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N.B.: De oproep van Peter van Diepen kunnen wij nu zien als een historische gebeurtenis,
want op 18 oktober 1980 werd op initiatief van de Alexander Rueb Stichting, de Computer
Schaak Vereniging Nederland (CSVN) opgericht.
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CSVN: Duizendste lidmaatschap!
(Bron: CSVN – tijdschrift Computerchaak – oktober 1983) (photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

NB: In het tijdschrift ''Computerschaak'' van de CSVN verscheen in oktober 1983 een speciaal
bericht van een ''duizendste lidmaatschap.'' Nu in november 2019 mogen we als CSVN nog
blij zijn met ca. 150 leden. Die veelal slapende leden zijn meestal op leeftijd en ontvangen het
tijdschrift. Een kleine groep van ca. 25 leden is nog actief als programmeur of gebruiker.
Daarmee kunnen we concluderen dat de interesse in (oude) schaakcomputers en computerschaken in het algemeen flink is afgenomen. De nostalgie en romantiek lagen natuurlijk in de
jaren '80, en wat overblijft zijn enkele actieve verzamelaars van (oude) schaakcomputers die
hun hobby trouw zijn gebleven. Het is nu afwachten of de CSVN over een jaar of 10 nog
steeds bestaat. Mocht dat zo zijn, dan kan de CSVN zijn 50 jarige jubileum gaan organiseren.

Peter van Diepen & Jaap van den Herik
De Computer Schaak Vereniging Nederland (1987)
De Alexander Rueb Stichting is een stichting die opereert "ter bevordering van schaakspel en
schaakstudie." In het kader daarvan en om het programma van Barend Swets te ondersteunen,
benoemde de Rueb Stichting in 1979 een commissie computerschaak. De commissie zou als
platform en springplank kunnen dienen voor allerlei te organiseren computerschaakactiviteiten. Swets had in zijn eentje geprobeerd het tweede Europese kampioenschap te organiseren
in Tilburg; dat was vooral mislukt omdat er geen officiële organisatie achter hem stond.
De eerste actie van de commissie was een oproep in "Schakend Nederland", het orgaan van
de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) waarin contact werd gezocht met mensen,
die belangstelling hadden voor een op te richten computerschaakvereniging, -stichting of
-genootschap.
Ondertussen benaderde de commissie zelf mensen, die reeds actief waren op computerschaakgebied. Iedereen die op een of andere manier belangstelling had getoond kreeg een
uitnodiging voor een vergadering op 18 oktober 1980 in de Jaarbeurs in Utrecht. Er kwamen
ongeveer 40 mensen, genoeg voor een enthousiaste start die tot oprichting van de Computer
Schaak Vereniging Nederland (CSVN) in februari 1981 zou leiden. Ir. W.J.G. Mees werd de
eerste voorzitter.
Als doelstelling van de CSVN werd overeengekomen: bekendheid te geven en mede te
werken aan de ontwikkeling van het computerschaak in de ruimste zin van het woord. Vanaf
het begin bleek de CSVN te voorzien in een behoefte.
Honderden mensen meldden zich aan als lid. Een aantal was uitsluitend geïnteresseerd als
"consument" van commerciële schaakcomputers. Anderen hadden een ruimere belangstelling.
Echter, slechts een kleine minderheid behoorde tot de categorie schaakprogrammeurs.
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