
10-1984 [A-0658] CXG - Super Computachess 
Nu ik deze winter begonnen ben met het aanvullen van CXG modellen voor de databank, 
kwam ik op exact 1 februari 2015 de CXG Super Computachess op het internet tegen. Ik was 
natuurlijk flabbergasted, want op een Spaanse website stond deze uiterst zeldzame schaak-
computer te koop aangeboden voor het luttele bedrag van € 40,00! De verkoper zal géén 
kennis hebben gehad over de verzamelaarswaarde, want hij had er net zo makkelijk € 400,00 
voor kunnen vragen! Ik mailde Luuk Hofman over deze schokkende aanbieding en voor ik het 
wist had Luuk dit vrij onbekende model al gekocht. De Super Computachess hoort daarmee in 
één klap in het illustere rijtje thuis van de SciSys Caravelle, SciSys Chess Partner 6000 en de 
SciSys Courier V. Hebben we nu na 38 jaar commerciële schaakcomputergeschiedenis alles 
wel zo'n beetje voorbij zien komen? Nee, want dat maakt verzamelen nou juist zo bijzonder 
aantrekkelijk! Het wachten is nu op de Applied Concepts Destiny Laser Chess (prototype), 
Applied Concepts Boris Grandmaster (prototype) of een Fidelity Chess Challenger (proto-
type). Van deze drie laatst genoemden heeft de Boris Grandmaster mijn hart al lang gestolen!! 
 

 

 
CXG Super Computachess = Multitech CC-009  

(foto: Luuk Hofman) 
   

Nu de Super Computachess van zich laat horen, komen er alleen maar meer vragen. Want 
waarom is deze schaakcomputer bijna nooit aangeboden op eBay of Marktplaats? In Neder-
land was dit mysterieuze model via de importeurs Wegam en Electronics Nederland in okto-
ber 1984 gewoon verkrijgbaar! Hoogstwaarschijnlijk is dit model in een zeer beperkte oplage 
geproduceerd. In maart 1985 schreef Hans-Peter Ketterling in Europa-Rochade welgeteld één 
regel tekst over de Super Computachess met modelnummer CXG-009. Hij kon ook niet méér 
schrijven, want dit model was niet op de Neurenbergse speelgoedbeurs te bewonderen. Alleen 
al dit feit, geeft stof om over na te denken. Uit de context van zijn bericht kun je opmaken dat 
de Super Computachess technische overeenkomsten heeft met de Computachess III (= CXG 
Enterprise S), maar zou nét iets sterker spelen?! Misschien loopt de microprocessor wat 
sneller en/of heeft ie wat meer RAM-geheugen? We zullen dat voorlopig niet weten. In mei 
1985 schreef de veelzijdige journalist, schrijver en schaker Max Pam in het populaire weten-
schappelijke tijdschrift 'Kijk' een uitgebreid testverslag over 12 schaakcomputers. CXG Super 
Computachess (= Multitech CC-009) komt in dit bericht uitstekend uit de test! Speelt zelfs 
beter dan de duurdere Multitech CC-006 (= CXG Chess 2001!). Kortom, 'Super' Computa-
chess blijft een heel bijzondere schaakmachine. Luuk Hofman is weer een unieke oldie rijker! 



 
 

 
 

 

Enterprise Multitech CC 009 
(foto's: Paul Wiselius - 25.05.2015) 

 



 
 

 
 

 
 

   

Enterprise Multitech CC 009 
(foto's: Paul Wiselius - 25.05.2015) 

 



