
09-1983 [D-8701] Applied Concepts - Grandmaster Series Sargon 3.5                      
Een aantal weken geleden zag ik op de website van Steffen Scholz, de Sargon 3.0 en Sargon 
4.0 modulen te koop aangeboden. Ik dacht meteen aan Luuk Hofman. In een grijs verleden 
had hij deze modulen achteloos ingeruild voor sterkere computers, en nu had hij behoorlijk 
veel spijt van deze beslissingen uit het verleden. Luuk kwam dus meteen in actie om deze 
modulen opnieuw te bemachtigen. Vervolgens kreeg ik van Luuk de vraag of er ook een 
Sargon 3.5 moduul bestond. Deze vraag was niet zomaar te beantwoorden, want ook mijn 
databank gaf geen direct antwoord. Blijkbaar had ik er al die jaren gewoonweg overeen 
gekeken! Tijd dus om eens een grondig onderzoek te starten. In mijn literatuur kwam ik bijna 
geen bruikbare informatie tegen. Voor de duidelijkheid wil ik hier nog even aangeven dat het 
hier om een moduul gaat welke alleen te gebruiken is met het ARB-bord van Applied 
Concepts. Bijna had ik mijn speurtocht opgegeven, totdat ik een oude prijslijst van Sandy 
Electronic onder ogen kreeg. Daarop stond dit moduul inderdaad te koop aangeboden voor 
DM 698,00. Nog steeds was ik niet geheel overtuigd. Vaak staan er op dergelijke lijsten ook 
items die nog moeten verschijnen. Ineens dacht ik aan de grote verzamelaar Manfred Vellmer. 
Ik had jaren geleden eens een diskette ontvangen met daarop een overzicht van zijn 
omvangrijke verzameling schaakcomputers. Tot mijn niet geringe verbazing stond dit moduul 
gewoon tussen de overige modules vermeld! Ik kon er niet meer omheen, dit moduul bestond 
dus echt.  
Van Manfred is het maar een kleine stap om ook eens de verzameling van Steve Blincoe te 
bekijken want ja, Steve’s verzameling op internet was ik even vergeten. En jawel hoor, ik zag 
een zeer wazige afbeelding uit zijn collectie met daarop het Grandmaster Series 3.5 moduul. 
Maar waarom is er destijds in de media geen aandacht geschonken aan dit uitzonderlijk 
zeldzame moduul? Duidelijk is dat deze versie maar uiterst kort te koop was, en dat het (net 
zoals het Sargon 3.0 moduul) weinig verbetering in speelsterkte bezat. Eigenlijk niet zo 
vreemd want Sargon 3.0 heeft géén direct programma van de Spracklens (!), en ik ga ervan uit 
dat dat ook geldt voor Sargon 3.5. Pas met het verschijnen van Sargon 4.0 verscheen er wel 
weer een zuiver Spracklen-moduul. En deze uitgave was wel enigzins succesvol, alhoewel de 
snelheid van het Sargon ARB-bord van 2 MHz, geen concurrentie meer was voor de 
topborden van die tijd. Fidelity bezat immers de Prestige Challenger en die liep al op 4 MHz.  
Sargon 3.5 blijft eigenlijk één groot mysterie. Daarom geef ik graag al mijn beschikbare info, 
te beginnen met de meest opmerkelijke uitspraak van computerschaakpioneer Jan Louwman...    
 ___________________________________________________________________________ 
 

Jan Louwman 
Schaakcomputers in opmars 

(1985) 
...Sargon ARB 3.0 behoeft nog een nadere toelichting. Dit ARB-bord, of auto-response board, 
was al in de uitvoering Sargon 2.5 leverbaar. Fraai bord, uitgevoerd met readcontacten. De 
computer is modulair en speelt ongeveer even sterk als Boris Sargon 2.5, hoewel de ARB 3.0 
een beter spelende uitvoering heet te zijn. In de praktijk komt dat dus weinig tot uiting. Het 
programma is van de staf van AVE Micro Systems (het Sargon 2.5 programma werd 
geschreven door Kathe en Dan Spracklen); deze fabriek heeft de ARB 3.0 niet meer in 
produktie. Sinds kort wordt voor de ARB een moduul 3.5 geleverd, een programma dat gelijk 
is aan dat van Fidelity Champion... 
 
HV: Ik vraag mij af, of Jan destijds op de hoogte was van het feit dat ‘Sargon 3.0’ en ‘Sargon 
3.5’ (?) geen directe  programma’s bezitten van Dan & Kathe Spracklen. Moduul Sargon 3.5 
met een Fidelity Champion programma? De tijd zal het leren... 
___________________________________________________________________________ 



Sandy Electronic 
Preisliste II/83 

 

 
 
In bovenstaande prijslijst van II/83, tweede helft (?) van 1983 is inderdaad sprake van een 
ARB Modul 3.5... 



Steve Blincoe 
(internet) 

 
http://www.flickr.com/photos/10261668@N05/859039960/in/set-72157600923816639/ 

 

 
 
Thanks Steve! 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
The ARB Sargon…  
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 
 
Programmierer / Programmer 
• John Aker (?) 
 
Baujahr / Release 
• Erste Einführung: September (?) 1983 (?) 
 
Technische Daten / Technical specifications 
• Mikroprozessor (ARB): 6502 
• Taktfrequenz (ARB): 2 MHz 
• Programmspeicher (Sargon 3.5): 16 KB ROM (?) 
• Arbeitsspeicher (Sargon 3.5): 2 KB RAM (?) 
 
Spielstärke / Playing strength 
• Spielstärke: ca. 1500 (?) 
___________________________________________________________________________ 
 
Literaturhinweise / References / Literatuuroverzicht 
• 09?-1983, Preisliste Sandy Electronic 2/83.   
 [Op deze prijslijst staat het ARB Modul 3,5 te koop voor DM 698,00.]   
• 08-1984, Schachcomputer (Gerhard Piel), Edition 14, S. 18-20: Nur für ARB-Besitzer.  
 [Dit artikel begint met een klein stukje geschiedenis over de Sargon 2.5 en Sargon  
 3.0. Daarna geen woord over een Sargon 3.5 (!) want dit artikel gaat gelijk verder  
 over het nieuwe moduul Sargon 4.0, oftewel Grandmaster Series 4.0-50S.] 
• ??-1985, Jan Louwman, Schaakcomputers in opmars (1985), p. 49.  
 [Jan heeft het over Sargon 3.5 dat programmatechnisch gelijk zou zijn aan de Fidelity  
 Champion Challenger?] 
• 03-2003, Zie posting van Günter Wüste op de site (oude forum),  
 van Kurt Kispert (02-03-2003). 
 [Deze posting kan ik helaas niet meer terugvinden op de site van Kurt Knispert. 
 Tot op heden heb ik nog geen contact gehad met Günther Wüste. Ongetwijfeld weet deze  
 oude vos wel iets meer te vertellen over dit zeldzame moduul.] 
• 09-2004, Diskette met de verzameling van Manfred Vellmer. 
 [Op uitdrukkelijk verzoek van Manfred Vellmer is deze data niet openbaar.] 
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