01-2010 [F-2801] Phoenix Cases - Novag Mentor 16 & Tandy Portable 1750L
Een gloednieuwe koffer die ik morgen meeneem naar mijn werk. Omdat ik al jaren in de
koffiepauzes en tijdens de lunch met mijn collegae en uitzendkrachten graag een potje schaak,
werd het nu eens hoog tijd voor een speciale koffer waarin alle benodigdheden overzichtelijk
opgeborgen konden worden. Het is uiteindelijk een ‘dubbele koffer’ geworden met een ruimte
voor het gewone schaakmateriaal en een aparte ruimte voor enkele schaakcomputers.
Over het algemeen zijn mijn collega’s gewone huis- tuin- en keukenschakers, en daar is ook
helemaal niets mis mee. Niet dat ik nu zelf zo’n superschaker ben, maar met 1500 Elo toch al
gauw te sterk voor deze koffiehuisschakers. Geloof het of niet, maar soms speel ik zonder
‘koningin’ tegen mijn teamgenoten en zelfs dan ben ik niet geheel kansloos. Ook speel ik
soms met 2 of 3 minuten tegen 12 minuten per partij, en ik waarschuw dan om vooral niet
mee te vluggeren! Ach, men zegt weleens, in het land der blinden is éénoog koning ...

Een ‘dubbele’ Phoenix koffer gemaakt van duurzaam MDF.
Omdat deze koffer geen boven- of onderkant heeft, moest ik wat bedenken om toch snel te
kunnen beoordelen met welke zijde ik te maken had. Daarom liet ik op één zijde in
zilverkleurige letters de naam van onze website aanbrengen. Een beetje reclame op het werk
moet kunnen, en zo weten straks al mijn collega’s wat ik in mijn vrije tijd doe.

In het ‘bovenste gedeelte’ is plaats voor 2 complete schaaksets.

Computerschaak op het werk
In het onderste gedeelte is ruimte voor enkele compacte schaakcomputers. Over het algemeen
hebben mijn collega’s geen ervaring met schaakcomputers, en daar ga ik nu verandering in
brengen. Maar ja, om de interesse tegen het machinale schaken erin te houden moeten mijn
zwakke broeders natuurlijk wel kunnen winnen! Daarom heb ik o.a. gekozen voor de Novag
Mentor 16, want dit sensormodel heeft vele beginnersniveaus. Ook kan men de rekendiepte
per halfzet (ply) begrenzen c.q. instellen. Een goede keuze lijkt mij.

De koffer blijft permanent in de kantine en dat moet
geen probleem zijn want een Phoenix koffer is afsluitbaar.
Tandy Radio Shack Portable 1750L
Mijn tweede optie is de niet al te klein uitgevallen Tandy Radio Shack Portable 1750L met
een maximale speelsterkte van (net zoals de Mentor 16) 1400 Elo-rating. Ook deze computer
is een favoriet van mij, want met zijn 64 instelbare speelniveaus waaronder 8 levels voor
beginners is er voor iedereen wat wils. Ook zijn er nog 3 speelstijlen instelbaar zoals passief,
normaal en agressief. Maar het belangrijkste is toch wel de 5 verschillende funlevels, die o.a.
stukken offeren met oplopende levels van 25% tot wel 100%! Mijn collega’s moeten dan wel
winnen en zullen onderling weddenschappen af gaan sluiten om uit te maken wie nog van
welk level kan winnen. Het feest kan morgen echt beginnen …
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