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: ) VAN DE REDAKTIE 

We beginnen een beetje droevig. "Vandaag hebben wij 
Eijgenbrood begraven", zo kondigde Frans Oranje ons 
dinsdag 31 januari j.l. het overlijden van onze oud
wedstrijdleider en erelid aan. Na een optimistisch be
gin van het nieuwe jaar toch nog erg onverwacht. De 
huidige wedstrijdleider stelde voor gewoon te gaan 
schaken, als de beste manier waarop wij van Caissa 
Eijgenbrood kunnen eren en herdenken. Toch was de 
stemming lichtelijk mineur en kwam er van 'gewoon 
schaken' niet altijd evenveel terecht. Mijn tegen
stander bijvoorbeeld was dermate konfuue dat hij al 
op de tweede zet de 'verkeerde' pion pakte (hetgeen 
hem overigens later de overwinning bracht). Laten wij 
er maar op hopen dat onze beschermgodin Caissa ons in 
de?.e niet al te gemakkelijke tijd het plezier in het 
schaken zal blijven gunnen. 
De redaktie heeft dhr. Van Hulst verzocht enkele woor
den aan zijn oude vrind Eijgenbrood te wijden en deze 
heeft die taak met liefde op zich genomen. 
Verder in dit nummer, op veler verzoek, een herdruk 
van de ode aan Eijgenbrood, gekomponeerd door Peter 
de r..eeuwe en Errit Petersma en ten gehore gebracht 
.OP de laatste jaarvergadering. Voor deze gelegenheid 
i� de tekst enigszins aangepast. 
Dan een drietal wedstrijdverslagen. Helaas ontbreken 
er wederom een aantal. Niet onvermeld mag blijven dat 
het met het zevende en met het eerste jeugdteam uit
stekend gaat.,Daar staat tegenover dat enkele van de 
hogere ploegen moeten uitkijken om niet in de degra
datiezone terecht te komen. Er blijken wat moeilijk
hedèn met het· opnemen van standen uit dé bondskompeti-: 
tie. Red.aktie en wedstrijdleiding doen hun best om 
het samenspel met de bond verder te verbeteren. 
De in het vorige nununer aangekondigde partijenrubriek 
start met een herwaardering van het aloude Evans
gambiet. U kunt smullen van twee juweeltjes uit de 
schak�geschledenis. We willen overigens nogmaals een 
dringend verzoek aan iedereen doen, zijn of haar in
teressante partijen ter bèschikking van de redaktie 
te stellen. 
De Firma Schakelaar & Mateloos begeeft zich deze keer 
op het spekgladde ijs van de geschakelde partij. Een 

. verslag van een wedstrijd tegen de kampioen van Neder-
land. 

· 

•rot slot de s'\;a.nd van de interne kompeti tie, waarin, 
ten opzichte van vorige maand, niet zo heel veel ver
anderd lijkt te zijn. Enfin, ki,jkt u maar. 
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COLOFON 

Caissa-nieuws is het maandblad 
van de schaákvereniging Caissa 

wedstri,jdleider: F. Oranje" 
Lindengra9ht 80 ' ' ', A'dam, 
tel. 277Öl7 · 

' 

gironummer: 4602882, t.n.v. 
schaakvereniging Caissa · .·· 

clublokaal: Oranjehuis 
Van Ostadestraat 153, A ' dam, 
tel. 723917 

redactieadres: 
Vincent van Goghstraat 36B, 
A'dam, teL 725473 

Het volgende nummer verschijnt 
omstreeks 10 maart 1984. 
Kopij voor dat nummer kan tot 
en met dinsdag 28 februari a.s. 
op bovenstaand redakti�adres of 
op clubavonden worden ingeleverd. 
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11 IN MEMORIAM WILLEM EIJGENBROOD 11 

Willem Eijgenbrood werd geboren op 19 januari 1914 en overleed op 26 januari 1984. 

Het jaar 1927 is voor Eijgenbrood in drieërlei opzicht van zeer veel betekenis 

·geweé$t. l:n de eerste plaats vanwege z'n beroepskeuze. Want na z'n Mulo-opleiding 

besloot hij �anaf 1 september 1927 de Hervormde Kweekschool aan de Plàntage Mid

denlaan te bezoeken. Na vier jaar behaalde hij de onderwijzersakte. Tijdens z1Jn 

studie viel vooral zijn aanleg voor wiskunde op, later bekwaamde hij zich daarin 

verder. Hij koos uit volle overtuiging voor het christelijk onderwijs, waarbij 
hij zeer moeilijke posten niet uit de weg ging. Zo was hij een aantal jaren hoofd 
van één der scholen van de vereniging "Tot heil des volks" in het hartje van de 
Jordaan. Hier vooral bleek zijn grote sociale bewogenheid met de sterk verpauper
de bevolking. In deze tijd heeft hij velen geholpen. 

