
09-1979 [A-1499] Applied Concepts - Boris Limited Editions  
Ongeveer twaalf jaar geleden kwam ik in het bezit van vele jaargangen van het Duitse schaak-
tijdschrift Rochade. Vooral in de jaren '80 werd daarin veel geschreven over computerschaak. 
In een van die rubrieken schreef H.-P. Ketterling enigszins beknopt over "Boris ingebouwd in 
een onyx tafel." Al die tijd moest ik het doen met die paar regels tekst. En zonder één enkele 
afbeelding kun je alleen maar gissen hoe een dergelijke luxe schaakcomputertafel eruit zou 
kunnen zien. Maar onlangs kwam ik in het bezit van een zwart-wit kopie! Jammer dat ik niet 
het originele Chafitz-pamflet heb kunnen bemachtigen, maar het is beter dan niets. Eindelijk 
kan ik mij na al die jaren vergapen aan die Boris schaaktafel-combinaties. Boris ingebouwd in 
een onyx tafel? Een dergelijke tafel moet toch wel uiterst zeldzaam zijn, want bij de grote 
verzamelaars heb ik een identieke tafel nog nooit gezien. We moeten het doen met dit item... 
                                                                           

 

 
Boris in Walnußholzgehäuse... 

 

Rochade (1980) 
Hans-Peter Ketterling 

Computer auf dem Vormarsch 
 

... Nebenbei gesagt, konnte man in den USA schon seit einiger Zeit Schachcomputer im 
Nobelgewande kaufen. Boris wird nämlich in vornehme Schachtische eingebaut und sogar in 
Onyxgehäuse, statt in "ordinäre" Walnußholzgehäuse. Die (Schach-)Welt geht nicht nur 
elektronisch, sondern auch nobel zugrunde!? 
 

*** 
 

Quelle: Rochade Nr. 192 (Juli 1980) S. 20, H.-P. Ketterling: Computer auf dem Vormarsch. 
 

Schach dem Computer (1980/1983) 
Ketterling / Schwenkel / Weiner 

 

... Boris kam in der zweiten Hälfte des Jahres 1978 heraus. Kurze Zeit später erschienen in  
den, USA einige Luxusausführungen, beispielsweise wurde Boris auch in kostbare Schach-
tische sowie in Onyxkästen (statt in die üblichen Walnußholzgehäuse) eingebaut. 

 

*** 
 

Quelle: Schach dem Computer, Ketterling / Schwenkel / Weiner (1980), S. 143. 
Quelle: Schach dem Computer, Ketterling / Schwenkel / Weiner (1983), S. 155. 

 

Internet 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onyx_(mineraal) 
[Onyx (mineraal)] 
http://www.cowboyindian.com/incolay.htm 
[Examples of Incolay cases and boxes]



 

Boris Limited Editions 
Boris Floor Model 

Boris Parsonette Table 
Boris is mounted in a handcrafted Incolay Stone Box 

Boris is mounted in a handmade Onyx Box 
Boris Napoleon Bonaparte Chess Set 

 

 
Boris Limited Editions - Chafitz Inc. 1979 

(Chafitz/Applied Concepts 1979 - copyright © 2014 by historian Hein Veldhuis) 
 



Boris met een exclusieve stenen behuizing 
Kort na het publiceren van enige nieuwe, soms echt opzienbarende items, kreeg ik weer eens 
contact met één van de grootste verzamelaars ter wereld, Steve Blincoe uit New York city. 
Daaruit bleek dat hij een Boris met een exclusieve stenen behuizing bezit! Voor zover ik weet 
is hij de enige verzamelaar ter wereld die dit kan laten zien met onderstaande afbeeldingen. 
 

 

 
 

Boris is mounted in a handcrafted  
Incolay Stone Box 
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