and,die men ondervindt bij het opwinden is onmiddellijk op
.
te mak�n of. opwinden wel echt nodig is. Een totaal opgewonden klok loopt twee dagen!

Misschion kunnon wo nu qens kappon met het plegen van moordaanslagen. Woea z uinig op
.
,hot moteriiJë:il,een k).ok kost z.o1n 60 .tot 8 0 gulden. Knutselen is leuk,maar u1rJ w.l. zit niGt

·

�ik8 weok tu wacht�n op oen karweitje.

0-0-0-0-0-0
U bent zuinig op uw tikkertje? ��e�s ook zuin;j_g op de Caissçi-ti)<kertjes
.. ,.
:.!. ·

\."tl/\\J; . L·
t:•

""

Er zijn enke
. le dingen, die me dwars zitten. Aan alle teamspelers is een wedstrijdboekje

itgercdkt, daarin staan alle data van de l'lledstrijden.

In ons clubblad staan onder de agenda

og G(3nS oJ.:le t� spelen wedstrijden. Op het prikbord in het clublokaal hangt oon lijstje met

e komendG te spelen wedstrijden, Als je dan als 1r1"L do.uitnodigingen uitdeelt,vorbaas je

e er over, clE:t, iemand van de komende wedstrijd 1·5-cts 'r!eeJc J Dan pas is hij plots verhinderd en
•

•

•

•

•

,

•

"dat kGJst een invaller, 'vJe zijn nu kort op 1rrng in de competitie,maar er zijn al vele

nvollers opgeroepen. T6 v��lp.Weten,wanneer jo spelen. moet, ka� vaak ook een mentale opkik
er geven. JE: groeit naar de wedstrijd toe. MDt groot plezier denken we terug aan C4 van het

orig seizoon. Daar was teamgae�t en die geest heoft er aan mee gewerkt,dat C4 kampioen werd.
.
iezelfde guest is (gelukkig·!). n� a�h��zi� in t5.He�ft het� g�speeld 2 gewonnen daar iets

ee te maken?

is dL ophoping van afgebroken partijen. f·�a de mede·velop moet sta'an,wanneer de partij wordt uitgespeeld,
n
e
de
Bling :Ln het vorig nummer,dat op
Gcft bijna iedereen dat braaf gedaan. Maar je moet niet vragen of dat uitspelen ook inder
aad gebeurt. Vanaf heden wordt elke partij,die niet op de aangegeven datum wordt uitgespeeld
Ecm twesde zaak, die niet loopt,

erloron vsrkürnrd voor de wugblijver. Het gaat niet aan iemand, die om 7 uur presont is,rus
n
ig tG lcton zitten. Zijn beide spelers er niet,dan krijgen beide spelers een D.Staat �� c;:i oe
aüim op de envelop,dan wordt de afgebroken partij gewoon in het weàstrij dpatroon opg enoi:non.
oor do gocdo orde

er

•

•

• •

het gaat hier over de clubcompetitie.

Als �fü de wedstrijdverslagen overzien moeten \"ie tot de conclusie komen,dc:tt we wat har
_
mooton aanpakken. De toestand is niet om over naar huis te schrijven. Van do teamleiders

io met hun team oen uitwedstrijd spelen,wordt verwacht,dat de uitslag zo spooclig mogelijk aan
�

w.l.

wordt toegezondon. Hij moet de resultaton verwerken in de stand van de week!

.

---------------------

..,.

.

'1

...
v ....

IJm na tE:l spelen
::;============::::: ==

Hans Broersen Speelde simultaan tegen Rob Hartoch en won zo:

)!lj,_t:
1.

Rob Hartoch

e4-e5

8 . 0-0
14,

2.

Lg4

3. Lc4-Pf6

9. De1 - h6

Dd3 - Lb6

15. Le3

20. De3 - Pxd5
26.

zwart: Hans Broersen

Pf3-Pc6

�

4.

