
"Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt: dat ik met schakers op stap ben, en dan niet laat naar 

bed ga, en 's morgens fris ben…"  

Onlangs, maart 2010, gingen drie leden van Fischer Z: Peewee, Thomas en Monique, begeleid 

door mij (Jacqueline) op bezoek bij een voormalig lid. Het bijzondere aan dit uitstapje was de 

huidige woonplaats van Noë: Riyad, Saudi-Arabië. Uiteraard werd er een uitstapje in de 

omgeving gemaakt. Een uurtje op de snelweg (Riyad is een grote, moderne stad met veel 

snelwegen), dan bij een bordje de weg af en een vaag spoor volgen door de woestijn. Na ruim 

een uur “off the road” (hier heb je wat aan die 4-wheel drives) kwamen we bij wat door de 

buitenlanders in Saudi-Arabië “The Edge of the World” wordt genoemd, om voor de hand 

liggende redenen.  

  

Zeker voor Nederlanders is dit een aparte sensatie, staan aan de rand van het plateau; je kijkt 

in de verte en in de diepte en je ziet …niets. Nou ja, je ziet zand en stenen… En als je wat 

langer kijkt zie je dat zand verschillende kleuren kan hebben, en steen niet alleen allerlei 

kleuren, maar ook heel veel verschillende vormen.  

Maar de schakers keken niet te lang, ze laadden de koelboxen uit; niet alleen omdat daar bier 

in zit, maar die boxen kun je gebruiken als tafeltjes. Natuurlijk waren er reisschaaksetjes 

meegenomen en de snelschaakpartijtjes konden beginnen.  



  

 

Peewee liet zich weer van zijn beste kant zien, ook Noë was erg sterk. Natuurlijk opende Noë 

met de Kameel (zie http://members.tele2.nl/keesdekruif/noe2.htm)  

Monique weerde zich kranig, maar zakte aan het eind wat in…  

Bier bij een picknick, en rond een schaakpartij: de bezoeker van deze site zal dit 

vanzelfsprekend vinden. Nee! We waren in Saudi-Arabië, daar is alcohol ten strengste 

verboden. Misschien beland je wel op Chop-chopsquare als je betrapt wordt. (laat u dit door 

een van de reizigers uitleggen).  



Nu we er toch waren, werd er nog meer van het land bezocht, o.a. Mai'den Saleh, een gebied 

vlak bij een oase met oude graftombes van de Nabateërs. Dit lijkt op Petra, in Jordanië (erg 

bekend, ook door Indiana Jones and the last crusades) dat erg druk bezocht is. Omdat 

Mai'den Saleh in Saudi Arabië ligt, en dit land geen toeristenvisa verstrekt, is Mai'den Saleh 

erg onbekend. De Fischer-Z-delegatie liep er dan ook alleen rond, begeleid door een gids, en 

op afstand gevolgd door de politie. Het was een beetje onduidelijk of de politie er was om de 

Fischer-Zetters te beschermen tegen gevaren of de opgravingen tegen de bezoekers…  

 

 

Maar ik had het net over bier …. Interessante uitstapjes hoor, mooie dingen gezien, maar 

natuurlijk zei men - na een dagje rondsjokken in de woestijn bij 30-35 gr - : “… en straks 

lekker een biertje..!” “of een cava bij de koffie na het eten..” Ha, vergeet 't maar! Geen 



druppel alcohol te krijgen. (We hebben gehoord dat dit voor andere Fischer Zetters een reden 

was om niet mee te gaan.) Binnen een paar dagen zei Thomas dan ook: “dit heb ik nog niet 

eerder meegemaakt: dat ik met schakers op stap ben, en dan niet laat naar bed ga, en 's 

morgens fris ben…”  

 

  

Sauditerrasje,(water, cola) drank op tafel tijdens eten (non-alcoholic beer, Saudi champagne 

(appelsap met Perrier)  



Er werd dan ook verlangend uitgekeken 

naar de paar dagen bij Noë. Omdat hij in het 

Diplomatic Quarter (DQ) woont, en 

bepaalde contacten heeft, was er een flinke 

voorraad aan illegale waren in zijn huis. Die 

dan ook uitgebreid werd aangesproken na 

zes dagen in de woestijn.  

Voor de heren schakers was de 

drooglegging het grootste verbod in dit 

`vreemde' land; ook varkensvlees is 

trouwens taboe. Voor de dames gold er ook 

nog een gebod; decent gekleed gaan. En dan 

decent volgens Saudiregels en niet de regels 

van Zandvoort. Kleine overtredingen door 

buitenlandse vrouwen worden gedoogd: je 

moet uiteraard een abaya (lange, zwarte jas) 

aan, maar je hoeft niet per sé je haar en 

gezicht te bedekken. Als je een 

vrouwengezicht zag in Saudi Arabië was het 

of een Europees, of een Aziatisch gezicht, 

m.a.w. het gezicht van een buitenlandse 

vrouw. Wij vrouwen voelden ons met blote 

haren en gezicht tussen de lokale vrouwen 

soms net alsof we in bikini over straat 

liepen.  

Het was een bijzonder en memorabel uitstapje, maar in tegenstelling tot andere schaakuitjes 

van deze groep, zoals Guernsey, Baden-Baden, Gent of Mainz, zal dit niet ieder jaar herhaald 

worden.  

 