 
Europa-Rochade, Hans-Peter Ketterling: Neues aus Nürnberg (CXG) 
... Der letzte Besuch galt schließlich der in Hongkong ansässigen Firma White & Allcock, die 
man bisher eigentlich als den schlafenden Riesen unter den Herstellern von Schachcomputern 
einstufen mußte. Eric White legte die neue Strategie seines Hauses dar. Seit 1981 befaßte sich 
White & Allcock mit der Herstellung van Schachcomputern, die aber bisher über verschie-
dene Vertriebswege und Handelsmarken den Weg zum Endabnehmerfanden. Man strebt nicht 
in die riskanten Gefilde der Spitzenklasse, sondern sucht das solide Geschäft in den unteren 
Marktsegmenten, in denen preisgünstige Geräte in großen Stückzahlen abgesetzt werden.  
Diese Stückzahlen können sich sehen lassen, beziffert sie Eric White doch auf über eine 
viertal Million im vergangenen Jahr. Seit 1981 sind es insgesamt über eine Million Geräte, 
welche die bei uns bisher kaum bekannte Firma abgesetzt hat. Nun hat man sich jedoch 
entschlossen, unter eigener Flagge zu segeln und stellte in Nürnberg die umfangreiche 
Gerätepalette als geschlossene Linie vor. Nach wie vor hat man nicht die Absicht sich an der 
Jagd nach Elo-Zahlen oder MHz und den damit verbundenen riskanten Geschäften zu  
beteiligen, sondern setzt die solide und ewas konservative Firmenpolitik konsequent fort. 
Dazu gehört auch, daß man nicht mit Starprogrammierern wirbt, sondern die Autoren der 
programme nicht herausstellt. Streifen wir nun kurz die Gerätepalette. Unter der Typenbe-
zeichnung CXG-2001 verbirgt sich ein alter Bekannter, nämlich Chess 2001, der auch 
weiterhin für DM 498,00 im Programm bleibt. CXG-001 ist das kleine Sensorgerät 
Computachess für DM 98,00 und hinter dem Kürzel CXG-002 verbirgt sich das größere 
Drucksensorgerät Computachess II für DM 179,00, beides sind also ebenfalls alte Bekannte. 
CXG-008 bzw. Computachess III ist der jüngste Sproß dieser Reihe, ein hübsches 
Drucksensorgerät mit 16 Spielstufen, das mit einem 8-Bit-CMOS-Prozessor des Typs 6301 
ausgerüstet ist. der mit 1,7 bis 1,8 MHz läuft. Das programm hat einen Umfang von 4 kByte 
und ist mit dem des Enterprise-S identisch. Stellungsspeicher, 500h Batterielebensdauer und 
eine beachtliche Spielstärke kennzeichnen dieses interessante Gerät, das mit Netzadapter für 
DM 199,00 zu haben ist. CXG-009 trägt die Bezeichnung Super Computachess, und hat 
ähnliche Eigenschaften und spielt geringfügig stärker, Preis und Liefertermin blieben noch 
often. Galaxy MK II oder CXG-011 ist ein neues Gerät mit einem 4-Bit-Rechner und dem 
programm des Computachess, das DM 269.00 kosten soll Im Galaxy MK VII mit der Kurz-
bezeichnung CXG-004 verbirgt sich das Programm des Chess 2001, durch die billigere 
Drucksensortechnik ist dieses relativ starke Gerät allerdings schon für rund DM 400.00 zu 
haben. CXG-201 Advanced Portachess ist ein einfacheres Reisegerät fur DM 112.00 und 
CXG-202 Portachess ist der noch einfachere und schon länger für DM 98,00 verfügbare 
Vorläufer. Damit ist die Reihe der Geräte aber noch immer nicht erschöpft. Der unter dem 
Code CXG-208 segelnde Enterprise-S ist ein vor kurzem bei uns erstmals erschienenes 
eigenwillig und modern gestaltetes Drucksensorgerät mit der Technik des bereits erwähnten 
Computachess III für DM 298,00, das im Ausland in  grauen Farbtönen läuft, während es bei 
uns in Braun gehalten ist. CXG-209 Star Chess ist eine verkleinerte Reiseversion dieses 
Gerätes mit einem kleinen integrierten Sensorsteckschach, das nur DM 158,00 kostet. Am 
Rande sei erwähnt. das auch noch einige andere elektronische Spiele angeboten werden. 
Jedenfalls bietet White & Alcock auch unter CXG Systems firmierend, eine sehr breite Palette 
von preiswerten Schachcomputern der unteren und mittleren Spielstärke und Preisklassen an, 
von der man bei uns wohl bald mehr zu sehen bekommen wird. In Nürnberg hat sich erneut 
gezeigt. daß die Schachcomputer-Szenerie nach wie vor interessant und lebendig ist - eine 
Bühne, auf der allerdings inzwischen einige Schauspieler gewechselt haben ... 
 

