03-1980 [A-1993] Fidelity - Chess Challenger 10 de Luxe (production samples)
Ik had op 26 augustus 2007, schaakcomputerreporter Rob van Son aan de telefoon. Hij vroeg
aan mij hoe het ook al weer precies zat, met die verschillende versies van de Chess Challenger
7 en 10. Ik vertelde hem dat de Chess Challenger 10 de Luxe (ook wel de D-versie genoemd)
nooit op de markt is verschenen.
Maar naar aanleiding van dit telefoontje ben ik toch weer eens wat dieper in mijn literatuur
gedoken. Volgens enkele grote verzamelaars zoals Karsten Bauermeister en Steve Blincoe is
dit model dus nooit verschenen. Ze hebben gelijk, maar net zoals met de Fidelity Chess
Challenger Super 7 is ook deze versie niet te onderscheiden van een Fidelity Chess
Challenger 10 A of Chess Challenger 10 B.
Hans-Peter Ketterling in Schach dem Computer
Co-auteur Hans-Peter Ketterling heeft dit model beschreven in zijn boek: Schach dem
Computer uit 1980. Op pagina 166 staat een technisch overzicht (!) met de aantekening dat
het hier een nieuw model betrof, waarbij de programmatechnische eigenschappen nog niet
geheel bekend waren bij de redactiesluiting. O.a. was het nog niet bekend wat de effectieve
rekendiepte in halfzetten op toernooiniveau was. De vraag is nu; heeft Hans-Peter Ketterling
dit model destijds echt getest, of heeft hij alleen de oude gegevens van de Chess Challenger
10 A (en Chess Challenger 10 B) overgenomen en aangevuld met de nieuwe kenmerken?
Jan Louwman in Databus
Feit is dat bijvoorbeeld ook Jan Louwman in Databus van juni/juli 1981 (!) aangaf, dat de
Chess Challenger 10 D wel is verschenen! Jan Louwman schrijft op pagina 26 in Databus
over de Chess Challenger 10 versies in zijn artikel ‘Negen schaakcomputers getest’ letterlijk
(ik citeer): … De veteraan onder het gezelschap. Bijna drie jaar geleden op de markt
verschenen en over het geheel bekeken nog steeds de sterkst spelende Challenger computer!
Dat geldt dan wel voor de C-versie. Deze computer is nl. in een A, B, C en D-versie
verschenen; de D-versie was in Nederland nooit leverbaar. Eén en ander houdt in, dat de Aversie de slechtst spelende en de D-versie de best spelende is. In deze test werd dus de Cversie betrokken …
Wat wist Jan Louwman (als expert) nu werkelijk over de D-versie? We zullen het nooit weten
want Jan stierf op 4 december 2002… Als je als expert zoiets opschrijft moet er een kern van
waarheid in zitten, anders schrijf je zoiets niet!
Gerhard Piel in Hobby und Kleincomputer
Ook de expert Gerhard Piel schreef in het tijdschrift Hobby und Kleincomputer van maart
1980 in de maandelijks terugkerende katern ‘Schach-computer Computer-schach’, het
volgende (ik citeer): … Chess Challenger X De Luxe (zehn Spielstufen) lieferbar ab Mitte
1980! Preis DM 598,00 …

Ketterling-Schwenkel-Weiner
Schach dem Computer (1980)

CC 10dl (Chess Challenger 10 de Luxe), deren Eigenschaften
bei Redaktionsschluß noch nicht bekannt waren …

Mijn eindconclusie op 28 augustus 2007
Uit een belangrijk historisch document wat ik onlangs tegen kwam (en welke ik al zeker enige
jaren in bezit heb), weet ik dat Fidelity precies in het tijdvak van januari t/m juli 1980, bezig
was met verschillende nieuwe projecten. De Chess Challenger 10 de Luxe stond daar niet bij
vermeld, en dat is ook eigenlijk logisch te verklaren. De Chess Challenger 10 de Luxe was
ook niet meer dan een licht gemodificeerde versie van de standaard Chess Challenger 10 in
een (waarschijnlijk) luxe koffer.
De nieuwe ontwikkelingen gingen in die tijd razendsnel, en zodoende werd vaak het ene
project geschrapt voor het andere. Bijvoorbeeld de Sensory Chess Challenger (8), (de eerste
schaakcomputer met sensorvelden ter wereld), en de Voice Sensory Challenger hadden
duidelijk voorrang in de ontwikkeling en productie. Toch blijft het een feit dat Fidelity deze
nieuwkomer had aangekondigd. Vaak ging zo’n aankondiging dan gepaard met een
voorproductiemodel.
Mogelijk circuleerden er in die tijd bij vooraanstaande testers zoals Björn Schwarz, Gerhard
Piel en Hans-Peter Ketterling, een testversie of zoals Fidelity dat destijds omschreef, een
‘production sample’. Als dat zo is, waar zijn deze proefmonsters dan gebleven, en hoe kan
men ze programmatechnisch herkennen? Ik denk dat waarschijnlijk alleen nog Hans-Peter
Ketterling deze brandende vraag kan beantwoorden. Laten we ons met de gedachten koesteren
dat het misschien wel mogelijk is dat de firma Fidelity, de Chess Challenger 10 de Luxe heeft
laten reïncarneren in de vorm van de Advanced Voice Chess Challenger…
___________________________________________________________________________
Programmierer / Programmer
• (?)
Baujahr / Release
• Angekündigt für Mitte bis Ende 1980. Ist aber nicht auf den Markt erschienen.
Never released.
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: (?)
• Taktfrequenz: (?) MHz
• Programmspeicher: (?) KB ROM
• Arbeitsspeicher: (?) KB RAM
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke: (?)
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