
 
 

 
Toernooibulletin van het eerste Nederlandse schaakkampioenschap voor computers, 
georganiseerd door de Computer Schaak Vereniging Nederland. Dit toernooi werd 
gehouden van vrijdag 25 september tot en met zondag 27 september 1981, te Utrecht. 
 



Peter van Diepen (1982) 
 
Dit is het toernooibulletin van het eerste Nederlandse schaakkampioenschap voor computers, 
georganiseerd door de Computer Schaak Vereniging Nederland. Behalve als herinnering 
aan een heel gezellig en bijzonder toernooi, is dit boek ook bedoeld als bijdrage aan de 
discussie of computers ooit beter zullen schaken dan mensen. De programmeurs vertellen 
openhartig wat hun schaakprogramma's wel en niet zien en hoe ze een en ander hebben 
geprogrammeerd of willen programmeren. Wellicht zullen hun ideeën in de toekomst van 
belang blijken te zijn. Echter, voorlopig vormen hun implementaties van deze ideeën nog 
geen bedreiging voor menselijke schakers. 
 

Dit bulletin kon tot stand komen dankzij 
de medewerking van de volgende personen: 

 
• Jan Barentsz  
• Ard van Bergen    (PK 80)  
• Hans Böhm  
• Jan Derksen     (Pion)  
• Peter van Diepen    (IGM) 
• Han van Egdom  
• Dap Hartmann     (Dappet)  
• Jaap van den Herik    (Pion)  
• John Huisman     (Pion)  
• Peter Kouwenhoven    (Dappet)  
• Kees de Kruif     (Killer)  
• Jan Kuipers     (Tiny Chess '86) 
• Hans van der Liet  
• Henk van der Liet    (Schak-H)  
• Bert van der Liet  
• Jan Louwman  
• Harm Geert Muller    (Usurpator II)  
• Harry Nefkens     (Pion) 
• Jaap van Oosterwijk Bruyn  
• Hans van Prooijen  
• Wim Rens     (Gambiet '81) 
• Kees Roos  
• Ruud Silvester  
• Theo van der Storm    (Storm '81)  
• Barend Swets     (BS'66'76) 
• Wopke Veenstra  
• Gert Vriend     (GVNAA) 
• Luuk de Vries     (YNCT 1.0) 
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Auteur: Peter van Diepen, Alkmaar, maart 1982. 
 
N.B.: Dit toernooibulletin is een uitgave van Kluwer Technische Tijdschriften BV te Deventer. 



 
 

 
Reglement voor een hulpeloze computer 

(CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De 'Louwman' test 

Van e2e4 naar V24, of wat betekent een computerschaaktoernooi voor een datacommer? 
(CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De partijen - vrijdag 25 september 1981 

(CSVN toernooibulletin 1981) 
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De partijen - vrijdag 25 september 1981 
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De partijen - zaterdag 26 september 1981 
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De partijen - zondag 27 september 1981 
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De partijen - zondag 27 september 1981 
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De deelnemers: Tiny Chess 86, YNCT 1.0 en Storm '81  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De deelnemers: Dappet en Killer  
 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De deelnemers: Schak-H  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De deelnemers: Pion, Usurpator II en PK 80  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De deelnemers: IGM, Gambiet '81, GVNAA en BS'66'76  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
Een schaakpartijen-administratieprogramma  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
Geschiedenis: BS'66'76 en IGM in de jaren 1979 en 1980  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 



 
 

 
De organisatie van het toernooi en een overzicht van de literatuur over computerschaak  

 (CSVN toernooibulletin 1981) 
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