*** 
 

Quelle: Europa-Rochade, März 1985, Hans-Peter Ketterling: Neues aus Nürnberg. 



 
 

 
Mei 1985: Max Pam test voor het populair wetenschappelijk  

tijdschrift Kijk maar liefst twaalf schaakcomputers 
 

Max Pam: Verrassend was de goede prestatie van Multitech CC-009. Deze machine is 
eigenlijk veel sterker dan zijn duurdere broertje CC-006. In een spannende strijd wist 
de CC-009 zelfs de Exclusive te verslaan, daarmee het groepje op zijn naam brengend. 
 
NB: Een prachige foto van Pam tijdens zijn testwerkzaamheden. De afbeelding werd in 
het tijdschift op twee pagina's geplaatst, waardoor een samenvoeging niet eenvoudig is.   
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Verzamelaar Luuk Hofman vertelt graag over  
zijn ervaringen met de uiterst zeldzame  

CXG Super Computachess uit 1984 
 
Een artikel over een oude en zeldzame schaakcomputer. Want 30 jaar is toch wel oud te 
noemen. Mogelijk fronst u de wenkbrauwen, maar dit is geschreven voor de leden wier hart 
nog sneller gaat kloppen voor z.g. "dedicated" computers, d.w.z. de machines die uitsluitend 
kunnen schaken. En als het woord "zeldzaam" valt weet ik vele personen te noemen die hun 
oren spitsen en nieuwsgierig worden. 
 

De Super Computachess (duiding op de achterzijde CC 009) is een grote onbekende in de 
schaakcomputerwereld. Ik verwierf deze computer op een soort Marktplaats in Spanje. De 
opdruk was in het Zweeds. Een vraag van Hans van Mierlo op het forum bij Schachcom-
puter.info leverde op dat het wellicht een verbeterd 4K programma is van de Enterprise S met 
een sneller kristal (7 MHz?) en mogelijk maar zeer kort op de markt verschenen. 
Programmeur waarschijnlijk Kaare Danielsen die ook het programma voor de Enterprise S 
schreef.  
 

De Zweedse handleiding geeft geen duidelijkheid over het programma of de sterkte. Die is 
overigens (na bestudering) identiek aan die van de "CXG Enterprise S" (Nederlands).  
Op de buitenkant van de doos staat in 4 talen een samenvatting. De Nederlandse (!) toelich-
ting is de kortste en ook de enige die een duiding geeft over de sterkte, namelijk tussen de 
1700 en 1800 Elo-rating (waarschijnlijk de hogere Amerikaanse rating), ook weer gelijk aan 
de doos van de "Enterprise S". Maar een in wezen identieke computer is zinloos zou je zeggen 
dus was de uitdaging om uit te vinden wat voor vlees we in de kuip hadden. Dat kan met 
teststellingen en partijen. Ik koos voor allebei, maar hield het wat testen betreft eenvoudig met 
"mat-in-3 stellingen", oplopend in moeilijkheidsgraad. Verder nog een positie vanuit een 
vermakelijke "openingsval". Als testpartners fungeerden diverse CXG computers (zie onder). 
Zelf heb ik een geschatte Elo-rating van 1350, dus lag ook een partij schaak voor de hand.  
 

 

Partijen van de CC 009 tegen de CXG Enterprise S (winst) en de CXG Super Enterprise 
(verlies) en schrijver dezes kunt u met een applet naspelen onder: 

http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/CXG/chess1.php?item=24&merk=CXG 
 



Luuk test met matopgaves de 

CXG Sphinx Comet - CXG Enterprise S 
CXG Super Computachess - CXG Super Enterprise 

 
De Comet en Enterprise S hebben een 4K programma en de Super Computachess heeft 
vermoedelijk ook een 4K Programma. De CXG Sphinx Comet en de Super Enterprise (16K) 
hebben 4 verschillende speelstijlen: normaal, agressief, defensief en willekeurig. Dit geldt 
eigenaardig genoeg ook voor de mat modus. In deze test werd de speelstijl "normaal" gehan-
teerd. 
 
