
 
 
 
Even voor 22u00 kwamen we aan in het VanderValk hotel in Almere. 
Terwijl m’n vrouw naar de finale keek van het ‘Eurovision Songfestival’ zit 
ik weeral te tokkelen op de tablet, om m’n relaas van de dag te 
verzorgen. 
Na een paar onvoorziene voorvallen: Kenneth die niet klaar stond, andere 
chauffeurs die niet konden wachtten en reeds waren doorgereden konden 
we uiteindelijk toch vertrekken even na negenen, richting Nederland. 
Kenneth achterin de wagen kon zijn roes al dan niet comfortabel uitslapen 
terwijl we de kilometers aflegden. Het gezegde indachtig dat je het kwade 
met het kwade moest bestrijden stopten we in Noordeloos en deelden 
onze passagier mee dat het tijd was om een biertje te drinken en dat hij 
d’er zo weer bovenop zou komen! 
In het Starbucks Café een grote capuccino en twee grote koffie’s besteld 
dewelke Kenneth vriendelijk betaalde als tegenprestatie dat ie mocht 
meerijden, probeerde ik nog wat telefoontjes te plegen en bij één daarvan 
vertelde Raymond Altman dat we zeker niet voor 12u00 moesten 
arriveren. Toen ik naar Roger en Greta belde om te vragen waar zij 
ergens zaten en hen vertelde dat ze best ook even stopten om wat te 
drinken daar ze anders veel te vroeg voor een gesloten deur zouden 
staan, bleek dat ze niet zo ver voor ons uit reden: ze waren bijna ter 
hoogte van Utrecht! Enfin na bijna een uurtje in Noordeloos gezeten te 
hebben waar ze ons nu kennen als de familie Pipo (naam die ik had 
opgegeven bij het bestellen van de koffie…) stapten we terug naar de auto 
om de laatste etappe af te leggen.  
 
Even rond 12u00 arriveerden we dan via de Veluwelaan bij de slagboom 
van de Old School waar Gerard zo vriendelijk was de knop in te drukken, 
waarna het roodwitte gevaarte prompt de hoogte inging. Onze 
ongeduldigde Belgen stonden in de regen te wachtten en renden als 
gekken naar boven waar we ze verwelkomden en waar Raymond Altman 
reeds de borden aan het zetten was, samen met Harrie Boom. Terwijl we 



meehielpen de borden en de schaakstukken op te zetten kwamen met 
mondjesmaat onze vrienden van de Espion binnengelopen. Het was een 
leuk weerzien en niettegenstaande de aanhoudende regen zou het wel 
loslopen dacht ik. Jammer voor de niet-schakers want die konden 
natuurlijk niet veel uitrichten en waren verplicht om centraal aan de ronde 
tafel plaats te nemen, omringd door de 40 schakers, die werden ingedeeld 
in viertallen zoals Harrie Boom dat zo goed had geregeld. Nadat de laatste 
Belg (Dirk De Jongh) uiteindelijk na wat moeilijkheden met de Thalys en 
een fikse wandeling gearriveerd was, waren we er allemaal klaar voor. 
Een prachtig welkomstwoord van Raymond met de voorstelling van de 
Belgen en de drie pseudo-Belgen, gevolgd door een korte uiteenzetting 
over de tornooivorm van Harrie bracht ons even later aan de tafels voor 
één van de hoogtepunten van de dag. 
 
In elk viertal zat minstens één Belg (of pseudo-Belg); er zouden dus drie 
partijen van 30 min p.p. gespeeld worden. Het werd een leuke 
schaaknamiddag met tussendoor wat drank en een lekkere tosti. De 
‘mindere schaakgoden’ speelden al vlug een tweede ronde van drie 
partijen met de andere kleur en af en toe ging het er weliswaar wat 
luidruchtig aan toe maar ja, wat doe je daaraan als je je amuseert…vooral 
Peter De Haan liet zich hierbij opmerken en moest telkens weer tot de 
orde geroepen worden met een algemene psssss…  
De twee gratis consumpties aangeboden door de thuisploeg werden in 
dank aanvaard en zetten aan tot een drukte van belang aan de centrale 
toog in het midden van de speelzaal. Met de wederzijdse ‘socializing’ liep 
het ook goed en die zou nog mooi uitgroeien naarmate de dag zou 
vorderen. Jammer genoeg komt er aan alle mooie dingen een eind en 
moesten we stilletjes aan stoppen met het schaken, daar de zaal diende 
vrijgegeven te worden voor de opening van het restaurant om 18u00. Na 
alweer een prachtige afsluiter van Raymond Altman maakten we ons klaar 
om naar het restaurant in Sloten te rijden: partycenter de Halve Maen. 
Opmerkelijk was wel dat niemand naar de uitslag van de schaakpartijen 
vroeg… 
 
Na een korte rit van zo’n tien minuten konden we onze auto’s kwijt naast 
de vaart in Sloten. We werden hartelijk verwelkomd in de Halve Maen en 
werden naar de serre geloodst waar we aan tafel plaatsnamen.  Voor de 
meeste Belgen een groot vraagteken voor wat we zouden voorgeschoteld 
krijgen…Onze vrees bleek echter ongegrond: na een lekker voorgerecht 
en een voortreffelijk hoofdgerecht volgde nog een heerlijk dessert met 
koffie als afsluiter, dit alles met een vlotte en vriendelijke bediening. 
Alleszins een adresje om op te nemen in onze adressenlijst en te 
markeren met een ster! 
Tussendoor kwam ook Eric Junge nog ff goedendag zeggen en horen of 
het was meegevallen. Eric is de voorzitter van dat andere deel van de 
Espion, namelijk schaakclub Es’80 en moest jammer genoeg forfait geven 
daar hij met de bus moest rijden voor een goed doel. 



Niet vergeten te vermelden dat we ook hier weer twee consumptiebonnen 
aangeboden kregen door de Espion! En wat ons ook enorm plezierde was 
de quiz die gehouden werd tussen de onderlinge tafels tijdens het 
verorberen van de lekkere gerechten. Alleen jammer dat niet alle tafels 
gemengd waren met noord- en zuiderlingen. Misschien een puntje om ons 
de volgende keer aan tafel te schikken volgens de indeling van de 
viertallen? Zodra ik morgen in Antwerpen uitgepakt ben, denk ik op zoek 
te gaan naar vragen voor de quiz van de volgende over-en-weer. 
Al bij al een geslaagde avond, volgend op een leuke namiddag! 
Namens alle Belgen danken wij onze Nederlandse vienden voor de leuke 
dag welke we mochten beleven, de aangename interactie en de 
vriendschap die we eraan over houden! 
Ik kijk alleszins uit naar een vervolg volgend jaar en hoop uit de grond 
van m’n hart dat we nog vele jaren mogen samen komen voor een 
jaarlijkse over-en weer tussen de Espion en KSFAH, oftewel tussen 
Amsterdam en Antwerpen of…Holland-België. 
Dank jullie allemaal! 
Hugo 
 
Ps.  Voor de foto’s verwijs ik naar de albums op onze site. 

Jammer genoeg zijn ze niet allemaal even scherp; naar het schijnt 
zou dit te wijten zijn aan de met momenten hevige windstoten!... 

  