Het jaar 1927 was ook in ander opzicht bepalend voor zijn verdere leven. In dezelf
de klas op de Kweekschool zat een meisje: Henny Duty. Henny en Wim waren beiden 

,15 jaar jong toen de eerste verliefdheid ontlook. De verliefdheid groeide uit tot 
liefde en deze vond haar definitieve vorm in een huwelijk. Deze gelukkige echt, 
gezegend met drie kinderen, hield stand tot de dood van Wim het samengaan van de 
beide levens beëindigde. 
En nu het derde punt.,,Het was ook omstreeks 1927 dat Wim serieus begon te schaken. 
Een ieder van ons weet hoe groot zijn liefde voor dit koninklijke spel was. Tot 
het laatst toe speelde hij, eventueel met de computer. 

Als u zich afvraagt hoe ik aan deze gegevens kom, dan is het antwoord wel heel 
eenvoudig. Want in 1927 was ook ik leerling van diezelfde kweekschool, zodat onze 
vriendschap al bijna 57 jaar oud is. In de tijd dat Eijgenbrood schoolhoofd in de 
Jordaan was , was ik voorzitter van het schoolbestuur, zodat wij toen een heel in
tens kontakt met elkaar hadden. Later, als schoolhoofd in de Watergraafsmeer, be
kleedde hij vele funkties op kerkelijk en sociaal gebied. Deze aktiviteiten bleven 
niet onopgemerkt: hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau, ter
wijl de stad Amsterdam hem de penning van verdienste verleende. 

Vanzelfsprekend hebben de meeste leden van Calssa heel weinig van al deze aktivi
tei ten en prestaties geweten. Daarom leek het mij goed dat, nu bij zijn heengaan, 
iets daarvan vermeld wordt. Voor Caissa was hij meer dan 25 jaar lang de grote 
wedstrijdleider. Welke bestuursleden ook wisselden, Eijgenbrood bleef op zijn 
post. En als zodanig was hij eigenlijk de spil waaromheen de club draaide. 
In de Amsterdamse schaakwereld kende iedereen hem. Het is mij verschillende ma.len 
overkomen dat leden van andere schaakverenigingen tegen mij zeiden: "Bent u lid 
van Caissa? Dat is de club van Eijgenbrood." In de SGA was hij een man van groot 
gezag. Wat hij voor Caissa betekend heeft, zullen wij pas goed gaan beseffen, nu 
hij voor altijd van ons is heengegaan. Wij kunnen nu al zeggen: zo'n wedstrijdlei
der krijgen wij nooit meer. 

Toen Eijgenbrood enkele jaren geleden een ernstige waarschuwing kreeg door moei
lijkheden met zijn hart, had ik een lang gesprek met hem. Hij zou zijn werkzaam
heden tot het uiterste beperken • .Maar hij was· vol goede moed, want hij kwam uit 
een sterk geslachta zijn beide ouders verloor hij pas in 1983, toen ze elk om -
streeks 95 jaar oud waren. Toen in datzelfde jaar een venijnige bloedziekte zich 
bij hem openbaarde, werd het hem duidelijk dat zijn levenskansen niet groot meer 
wa7en. Hij heeft dat lot moedig aanvaard, gesterkt door zijn Godsvertrouwen. De 
vriendschap van velen heeft hem de laatste maanden erg goed gedaan, vooral omdat 
het zoveel leden van Caissa betrof. Verschillende van hen woonden ook de indruk
wekkende rouwdienst en de begrafenis op dinsdag 31 januari bij. Het kerkje te Pet
ten was te klein om alle vrienden een plaats te bieden. 

Wij bewaren hem in onze herinnering als een harde werker, een inspirerend en toe
gewijd clublid, en als een man met een onkereukbaar karakter. Zijn vrouw en kinde
ren wensen wij alle sterkte 

·
toe om dit verlies te dragen.,. 

Moge Willem Eijgenbrood rusten in vrede. 

J.W. van Hulst 
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[en ode aan [.l.j9enb1tood 

11.Lj wa4 e1t 1t.eed4 om Jeven uulf. �n had dan al hei h.e�l.lc;. vuu1t., 
en bolknak h.an�end u.li J.ljn mond: 
o kwam de .lndeZ.lng. ali.ljá 1t.o nd. 

