
CASPER BLAAUW: SOCIALE SCHAKER  

  
Zaterdag 4 maart vond de uitvaart plaats van ons geliefde lid Casper Blaauw. Niet alleen een hele 

goede schaker maar belangrijker nog een heel aardig mens. Onderstaand het verhaal dat door Bram 

van Dijk namens Fischer Z op de uitvaart is verteld.  

Woensdagochtend op 22 februari kwam bij ons het bericht binnen van het overlijden van Casper. 

Eerst bij Herman en Niels van en al heel lang goede vrienden van Casper. Het sloeg bij hen in als een 

bom en vervolgens ook bij alle leden van onze club en daarna bij nog vele andere schakers.  

We zouden die avond een schaaktraining hebben en dat hebben we natuurlijk veranderd in een 

herdenking van Casper. Veel leden kwamen die avond om verhalen over Casper uit te wisselen en 

leden die niet konden komen deelden hun verhalen op de mail. Ik lees een paar van die berichtjes 

(soms een beetje ingekort) voor jullie voor: de eerste twee zijn van clubleden. 

Van Rob Baas: Alle familieleden, vrienden, kennissen en leden van Fischer Z wil ik van harte 

condoleren met het overlijden van Casper en heel veel sterkte toewensen met het verwerken van 

het verlies. Zelf herinner ik mij Casper als een zeer sympathiek mens en een hele goede schaker. 

Van Henk van Ginkel: Casper ken ik al heel lang en onze eerste partij was al in de jaren 70. Toen al 

een zeer snelle denker. Die eerste partij verloor hij omdat hij altijd na ongeveer 1 minuut een zet 

beantwoordde. Zijn bedenktijd in die jaren van zijn kant besloeg hooguit 15 minuten terwijl de 

tegenstander vaak een uur en drie kwartier had. Vele partijen volgden maar ik verloor hem ergens 

rond 1989 uit het oog. Toen we elkaar weer bij Fisher Z tegenkwamen was hij vele malen sterker dan 

ik geworden, maar het klikte weer als schakers onder elkaar van vroeger.  

De derde reactie is van Piet Peelen Internationaal Meester en lid van Zukertort Amstelveen.  Ik heb 
heel wat (snelschaak)partijen tegen hem gespeeld en vond hem een sterke en lastige opponent. 
Analytisch scherp en altijd vriendelijk. Met hem zat ik in de SGA-jeugdtraining. Bij de IBM-

toernooien zaten we met de Amsterdamse jeugd altijd bij het commentaar enthousiast zetten en ideeën 

te roepen. Casper was de enige in de hele zaal die in de gaten had dat Ribli tegen Karpov beter stond 

en uiteindelijke ook won! Ik denk dat hij meer had kunnen scoren maar dat vriendelijke overheerste 
en dat is mooi. 

Op de herdenkingsavond bij Fischer Z vertelde Niels dat Casper in het begin van zijn schaak carrière 

nog niet liet zien dat hij bijzonder getalenteerd was. Dat verbaasde me eigenlijk wel want ik heb 

altijd gedacht dat Casper een natuurtalent was. Wellicht kwam het omdat dat hij in zijn jeugd nog 

minder aandacht voor schaken had maar ook voor voetbal en andere sporten. Dat nam overigens 

niet weg dat het schoolteam van het Spinoza lyceum met Casper en Niels twee keer tweede van 

Nederland is geworden en dat het jeugdteam tot 20 jaar van DOS/Nieuw west ook met Herman erbij 

zelfs Nederlands kampioen werd. Dat schaken door Casper in zijn jonge jaren nog niet erg serieus 

genomen werd, komt ook naar voren in het verhaal dat Casper tijdens zijn partijen voor de interne 

competitie bij DOS/Nieuw West als hij een zet had gedaan nog effe snel een potje ging flipperen met 

andere jonge gasten, die in het buurtcentrum BOC in Buitenveldert te vinden waren. Maar naast 

schaken waren voor Casper en zijn vrienden Niels, Herman, Marco en Marcel ook bridge Risk, 

Kolonisten van Catan en Iron dragon spelletjes waarmee hele weekenden gevuld konden worden. En 

Casper, Herman waren net als ons latere lid Roland ook nog eens bridgers. En bijna zou ik nog 

vergeten dat Casper en Niels deelnemer werden in het Fischer Z wielerspel en een aantal andere 

wielerspelen waar ook Herman aan meedeed. Als teamleider (overigens ook fanatiek wielerspelfan) 



van ons eerste team heb ik daar een dubbel gevoel over. Natuurlijk is onze club Fischer Z in de eerste 

plaats bedoeld om met elkaar plezier te hebben maar met wat meer focus op het edele schaakspel 

hadden we ongetwijfeld met al dat talent in ons team nog in de eerste klas KNSB gespeeld. 

