05-2009 [F-0801] Impos - Mephisto München (Ebenholz und Ahorn mit 81 LEDs)
De ‘firmanaam’ IMPOS, wordt vaak in hoofdletters geschreven maar waarom eigenlijk? Is
dat dan een afkorting of zo, en bovendien vraag ik mij af of het wel een echte firma is. Het is
allemaal natuurlijk niet zo belangrijk, maar zoals bekend is, schuilt achter deze naam een
zekere ‘Rex Pecoris’ (pseudoniem) die al meer dan een decennium lang de meest prachtige
Mephisto borden na laat maken.
Tenminste het houtwerk besteedt hij uit en de elektronica plaatst hij zelf in deze borden!? Of
dat allemaal zo maar kan en mag is de vraag. Als ik mij goed herinner, heeft deze firma het
zelfs ooit eens gepresteerd om het logo van Ruud Martin ongevraagd op één van deze borden
te presenteren.

Mephisto München - Nachbau aus Ebenholz und Ahorn mit 81 LEDs …
Ruud was daar uiteraard helemaal niet blij mee, en ik weet ook eigenlijk niet meer hoe dat is
afgelopen. Ruud zei eens tegen mij; stel dat ze jouw Phoenix koffers na gaan maken en gaan
verkopen als het origineel … wat zou jij daar dan van vinden?
Tsja, daar valt natuurlijk wel wat over te zeggen, maar voorlopig doe ik daar liever even het
zwijgen toe. Los van dit gegeven wil ik wel kwijt dat ik in dit marktsegment vooralsnog voor
geen enkele concurrentie hoef te vrezen. Ik weet namelijk heel zeker, dat een dergelijk
‘custom made’ product tegen de aangeboden prijs door een derde partij gewoonweg niet
aangeboden kan worden. En wie dat wel zou willen proberen, moet dat vooral niet nalaten …
Mijn zegen heeft hij, en ik ben dan zelf zijn éérste klant!
Een feit blijft wel dat Impos de meest prachtige en waanzinnig mooie borden op de markt
brengt! Eigenlijk moeten we heel blij zijn met zulke lieden, want van Saitek en andere firma’s
kunnen we eigenlijk niets meer verwachten. Ook de schaakstukken zijn van een ongekende
schoonheid. Laten we hopen dat deze firma nog lang van zich zal doen spreken!

Mephisto München - Nachbau aus Ebenholz und Ahorn mit 81 LEDs
Ein Mephisto München Nachbau aus den Edelhölzern Ebenholz und Ahorn. Es existieren
weltweit nur zwei solcher Schachbretter!
Eine weitere Besonderheit sind die 81 LEDs (3mm Durchmesser), die in die Ecken der Felder
eingelassen sind und dadurch kaum auffallen (außer bei Zugausgabe versteht sich).
Dieses Brett wurde von einem Tischlermeister hergestellt, was eine hervorragende
Verarbeitungsqualität sicherstellt. Weiterhin wurde die originale Technik von Mephisto
verwendet, so dass die Kompatibilität zu den Mephisto Modulen 100%ig ist!

Mephisto München - Nachbau aus Ebenholz und Ahorn mit 81 LEDs …
Zusätzlich wurde die Spannungsversorgung so überarbeitet, dass selbst die "stromfressenden"
Module wie der Genius 68030 ohne Adapter-Modul in diesem Brett absolut problemlos
funktionieren.
Neben dem eigentlichen Schachbrett wird auch der abgebildete Figurensatz mitgeliefert (KH:
98 mm). Die Maße sind: 50 x 50 x 6 cm, Feldgröße: 50 mm. Zustand des Gerätes ist absolut
neuwertig! Interessierte können diesen Schachcomputer nach Absprache in Braunschweig
besichtigen und ausprobieren.
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