Ik selecteerde 3 verschillende 'mat in 3' stellingen, van eenvoudig tot meer gecompliceerd. 
Van de Comet werd alleen het matlevel getest. 
 

 

  
Wit geeft mat in 3 

Oplossing: 1. Ke6 Kh8 2. Kf7 e6(5) 3. Lg7# 
 
Comet: matlevel B7 "normaal":   28 sec. 
Enterprise S, matlevel:   15 sec. 
Super Computachess, matlevel:  15 sec. 
Super Enterprise, matlevel "normaal":       2 sec. 
Enterprise S, vanaf level 8:   25 sec. (t/m level 7 zet 2: Kxe6?)  
Super Computachess, vanaf level 4:    2 sec. (t/m level 3 zet 2: Kxe6?)  
Super Enterprise, level A2:     2 sec. 



 
 

 
 

 
Wit geeft mat in 3 

Oplossing: 1. Pf6+ Kh8 2. Dh5 (3,4) Dh7 3. Dxh7# 
 

Comet: Matlevel B7 "normaal":    3 min. 35 
Enterprise S, matlevel:    2 min. 10 
Super Computachess, matlevel:   2 min. 05    
Super Enterprise, matlevel "normaal":  44 sec.    
Enterprise S, vanaf level 8:    30 sec. 
Super Enterprise, level A4:    1 sec. 
Super Computachess, alle niveaus Pf6+:  tussen 1 sec. en 1 min. en 30 sec. 
 
NB: Heel bijzonder is dat op alle niveaus van de Super Computachess correct wordt mat 
gezet, maar naarmate het niveau hoger is het langer duurt! Bijvoorbeeld van level 1 t/m 7,      
1 sec tot 10 sec, level 8, A, B, en C, 22 sec. en level D, E en F, 1 min. en 30 sec. 
 



 
 

 
Wit geeft mat in 3 

Oplossing: 1. g4+ Kf4 2. Te4+ dxe4 3. Pe2# 
óf: 1. Dh7+ Tg6 2. Dxg6 Kf4 3. Pe2# 

 
Comet: Matlevel B7 "normaal":   46 min! (g4 etc.)  
      (op andere matlevels 4 min. en 40 sec!) 
Enterprise S, matlevel:   26 min. 15 (g4+ etc.) 
Super Computachess, matlevel:  26 min. 10 (g4+ etc.) 
Super Enterprise, matlevel "normaal": 2 min. 15 (Dh7+ etc.) 
Enterprise S, vanaf level 8:   55 sec. (Dh7+ etc.)  
Super Enterprise, level A4:    23 sec. (Dh7+ etc.) 
Super Computachess, vanaf level 8:         1 min. en 7 sec. (Dh7+ etc.)    
 
NB: Op de hogere niveaus D en E werd het mat door Super Computachess met Dh7+ gevon-
den in 2 min. en 30 sec. en op het nog hogere niveau F in 1 min. en 5 sec. met g4+. Level 7 
geeft na 10 sec. Pf7 met daarna mat in 3! 
 

Een (voorlopige) conclusie 
van Luuk Hofman... 

 
Er lijkt een verwantschap tussen de Enterprise S en de Super Computachess, gezien de dicht 
bij elkaar liggende oplostijden. Dat maakt een sneller kristal wat minder waarschijnlijk. In 
partijschaak is de Super Computachess zeker sterker. De Super Enterprise is natuurlijk veel 
sterker, maar werd als referentie gebruikt. 
 



Luuk Hofman speelt een partij  
tegen de Super Computachess! 

 

 
 

Mijn vermoeden is dat de Super Computachess sterker is dan de Enterprise S. Ik moet het zelf 
niet hebben van veel rekenwerk en alle mogelijkheden bekijken. Het intuïtief (snel) schaken 
ligt me beter. Maar dat leidt natuurlijk tot fouten wat in deze partij duidelijk wordt. 
  