Op snelschaaktoernooien heeft Casper ongetwijfeld vele successen behaald maar ik vermoed dat hij 

daar zelf geen lijstje van bijgehouden heeft. Het enige wat ik te weten ben gekomen is dat Casper  

twee keer het altijd sterk bezette snelschaak kampioenschap van Amstelveen heeft gewonnen: de 

eerste keer in 1986 en de tweede keer 23 jaar later in 2009.  

Ook in het schaken met gewoon tempo was Casper een snelheidsduivel. Zo kwam het regelmatig 

voor dat Casper bij de eerste tijdcontrole nog een zee van tijd over had terwijl zijn tegenstander met 

grote stress de tijdnood overleefd had. En die werd dan als beloning in snel tempo voor de tweede 

keer in tijdnood gebracht. Hilarisch was ook een wedstrijd tegen AAS in Aalsmeer, die een jaar of 7 

geleden werd gespeeld. Casper had niet meegekregen (Hoe dat kwam daar lopen de meningen 

uiteen) dat AAS voor deze wedstrijd moest uitwijken naar een ander locatie. Hij kwam dus voor een 

dichte deur te staan maar heel inventief wist hij bij de plaatselijke bolleboeren de juiste locatie te 

achterhalen. Die bleek echter ruim 3 kilometer verderop…. Een kwartier voordat  Casper een nul zou 

krijgen kwam hij met rood hoofd binnen gestormd. Casper nam rustig achter het bord plaats en 

binnen een uur had hij zijn tijdsachterstand ingelopen en nog een uur later had hij zijn tegenstander 

geplet.  

Casper speelde vooral in de vorige eeuw ook zo nu en dan ook mee in toernooien in Groningen (rond 

de Kerst) en natuurlijk ook in Gent. Daar werd in de prachtige abdij op het Sint Pietersplein tijdens 

de Gentse feesten in 5 dagen een toernooi met 9 ronden afgewerkt. Casper speelde regelmatig aan 

één van de hoogste borden tegen titelhouders. En hij is minstens één keer in de prijzen gevallen. 

Heel nuttig want er moest nog ergens een rekening worden betaald. Zijn internationale räting is 

vanaf januari 2000 op de side te vinden. Vanaf dat jaar tot en met 2003 staat die räting op 2300. In 

de jaren daarvoor is zijn räting boven de 2300 geweest. Daarmee had Casper de titel Fide meester 

kunnen aanvragen. Dat heeft hij natuurlijk nooit gedaan, daar was het Casper niet om te doen.  

Zo’n 20 jaar geleden werd Casper lid van Fischer Z. Onze club was op zoek naar uitbreiding van ons 

team omdat we gepromoveerd waren naar de eerste klasse KNSB en ons 8-tal een 10-tal moest 

worden. Omdat bij DOS/Nieuw West het eerste team om onduidelijke redenen was teruggetrokken 

voor de competitie wisten we  Casper te strikken om bij Fischer Z te komen spelen. Het mocht niet 

baten want we degradeerden weer keihard terug naar de tweede klasse. Maar Casper zorgde er wel 

voor dat Niels en Herman later ook lid werden van onze club en daarna ook Roland zich meldde. En 

Casper was natuurlijk ook meestal als eerste  klaar met zijn partij en volgde dan met scherpe 

analytische blik de partijen van zijn teamgenoten. Na afloop confronteerde Casper je dan met het 

volgende type vragen:  had je niet op zet 35 een stuk kunnen winnen of waarom deed je geen Pd4. 

Vaak had hij gelijk en als dat niet zo was, dan bleef  Casper niet (zoals vele andere schakers doen) 

volharden in het aantonen van zijn gelijk. Hij was vooral geïnteresseerd in het zoeken naar de beste 

zet.  Op basis van informatie op de FIDE side denk ik dat Casper 109 partijen voor ons eerste heeft 

gespeeld met een goede score van ruim 60%. Maar het plezier en de schoonheid van het spel en de 

etentjes met het team waren voor Casper belangrijker dan zijn score.  

We gaan hem daarom in de eerste plaats als aardig mens en sociale schaker heel erg missen en hij 

zal altijd in onze herinnering blijven. We gaan Casper daarom ook jaarlijks herdenken met het Casper 

Blaauw snelschaaktoernooi. Dat wordt een toernooi voor vrienden en bekenden en waarin de lol  

belangrijker is dan het winnen.      



    

   

 

 


