11-2005 [F-1451] Phoenix Cases - Mephisto TM London (first prototype)
Hoe dit Phoenix Cases project tot stand kwam wil ik graag nog eens uit de doeken doen. Het
begon natuurlijk allemaal met een eerste prototype. Verzamelaar Hans van Mierlo heeft nu
niet alleen een indrukwekkende Mephisto TM London die afkomstig is van Jan Louwman,
maar ook nog eens de eerste Phoenix koffer in zijn bezit, waar deze reusachtige computer een
plaatsje in heeft gekregen …

27.11.2005: First Phoenix Cases prototype for collector Hans van Mierlo …
Phoenix Cases … custom made
Mooie grote houten schaakcomputers. Als je er een koopt dan zit deze meestal verpakt in een
kartonnen doos. Na enige tijd is deze snel versleten of je hebt hem vlak na de koop achteloos
weggegooid. Toch is het vaak een probleem om zo’n mooi kostbaar exemplaar goed te
beschermen tegen krassen of deukjes aan de rand, vocht en vuil of tegen gewoon het zonlicht!
Vaak staat men niet stil wat zonlicht aan kan richten, want verkleuringen gaan vaak heel
langzaam en geleidelijk… totdat het te laat is. Dan de toebehoren. Wil men weer eens een
partijtje spelen dan is vaak de handleiding verdwenen, of heeft de hond een schaakstuk
aangevreten! En als je je pronkstuk eens (veilig) wilt vervoeren dan heb je helemaal een
probleem. Dat hoef ik je eigenlijk niet uit te leggen. Maar hoe los je dit probleem op?
Summer 2005
Een vraagstuk waar ik geregeld mee geconfronteerd werd en eens ging nadenken over een
oplossing. In de zomer van 2005 kwam ik op het idee om eens op zoek te gaan naar een
flightcase. Tenminste, ik dacht in eerste instantie dat daar de oplossing lag. Deze zijn er in alle
soorten en maten kant-en-klaar te koop. Alleen toch ook weer niet zo geschikt zoals ik erover
dacht en vaak veel te duur.
Samen met een familielid die ervaring heeft met houtbewerking, groeide het idee om mooie
houten koffers door hem te laten maken. En met succes! De eerste koffer (een prototype) zag
er zo goed en degelijk uit dat verzamelaars in Kaufbeuren (oktober 2005) mij meteen cash
geld gaven om ook voor hen een koffer te laten maken.

First prototype
Het prototype was eigenlijk overdreven degelijk. Overal 2 cm duurzaam foam wat eigenlijk
voor de bescherming van een schaakcomputer niet nodig is. Als je de deksel dichtgooide
hoorde je een soort dof geluid zoals dat van een dure auto waarvan je het portier sluit.

First Phoenix Cases prototype …
Serial number
Elke koffer krijgt een serienummer mee en een opdruk ‘Phoenix Cases custom-made’.

A little plastic brass sheet inside the cover …
Phoenix Chess Systems / Phoenix Cases
Ik zocht voor het koffer-project een naam en Ruud Martin (Phoenix Chess Systems) kwam
met het idee om de naam van zijn firma te gebruiken. Zo ontstond de naam Phoenix Cases.
Brass sheet
Ook een mooi goudkleurig plaatje (optioneel) met de naam van de schaakcomputer geeft zo’n
koffer een zeker cachet. Tegenwoordig lever ik de naamplaatjes niet meer in messing, maar in
een kunststof uitvoering. Deze goudkleurige plaatjes zijn bijna niet van een messing-versie te
herkennen! Het grote voordeel is dat je ze niet hoeft te poetsen om ze mooi te houden. Enkel
en alleen even een vochtige doek erover en ze zijn weer als nieuw. Ook het serienummer heeft
voortaan deze mooie kunststof versie.

Continuing story
De tweede koffer zat al meteen een stuk doordachter in elkaar. Deze had o.a. afgeschuinde
hoeken en een foamdikte die nodig was om alle zaken afgewogen te beschermen. De eerste
koffers werden door middel van een spijkerpistool voorzien van een lange nagel. De latere
versies werden gefreesd en volledig verlijmd. Een oersterke constructie! Ook het foam werd
nog beter aangebracht. Daardoor kan men nu een schaakcomputer plus toebehoren makkelijk
in en uit de koffer halen.
Kurt Kispert
In de zomer van 2006 meldde ik mijn koffer-project bij Kurt Kispert aan.
Zie: http://www.schachcomputer.at/phoenix.htm. En niet zonder gevolgen. Wil men een
koffer bestellen dan zal men soms 2 tot 3 maanden moeten wachten vooraleer men zich
eigenaar kan noemen!

Brass sheet: Tournamentmachine Mephisto
London 68030 36 MHz 2 MB
Spray booth
In augustus 2006 kwam er opnieuw een sterke verbetering voor de koffers. We lieten ze
voortaan aflakken door een professioneel bedrijf met een spuitcabine. Het grote voordeel van
een spuitcabine is dat deze stofvrij is. Daardoor wordt het houtwerk van de koffer superglad!
Zo een afwerkingsniveau kan een doe-het-zelver helaas niet bewerkstelligen.
Custom made
Ik gebruik de term ‘custom-made’, want ik kan voor iedere geïnteresseerde wel een koffer
laten maken zoals de klant het wil en voor welke schaakcomputer dan ook! Niet onvermeld
mag blijven dat de prijzen van de koffers nog steeds zeer laag zijn. Kurt Kispert merkte
terecht op dat hij voor de prijs van een complete Phoenix koffer, bij een andere aanbieder
alleen het materiaal had en dus nog niet eens een koffer!
Last Phoenix Cases development …
De ontwikkelingen staan niet stil, en sinds augustus vorig jaar leveren we ook koffers in het
zeer krasbestendige MDF! Zie daarvoor de andere items op deze website.
Your Phoenix Cases team,
Ruud Martin & Hein Veldhuis
Internet
http://www.phoenixcs.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=50
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