
 
 

 
Toernooibulletin van het tweede Nederlands schaakkampioenschap voor computers, 
georganiseerd door de Computer Schaak Vereniging Nederland. Dit toernooi werd 
gehouden van vrijdag 24 september tot en met zondag 26 september 1982, te 
Wageningen. 

De deelnemers: 
Wim Rens (Gambiet 82), Luuk de Vries (YNCT 2.0), Ed Schröder (Rebel), Wim Else-
naar (Chess 0.5X), Sito Dekker, Jan Derksen, Roger Hünen, Jaap van den Herik, John 
Huisman, en Harry Nefkens (Pion), Dap Hartmann en Peter Kouwenhoven (Dappet), 
Ard van Bergen (PK 83), Theo van der Storm (Storm 82), Harm Geert Muller 
(Usurpator II), Gert Vriend (GVNAC), E.R.F. Knoop (Schaker), L. H. Verberkt (Loper 
82) 

samenstelling: Peter van Diepen 
uitgave: Hobby Computer Club Uitgeverij 
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