02-1978 [A-3876] Applied Concepts - Boris (silver casing)
Eén van mijn favoriete schaakcomputers is toch wel ‘Boris in het houten kistje’. Het grappige
is dat bijna iedereen op het internet, ‘februari 1978’ als de verschijningsdatum van Boris
opgeeft. Ik weet wel waar die datum vandaan komt. Die heb ikzelf in 2003 opgegeven bij de
eerste publicatie van mijn eigen verzameling schaakcomputers! Telkens als ik die datum
ergens tegenkom, moet ik weer een beetje lachen. Want werkelijk niemand heeft ooit aan mij
gevraagd hoe ik aan die datum kom. Februari 1978 kon ik namelijk herleiden uit het zeldzame
boekje van Martin Gittel; Sargon - Porträt eines Schach-Programms (Salzgitter 1983). Dit
kleine boekje is werkelijk met passie geschreven! Uit mijn blote hoofd; er zijn maar 200
exemplaren door Martin Gittel uitgegeven. Martin Gittel overleed op 2 december 1989.
Februari 1978
Eind februari 1978 kregen o.a. een aantal producenten een uitnodiging voor het eerste
schaaktoernooi voor microcomputers ter wereld. Het werd gehouden van 3 tot en met 5 maart
in het Convention Centre in San Jose, gelegen in de beroemde Silicon Valley in Californië.
Op dat moment waren Chess Challenger 3, CompuChess én Boris commercieel verkrijgbaar.
Boris, geprogrammeerd door David Lindsey verloor van de allereerste versie van Sargon, het
bekende programma van Dan en Kathe Spracklen. Over Boris valt nog heel veel te vertellen,
maar daarover later, in een ander item.

Maar laten we nu even terugkeren naar de Boris met de zilverkleurige behuizing. Of dit zeer
uitzonderlijke model ook in februari 1978 op de markt kwam is helaas onbekend. Hoe kom ik
dan aan deze foto?
Op 7 juni 2005 kreeg ik contact met Ulrich Wehling. Van hem kreeg ik de bovenstaande
afbeelding. Bij mijn vraag aan hem om meer informatie, kreeg ik het volgende antwoord;
“Ich habe keine weiteren Informationen zum dem Boris mit der silbernenen optik.”
En in december 2005, schreef verzamelaar Steve Blincoe het volgende op het forum van Kurt
Kispert; “i saw this in a photo only..in an advertising brochure ..sent to me by Wurst.”
Een echte uitgave dus, maar voorlopig blijft dit model een groot mysterie!
Who knows more about the Applied Concepts Boris ‘silver casing’?
E-mail: heinveldhuis@home.nl.
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