De 1t.an9Llj4i h.i.n9: kil .ln de hal: 
flke achie1t.naam i.n puni én '}eial. 
Dai wa4 pa.d monni.kenwe1t.k 
Voo1t. J-ljn club .ln de 01t.anjeke1t.k. 

f lt. wo1r..di 9e vlu9g,e.1td en u1-iq.e.dpeeld. 
Dai i.d voo1t. ach'1:.en h.ei doo1t-önee beeld. 
De wljJelt.4 k1tu1-pen n�<JA i1-en ove1t ach.i: 
Hei moment wa<Vtop i..ede1teen wacht. 

Dan e.l<lie h.lj .dii.lie 4.v.p., mei klem 
fn Raait.de on4 mei. mei.alen. 4iem. 
De klokken. ii.kken, de 4:f.1t.i.jd onib1t.andi. 
11.i..j 1t.eg.ee1tde JLjn. volk mei va.die hand. 

Wie i.d i.o ch de Je man van f:aam? 
[i.jr;enb1tood W., da;t .l4 J.lJ.n naam.' 

Voo1t. club en SÇA een 4hr..ljde1t.; 
Ru.lm een kwa1t.i:. eeuw wed4i1t..Ljdlei.de11.. 
Jn hei:. clubblad wad dal:. be4che.iden: wl, 
Al40 / h..lj een p.lon 1va.d .ln h.ei. 4pel. 

Jn h.a1t.i:. en n.le11.en de onde1t.wi.jJe1t., �en iaci:.i..cu4 mei:. een w.ll vàn .lj]e1t• 
en vadelt.i.ljk woo11.d voo1t. al d.le leden, 
.ie ien onáe1t 9i..n�en, moe 9e.di1teden. 

Waalt.om heel,i. h.ei ee1t-öi:.e h.em n.lei. mo�en e1ten 
Ooo1t naait 'de KNSB ie p1tOmove1t.en? 
Dai. wa1t.e mei 1tech.i een kon.lnkl.ijk f.ee-ói..' 

· Helaa41 /z.elaa4, hei:. .Ld n,lei. JO gewee.di. 

Wi..e .l4 i:.och deJe man' van f:aam? 
[i.Jc;.enb1t.ood W., dal:. .f..4 Ji..Jn naam.' 

Wai blLjfi Ld de i1t.004i: "J k /z.i..eld van jou "1 
Van [a.i..44a en van � i..jn v1t.ouw. 
W.le ande1t4 lz.eef.i d.ái mo�en lu�ken: 
[en leven ve1t.41i..nge1t.d aan moo�e 4fukken. 

met d.le dame.d nam lz..lj .lede1t. J.aaA de w.i..jk 
Naait. JLj,n plekje: Ka1t.lnih.J...ë .ln Oo4ien1t..ljk. 
Oe club1..eden. 1vL�ien. dan he'} noch 4ie'}1 
Wani 'vade1t 1 111a4 even we'}• 

Wie .l4 ioc/z. deJe man van /aam? 
[i..jr;enb1t.ood W., da.t .l4 J-Ljn naam.' 
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CAISSA 1 

Wat is er mis met Cl? 
Ik krijg het met moeite uit mijn pen: ons eerste is in degradatiegevaar ••• 

Het al niet mêer zo vrolijke stukje in het vorige nummer bleek toch nog te opti

roistiseh, Ufil�creba kunnen we wel pakken", zo klonk het alom. Maar intussen staan 

we met 5,5 - 3,5 achter (voorspelling 6 - 4) en wordt een gewonnen match tegen 

Tal 2 of Isolani pure noodzaak. 
Ondergetekende had vooruit gespeeld en behaalde een vrij benauwde remise (ik doe 

weinig anders de laatste maanden). De beide Vos'sen remiseerden eveneens; in 

voetbalterminologie heet dat een 'verdienstelijk debuut•. Jaap Pijpers won (na

tuurlijk) weer. Tja, en dan weegt een winstpartij van Bryans niet op tegen nul

len van Kurk, Ignacia en Arnold Nusink. Het dramatische aspekt werd deze keer 

verzorgd door Fred de Wilde. Zijn partij werd in eerste instantie afgebroken, 
druk beanalyseerd en bijna gewonnen. Helaas is het verschil tussen bijna gewon
nen en verloren soms miniem ••• 
Tot slot nog een kleine korrektie op het vorige verslag, Oscar Ignacia had geen 
1,5 maar 2 hele punten bijeengesprokkeld. En een verzoekje aan Jaap Pijpers: zet 
maar eens een partij in het clubblad. Misschien helpt dat. 

