
Uitje 

Sinds het begin van dit jaar werk ik bij een ander softwarebedrijf dan daarvoor. Omstandigheden, 

gebeurtenissen, plannen… Door de huidige omstandigheden en beperkingen had ik, ondanks dat we 

nu een jaar verder zijn, een aantal collega’s tot nu toe alleen maar gesproken via Zoom of Teams, en 

had ik ze nog niet in levende lijve ontmoet. Daar is dit weekend verandering in gehouden want we 

hadden een bedrijfsuitje. Er is lang over gesoebat of het wel mocht/kon/zou moeten doorgaan, maar 

uiteindelijk ging het toch door. Met de standaard riedel aan beperkende maatregelen: QR-codes, 

testen, geen handen schudden, handen wassen, geen geborrel bij de bar na achten ’s avonds, toch 

zoveel mogelijk afstand houden, enzovoort enzovoort. Dat is jammer maar dat is nou eenmaal de 

huidige werkelijkheid. Dat wat de minpunten betreft. Gelukkig waren er ook veel pluspunten. Zo was 

het erg gezellig en leuk, waren er genoeg activiteiten (voornamelijk buiten), die met genoeg afstand 

konden worden gevolgd, en uiteindelijk gaat het er ook gewoon om elkaar ook eens in een andere 

situatie tegen te komen. Elkaar eens diep in de ogen kunnen zien. Hebben we het ook weer eens 

ergens anders over dan over die ene stomme regel code (we blijven nerds natuurlijk), of die 

vervelende klant, of die leuke klant, of die bijzondere beveiliging, of een nieuwe koppeling met een 

ander systeem, of de mooie nieuwe mogelijkheden van de volgende uitrolversie… Nou ja, nerds 

onderling, u kunt het denk ik wel uittekenen. 

Wat dit met schaken te doen heeft? Daar kom ik nu op.  

Op zaterdag, na afloop van het door de organisatie geplande deel van het programma van het 

bedrijfsuitje, toen de groepsfoto’s waren genomen, stond iedereen wat te dubben: nog wat leuks 

doen of naar huis? Op dat moment kwam één van mijn collega’s met het idee om een 

schaakactiviteit te gaan doen. We waren tenslotte in de “Schaakstad van Nederland”! Iedereen was 

er wel voor te porren en in plaats van dat iedereen naar huis ging togen we naar één van de 

organisaties in de stad die schaakactiviteiten organiseert. Ik hoef u als schaker niet te vertellen dat 

we een hele leuke middag hebben gehad. Een clinic over de geschiedenis van het schaken! 

Polygoonbeelden over Euwe die wereldkampioen wordt! “The Dark horse”! “The Queen’s Gambit”! 

“Lang leve de koningin”! Les over het middenspel! Openingstrucjes! Tijdverdeling! Eindspelen! De 

vertoning van een openings-DVD van een bekende grootmeester over het Siciliaans! Een simultaan! 

Handtekeningen van de plaatselijke helden! Een meet-and-greet met een echte Grootmeester! Voor 

de jeugd was er een heuse speurtocht waarbij ze openingen moesten herkennen en dan naar de plek 

in het gebouw moesten gaan waar dat was. “Scheveningen” was boven, achterin rechts. “Spanje” 

was boven, rechts voorin. De “Bird” zat in een boom op het plein voor het gebouw. Het was leuk en 

aardig, iedereen had het naar zijn of haar zin en er werd flink gelachen. Één collega tuinde bij het 

spelen met het tuinschaakspel op het centrale plein liefst vier keer in dezelfde openingsval en dat 

was de nodige bron voor hilariteit, maar hij kon er ook wel om lachen en natuurlijk vergeet hij het 

nooit meer. Dat zijn alvast extra punten voor de bedrijfscompetitie waar we vanaf volgend seizoen 

natuurlijk aan mee willen doen – als Corona dat toestaat. 

Na afloop van dit schaakgebeuren namen we afscheid: van alle activiteiten die we dit weekend 

hadden gedaan vonden de meesten dit het leukste, ook al was het facultatief geweest. Het was een 

groot succes. Dat gaan we volgend jaar weer zo doen! Tevreden kon iedereen naar huis. Wel thuis! 

Tot maandag! 

Echt? 

Nee natuurlijk. 

Zo ging het niet.  



Niets van dit alles. 

Na afloop van het officiële gedeelte was er geen collega die het schaakpretpark voorstelde. Er was 

ook helemaal geen schaakpretpark. We zijn na afloop van het officiële programma met vier collega’s 

een Escaperoom gaan doen en na afloop hebben we nog een uurtje gebowld. Dat zijn activiteiten die 

je niet hoeft te plannen; je zoekt op internet en binnen 5 minuten heb je een afspraak om een half 

uur later te kunnen beginnen. Het was erg leuk, zeker, we hebben ons enorm vermaakt, maar het 

was natuurlijk niet zo’n succes als hierboven beschreven. Als we al iets met schaken hadden willen 

doen hadden we dat lang van te voren moeten bedenken en boeken. Maar waarschijnlijk was het 

lang voor de datum van het uitje als mogelijke activiteit door de anderen al afgeserveerd…. 

Maar zou het mogelijk zijn? Een soort schaak-pretpark? In Nederland? Met bovengenoemde 

activiteiten, voor ieder wat wils? Waar je als het ware zonder afspraak naar binnen kan lopen en dan 

wat leuks op schaakgebied kan gaan doen? Iets leren, iets beleven, iets doen… Onderwerpen genoeg 

natuurlijk, ik heb er al een paar beschreven.. 

Eerlijk gezegd: ik zie het niet gebeuren. Misschien zou het kunnen als Jorden of Lucas… Nee 

natuurlijk, als Promotiaan hoop ik natuurlijk, nee, ga ik ervanuit dat Robby boven zichzelf zal 

uitstijgen. Anish die over twee jaar de wereldtitel wint, en twee jaar later wordt uitgedaagd door 

onze Robby! Euwe-achtige taferelen! Misschien dat de Nederlandse schaakgekte dan echt 

doorbreekt. Ik fantaseer even verder: dat het sportjournaal na een uur schaaknieuws over de WK-

match Giri-Kevlishvili (inclusief columns van Mr. Chess en een nabeschouwing van Timman) droogjes 

meldt: “Ander sportnieuws dan. Ook op het WK Voetbal in Noord-Amerika zijn de Nederlanders goed 

bezig. Het Nederlandse team is doorgedrongen tot de finale door een 3-2 overwinning op Brazilië. De 

doelpunten werden gemaakt door, eh, Janssen en Janssens als ik het goed lees. Goed nieuws dus 

daarvandaan. Maar het belangrijkste nieuws van vandaag was dat de match tussen onze 

schaakcoryfeeën gelijk op gaat en dat er een zinderende apotheose nadert. Komt dat zien! Morgen 

de achttiende partij!” 

Maar ook dat zal wel niet gebeuren. Het volgende bedrijfsuitje zal ook wel geen schaakactiviteiten 

hebben.  

Of misschien….  

Robby, zet hem op! 


