
Originele simultaan van Johan Goorden
De jaarlijkse simultaan bij Eeuwig Schaak werd dit jaar verzorgd door Johan Goorden. Hij 
is de eerste die voor de tweede keer gevraagd is om de simultaan te geven. En dat is niet 
voor niks. Johan deed het namelijk op bijzonder originele wijze. Hij vroeg iedereen als 
eerste zet voor hem de zet Pb1-c3 uit te voeren. Vervolgens om een willekeurige tegenzet te 
doen en daarna kondigde Johan aan, zonder te weten welke tegenzetten waren gespeeld, de 
zet e2-e4 te zullen doen. Ook deze zet moest iedereen op het bord uitvoeren en een tweede 
tegenzet doen en daarna begon pas de rondgang langs de borden. Het leverde al in de 
openingsfase 12 totaal verschillende partijen op, ondanks het feit dat Johans eerste twee 
zetten overal hetzelfde waren geweest. De opening die ontstaat na 1.Pc3 en 2.e4 heet de Van
Geet Opening en Johan heeft die opening al vaker regelmatig gespeeld. 

Een andere bijzonderheid die door Johan werd geïntroduceerd was de “joker”. (In de vorm 
van een bierviltje) Die kon twee keer worden ingezet, of om een ronde over te slaan of om 
Johan om advies te vragen. Van de laatste mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. Johan 
maakte het zich niet makkelijk door het geven van adviezen aan zijn tegenstanders, maar 
bezorgde zo iedereen wel een plezierige avond. 
Johan verloor van Ger van Aalst en Kees van Hogeloon en speelde remise tegen Jan Rijkse, 
Wim Soeters en Louis van Mechelen. Hij won van John van Helden, Ben Seleski, Geraldine
Tanasale, Jan Konings, Patrick Heijnen, Toon de Rooij en Talitha van Hogeloon. 

De Van Geet Opening is genoemd naar de Nederlander Dick van Geet (1932-2012). In 1967
won Dick van Geet tijdens een toernooi in Paramaribo op fraaie wijze met zijn eigen ope-
ning in slechts 15 zetten. Van Geet had wit, de zwartspeler heette Guyt. De partij ging als 
volgt: 

1.Pb1-c3,d7-d5 2.e2-e4,d5-d4 3.Pc3-e2,e7-e5 4.Pe2-g3,g7-g6 5.Lf1-c4,Lf8-g7 6.d2-d3,c7-
c5 7.Pg1-f3,Pb8-c6 8.c2-c3,Pg8-e7 9.Pf3-g5,O-O 10.Pg3-h5!?,Lg7-h8? (Zwart durft het 
offer niet aan te nemen, maar dat was achteraf toch verstandiger geweest) 11.Dd1-f3,Dd8-e8
12.Ph5-f6+,Lh8xf6 13.Df3xf6,d4xc3? 



14.Pg5xf7!!!,Tf8xf7 15.Lc1-h6. Zwart geeft op. 

Dick van Geet