Robert van het Kaar 

CAISSA 4 

C4 speelde op 19 januari j.l. tegen De Raadsheer 2. Teamleider Oranje had een 
beetje teveel hooi op zijn vork genomen: zowel in de tienkampen in het Hoogoven
tournooi als bij de Raadsheer moest hij een nul inkasseren. Twee teamleden, die 
wegens ziekte en/of onvindbaarheid niet kwamen opdagen, zorgden voor een snelle 
3 - 0 achterstand. Maar zie, het wonder geschiedde: Aan de onderste vijf borden 
werd 4,5 punt geskoord. Invaller Knecht, Van Ammers, Matthias en Anton Deken 
wonnen en Meijer kwam met zijn tegenstander remise overeen. Bij de stand 4,5 -
4,5 werd er afgebroken en invaller Venderbosch (uit het 6e!) trok na vlijtig 
huiswerk de hangpartij naar zich toe. Met deze overwinning komt C4 weer op 500fa. 

Frans Oranje 

AGENDA 

7/2 Caissa 2 (jeugd) -Amstel 3 
10/2 Amstelveen 3 - Caissa l (jeugd) 
14/2 Amstel l - Caiasa 2 

Caisaa 4 - PCW 1 
Weesp 3 - Caissa 6 

21/2 Landsmeer l - Caissa 3 

28/2 Caissa 1 (jeugd) - Landsmeer 2 
1/3 Amroba 4 - Caissa 7 
2/ 3 Chaturanga 1 - Caissa 2 (jeugd) 
6/3 Caissa 1 - Iaolani 1 

VKVC l - Caissa 5 

17/2 - 20/2 én 24/2 - 26/2 Persoonlijk kampioenschap SGA 
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PARTIJEN 
Het Evans-gambiet is een bijna vergeten opening. Ergens in het begin van de vorige 
eeuw voor het eel;'st,gespeeld door een Engelse marineman, werd het gambiet in onze 
eeuw door de theorie op de stofzolder geborgen. Er wordt echter gefluisterd dat 
het aan het Evans-gambiet te danken is dat we het Italiaans zo weitiig gespeeld zien. 
Hoe het ook zij, voor liefhebbers van scherp en aktieÎ spel behoort het nog lang 

1niet tot het grijze verleden; ook tegenwoordig kan men er argeloze tegenstanders 
nog licht mee in de val lokken. Twee typerende partijen: 

1 

De Rivière - Journoux, Parijs 1860 

7. e2-elf 
2. Pg/-fJ 
)o Lr.J-c4 
4-o bê-bl/ 1 

e7-e5 
?b8-c6 
L/8-c5 
Lc5: b4-

Met Lb6 kan het gambiet worden ge
weigerd, maar. dan is a4 sterk. 

5. c2-c} Lb.4--a5 
Zwakker is Lc5, omdat deze zet wit 
zou helpen zijn doel te bereiken: 
tempo, ruimte en aanval. 

60 d2-d4- e5:d4-
Een 'normale' zet in het Italiaans, 
maar in het Evans-gambiet gevaarlijk. 

7. 0-0 
8. Lcl-aJ 
9. elt--e5-

70. Pd1-b3. 
11. Tll-el 
7 2. Pb 7-d2 
7 Jo Pd2:e4 
74. Ta7:e7 

P<J. 8�[6 
d;-d'6 
d6:e5 · 

Dd8-e7 
e5-e4-
La5: c] 
Lc]:el 
l<e8-d8 

Materiaal ia niet belangrijk in zo'n 
gambiet: zwart staat verloren. 

7 5. ?eft.-g5.' Pc6-a5 

16. P/. 3-e5 .' .' 
Een prachtig offer. Wit wint, of 
zwart de dame nu slaat of niet. 

16. 
170 fi�.5:/]+ 
7 8. Pr;5: f.7+ 
79. Lc4--b5+ 
200 Te7-e7++ 

Pa5: b,l 
Dcl7:fZ 
l<d8-'d.7 
c7-c6 

Een fraai mat. 