Kd8

31. Ke3 - Da4
�
37. Pg3 - Df4

32. Pe4 - Dxa2

Camp.wedstrijd:

Cüissa 2 - VAS/ASC 3

Kd1 - Pf3

23. Pe4-Pf4

28. Dxfj - Ph3+

33. Td2 - Df7

18.
2a.

29. Kg2 - Txf3

34.

39. Tf2 - Da4+

6. d4-Lxd4·

12. c3 - Lh3

17. Pd2 - Pe7

22. Df2 - Lf5

27. De3 - Lxf3

38.

11. Pxh8 - TxhB

16. Lxb6 - axb6

21. exd5 - Pxd5

Tfe1 - Lxg2

5. Lxf7+ - Ke7

Pg5 - Lc5

10. Pf7 - Dd7

Kd3 - Ke7

7. Ld5 - d6

13. De2

Tae1 - Pg6

35. Kc2 - Df5

Lg4

25. Pg3-Lh3

Td�1 - TfB'
30. Kxf3

�

19. f3 - Pf4

�

Dc6+
36.

Kc1 - Pg5

40. Ke2 - Pxe1 en wit geeft op.

de BEEE-�-�zwart: Carol
thema: zwakte op de zwarte velden door vroege loperruil - verder buitenspel staande of gezette

wit:

lichte en zware stukken.
1.

e4-c.5

2. Pf3-a6

7. Lg5-Db6
11. Ld2-Dc7

. 3. d4-cxd4

Le3-Dc6

8.

9.

12.· Lb4-Pc6

4. Pxd4 - Pf6

13. Ld6-Db6

lamt de z�arte stelling) 16. Le2-Pg8
21. Lh5

�

a5

22�

5.

Pc3 - e5 (weinig gebruikelijk)

6.Pb3-Lb4

f3-Lxc3+ (verzwakking van de zwarte velden) 10.bxc3 - Dxc3+
14. Lc5-Dc7
17. 0-0

15. Ld6-Dd8 (de zwarte loper van wit ver

- �ge7

1ff. Dd2- 0-0

19. f4-exf4

Tf2 - a4 (zwart dwingt het paard goede velden te zoeken)

24. e5 - Pd5

25. Dg3 - Pde7

28. Dg5-gxh5

29. Pf6 - Pcxe5

26.

20�

Dxf4-De8

230 P d2 - Ta5

Taf1 - g6 (de beslissende verzwakking) 27. Pe4 - KhB

300 PxeB (in zijn haast om materieel voord·eel te behalen over
- Pf3+

ziet: wit hot mat in 2 zetten Dh6 en Dxh7 !)

31.

Txf3 - Txg5

33.Lxg5

32T Lxe7 - TxeB

en zwart geeft op!
Comp. wedstrijd:

Caissa 5 - .Donner 2

wit: Karbet. ·

zwart:

·1. e4-c5

Pf3-d6

2.

9. Lc4 - 0-0

Frensdorf
3. d4-cxd4

10. b3 - b5

16. De3 - Pd4

4. Pxd4-a6

17. Tac1 - Pg4

1B. Dd2-Pxf3+

22. Lc4 - Lxc4

2�.bxc4 - Lxc1

28.

29. Txc2 -bxc2 30. Pc4 - TbB

Pb2 - Txc2

5. Pc3-Pf6

11. Ld5-Lb7 12. Te1-TcB

6. Le2-e5

13. Lb2-Db6

7. Pf3-Pc6

8.

0-0 -Le7

a3-a5

15·. D:132-La6

19. gxf3 - Lg5 ! ZO. De2 -b4

21. Pa4-Da7

24. Lxc1 - Pxf2 - Dxf2

- Dxf2

14.

26. Kxf2 - Txc4

31. Pd2 :._ Tb1 en t"iit geeft op.,,.,<.:,,
..

...." ..

·".y-

·.,,r

D-0-0-0-D-0-0

27. Te2-b3
. .
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