
Johan Goorden geeft simultaan
Op donderdag 3 april geeft Johan Goorden bij Eeuwig Schaak een simultaan. Deze simul-
taan is niet alleen voor leden van Eeuwig Schaak, maar voor alle inwoners van de gemeente 
Rucphen. Deelname is gratis. De simultaan vindt plaats in 't Trefpunt in Rucphen (Raad-
huisstraat 80) en begint om 20.00 uur. 
Johan Goorden is al heel lang lid van Eeuwig Schaak, maar speelt al enige jaren niet mee in 
de interne competitie. Wel hij is hij actief bij De Raadsheer uit Zundert, waar hij tot de 
sterkste spelers hoort. Bij Eeuwig Schaak is Johan vooral op de achtergrond actief en heeft 
in het nabije verleden ook een aantal trainingsavonden voor de senioren verzorgd. Als deel-
nemer aan simultaans heeft Johan Goorden al enkele malen voor een stunt kunnen zorgen. 
Zo hield hij ooit Jan Timman op remise en was daar vreemd genoeg niet eens blij mee. 
Johan had namelijk ook nog gewonnen gestaan en baalde een beetje dat hij de winst had 
laten glippen.  
Zoals waarschijnlijk bij de meeste lezers bekend houdt een simultaan in dat één speler het 
opneemt tegen meerdere tegenstanders tegelijkertijd. De simultaangever loopt langs de 
borden en als hij langskomt doet de deelnemer zijn zet, waarop de simultaangever zijn 
tegenzet doet. Bij de simultaan wordt geen klok gebruikt en noteren is niet verplicht. 

Johan Goorden



Het viertal van Eeuwig Schaak in de Avondcompetitie heeft de laatste wedstrijd verloren. 
Onnodig, want in Zevenbergen had Eeuwig Schaak tegen Unk de winst voor het grijpen. Jan
Rijkse, Ger van Aalst en Kees van Hogeloon speelde remise. De partij van Patrick Heijnen 
leek een tijd ook op remise uit te draaien, maar Patrick wist op magistrale wijze een voor-
deeltje uit de stelling te peuren, kwam compleet gewonnen te staan, maar werd bij een wan-
hoopsaanval van zijn tegenstander bevangen door de zenuwen, speelde het verkeerd en ging
mat. Jammer, want Patrick had de winst verdiend gezien zijn spel voor de beslissende fout. 
Voor zowel Unk als Eeuwig Schaak stond er overigens niets meer op het spel, zodat aan de 
nederlaag niet al te zwaar getild zal worden. 

Deze supporter van SV Unk was (helaas) niet aanwezig

Tot slot nog een niet al te moeilijke opgave voor jong en oud. Wit geeft mat in 2 zetten. 
Succes! Meer van dit soort schaakopgaven kunt u vinden op www.shredderchess.com. 

http://www.shredderchess.com/