5 

Fischer - Celle, Davis 1964 

7. e2-e4-
2. P<j,J-/.3 
J� L-rJ-c4-
4-. b2-b4-
5. c2-cJ 

e7-e5 
Pb8-c6 
Lf.8-c5 
Lc5: b4-
L blf.-q,7 

Nogal slap, maar ja, als je tegenst�n
der Fischer heet •••• De theorie noemt 
deze voortzetting 'betrouwbaar•. 

6. d2-d4- d7-d6 
Een fout? Beter is misschien Pa5 en 
pas na Ld3 speelt men dan d6. 

7. dit-: e5 
Na de5 is Db3 

8. Pf.J:e5 
9. /Jd) -h.5 .' 

10. Dh.5:e5 
77. Lel-al 
J 2o 0-0.1 . 
JJ. De5-g3 
7 4-. Pb 7: aJ 

Pc6: e5 

zeer onaangenaam. 

d6:e5 
q}-g6 
?98-f,,6 
Th8-/8 

· Pf.6-g4-
Le7 :a J 
Dd8-e7 

Voor zwart is nu het ergste voorbij, 
•• • denkt hij, want nu barst de storm 
pas goed los. 

75. Lc4-b5+! c7-c6 
76. PaJ-c4.' 
De loper kan niet geslagen worden, want 
na 16 ••• ch5, 17. Pd6+ KdB, leidt Tadl 
tot een vernietigende aanval. 

J 6. • • •  
7 7 e T a 7 -d 7 .' 
78. !Jg]-c7 
19 •. Pc4--d6-11-
20. Pd6-f.5+.' 

De7-e6 
c6:b5 
Lc8-d7 
l<e8-e7 
g6: f5 



2 7. e·lt: f-5 1 22. T dl :d7. 
23. f.5-f.6+.' 

Ta8-c8 
De6:d7 

Preöiéa gespeeld! Op gelijk Tel+ 
komt 23 • • • Pe5, 24. Te5+, Kf6, 
25. Dd7: Ke5: en zwart kan nog hopen. 

23. 
24. 
25. 
26. 

• • • 
Tf.7-el+ 
Te 7 :-e4+
Dc7: d7 

Jl.g_4: f.6 
"J16-e4 
l<e7-f.6 

Zwart geeft het op. 

(Partijen overgenomen uit: Emil Gelenczei, 200 neue �röffnungsfallen, :Berlijn 1979) 

CAISSA 7 

Tot uw verbazing (hoop ik) heeft u in het vorige nummer van Caissa Nieuws niets 

vernomen van ons laatste team. Dat verzuim zullen we nu goedmaken. 

Caissa 7 heeft in het afgelopen half jaar drie bondswedstrijden gespeeld. De eerste 

daarvan speelde ons nogal onervaren team tegen ES 80. Dat team bestond uit haar 

geheel uit vrouwen. Momenteel zijn we intern nog druk doende uit te zoeken of 

dat feit invloed heeft gehad op ons resultaat. Feit is in ieder geval dat twee 

van onze spelers een DAME weggaven en een ander nogal onnodig remise maakte door 

pat. Verder was het een leuke en gezellige premiere van het bondsgebeuren. 0 ja, 

we wonnen de wedstrijd nog wel:. 5 - 3. 

De tweede partij was ook uniek in zijn soort. Nu was het randgebeuren niet door

slaggevend, daarentegen wel de eindskore: 8 - 0 in ons voordeelt We wachten nog 

steeds op een traktatie van de overige clubleden. 

De skore in de tweede wedstrijd gaf de burger natuurlijk moed en vol optimisme 

begonnen we aan de derde krachtmeting tegen medekoploper en buur ENPS/HWP 3. Aan 

het einde van de avond stonden we met 3,5-2,5 achter. De hangpartijen werden dan 

ook erg belangrijk. Om die reden besloot een deel van het team om tussendoor nog 

eens bij elkaar te komen om die partijen gezamenlijk te analyseren. Na een stevi

ge maaltijd en de nodige drank leek het ons dat de wedstrijd niet meer verloren 

kon gaan. Na een spannende finale waarin we zelfs nog op winst konden hopen, ein

digde de wedstrijd in een vreedzame remise� 4 - 4. Door deze uitslag handhaafden 

we onze koppositie in de 5e klassa A. 

Individuele skores na drie wedstrijden 

Oomens 3 1,5 Gould 2 2 (t) 
Le uw 3 3 g� Oosterwijk 3 2 
Van Kleef 2 2 Marx l l 
Aarts 3 . 2 Woesthof 1 0,5 . 
Vlaming 2 . 1 Du Long 1 0 . -: 
Verstraeten 3 2 

Guus Aarts 
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Iao Schakelaar. & Mateloos 

7 -;:) Met een honderd procent score Nederlands kampioen worden is iets 

. wat zelfs Euwe in zijn gloriejaren niet gepre9,teerd heeft. Vorig 
jaar behaalde het programma Ch.ess 0.5X op deze superieure wijze de 
nationale titel. "Daar kwam natuurlijk ook een tikje geluk bij kij
ken", relativeert de heer W. Elsenaar - ontwerper van dit pro
gramma - deze prestatie. "Het voorgaande jaar kwam het programma 
(dat intussen slechts marginale wijzigingen onderging) niet ve�der 

dan een vierde plaats. Maar toen had het nogal wat pech". Geen 
absolute alleenheerser in computerland dus, maar toch ... 

Een buitengewoon vriendelijk iemand, deze heer Elsenaar, 
wiens naam ik vlak voor een externe competitiewedstrijd op de le
denlijst van Isolani zie staan. Wanneer ik hem - na een vlotte 
verliespartij - opzoek voor een praatje, blijkt hij graag over de 
ins en outs van z'n programma en het computerschaak in het àlge
meen te willen praten. Naar zijn eigen kwalificatie is hij een 
matig clribschaker. Men hoeft ook geen goede achaker te ziJn om 

·��n goed schaakprogràmma te schrijven, dat is bekend. Sterker nog, 
er zijn goede progiamma's geschreven door programmeurs, die bij de 
start de spelregels niet kenden! Waar het wèl op aan komt is de 
regels en problemen van het spel zuiver te formaliseren en tezor
gen, dat het apparaat hier op de meest efficiënte manier mee uit 
de voeten kan. Puur programmeer-vernuft dus. En ik krijg vaak de 
indruk, dat we zo gewend raken aan de explosieve ontwikkeling van 
de computertechnologie, dat we nauwelijks meer beseffen wat een 
gigantische hoeveelheden vernuft er zit in àl die soft- en hard
ware. Maar dit terzijde. 

Natuurlijk wil ik graag tegen zijn programm� spelen, maar 
dat blijkt minder eenvoudig. Het programma draait op een computer 
van de VU, die niet voor het grote publiek toegankelijk is. Ik 
kan dus helaas niet via een van de terminals.van de firma spelen. 
Maar geen nnod, in het weekend wil de heer Elsenaar me best op z'n 
werkkamer in het VU-ziekenhuis ontvangen voor een partijtje. 

En zo speel ik op een winderige zaterdagmiddag onderstaande 
partij� In een kamer afgeladen met medisch-technische apparatuur. 
!Çonstant geruis van ventilatoren: van de air-conditioning en de 
PDP Il, het meer dan manshoge 'beest' waartegen ik speel� Heel 
wat imposanter dan z�'n zakschaakcomputertje. Voor Elsenaar is 
het een serieuze zaak, ·!_,nclusief het plechtig ritueel van handje'
schudden-en-prettige-wedstrijd! Ik moet van hem ook echt m'n best 
doen om zo de 'krachtmeting' betrouwbaar te doen zijn. Niettemin 
kom ik snel (14e zet) in problemen en speel nog net remise. Gnuif 
niet te hard, lezer: het duurt niet lang meer, of ook gij z�lt het 
zwaar te verduren krijgen tegen die dingen! 
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J. e4 ; cS 8.Le3 ;g6 15.Dxc6 ;La6 22.c4 ;Pc3 29.cxd3 ;Lb4 36. Tb7+ ;Kg8 43.Kg2 ;Kf8 

� 2. Pf3 ; d6 9. 0-0 ;e6 16. Tad 1 ;Tfc8 23.Ld3 ;Pxa2 30. Lxb4 ;axb4 37.cS ;Tc3 44.Td7 en 
J>< "'  
� � 3. d4 ;cxd4 IO.Dd2 ;Lg7 17.Dxd6 ;Dxd6 24.Tbl ;Pb4 3 J. Ta7+ ;KeB 38. Tc7 ;Kf8 remise op 
O""' 
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.. t: 6. f4 ;Pc6 .., "' 13.Dc4 ;a5 20,Pc3 ;Txc3 2 7. Ld2 ;Lf8 34. Tb8 ;Td6 4 J. Tg7 ;e5 

•:i � 7. Le2 ;Dc7 14. PbS ;De7 21.bxc3 ;Tc6 .28.Tbal ;Pxd3 35.Txb4 ;TJ<d3 42.fxeS ;Te6 
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