Luuk Hofman (Elo 1350) - CXG Super Computachess - Level B = 1½ min/zet.  
Gespeeld in maart 2015. 
 

1. e4   e6  
2. d4   d5  
3. e5   c5  
4. c3   Pc6  
5. Le3   cxd4  
6. cxd4  Db6  
7. b3?  
 

Geen goede zet vanwege de kwetsbare positie van d4.  
Na 7. Lb4 kan het paard niet meer naar c3. Beter was Dd2.  
 

7. ...  Lb4+  
8. Ke2?  
 

Beter was Pd2.  
 

8. ...   Pge7  
9. Pf3   0–0  
10. a3   Da6+  
11. Dd3  Dxd3+  
12. Kxd3  La5  
13. b4   Lb6  
14. Pc3  Ld7  
15. g4  
 

Met deze zet wilde ik Pf5 vermijden.  
 

15. ...   f5  
16. g5   f4  
17. Ld2  Le8  
18. Pe2  Lg6+  
19. Kc3  Tac8  
20. Kb3  Lh5  
21. Lg2  Lxf3  
22. Lxf3 
 



 
 

 
Stelling na 22. Lxf3. 

Tot hier had ik weinig in te brengen. Fritz 11 geeft hier + 3,5 voor zwart. De pion op d4 staat 
op vallen en daarna is ook e5 zeer kwetsbaar. Na 22. ... Pf5 had ik rustig op kunnen geven.  
 

22. ...   Lxd4 
 

Dit geeft weer wat tegenkansen voor wit, hoewel zwart nog steeds gewonnen staat.  
Fritz 11 zakt naar +2.0 voor zwart. 
 

23. Tac1  Lxe5  
 

Nog steeds een mooie positie voor zwart met 2 pluspionnen.  
 

24. Lg4  Pd8?  
 

Beter was 24. ... Pf5.  
 

25. Txc8  Pxc8  
26. Lc3  Lxc3  
27. Pxc3  Pd6  
28. Te1  d4  
29. Lxe6+  Pxe6  
30. Txe6  dxc3?  
 

Geeft al het voordeel weg. Goed was Td8 of Pf5.  
 

31. Txd6  Tc8  
32. Kc2  f3  
 

Wit heeft nu een klein voordeel.  
 

33. Td3  Tc6?  
 

Hier had de zwarte koning in stelling gebracht kunnen worden met 33. ... Kf7.  
 

34. Txf3  Tg6  
35. h4   h6  
36. gxh6  Txh6  
37. Tf4  Ta6  
38. Kb3  
 

Fritz 11 zegt dat de stelling hier volkomen gelijk is.  
Zelf vond ik de witte positie aantrekkelijker.  



38. ...   Kh7  
39. Tf7  b5  
40. Kxc3  Kg6  
41. Tb7  Txa3+  
42. Kd4  Th3  
43. Kc5  Txh4  
44. Txb5  Tf4  
45. Ta5  Tf5+  
46. Kc6  Tf6+  
47. Kb5  Tf5+  
48. Ka4  Txf2  
49. Ta6+  Kh7  
50. Ka5?? 
 

 

 
Stelling na 50. Ka5?? 

Een blunder en dit verliest meteen. Na 50. ...Ta2+ en de afruil van de torens is de g-pion 
sneller met schaak. Hier had natuurlijk 50. Kb5 gespeeld moeten worden met gelijke stand.  
 

50. ...  Ta2+  
51. Kb5  Txa6  
52. Kxa6  Kg6??  
 

Van winst naar verlies in één zet! Met 52. ... g5 wint zwart de pionnenrace en de partij.  Maar 
ja, op Elo 1400-niveau kun je van beide partijen zwakke zetten verwachten. Na 52. ... g5 is 
het nog 9 ply (!) naar 56. ... g1D+.  
 

53. b5   Kf5  
54. Kxa7  Ke5  
55. b6   Kf4  
56. b7   Ke4  
57. b8D  g5  
 

En Super Computachess kon (alsnog) opgeven.  
 

De Super Computachess is voor mij een leuke tegenstander met een goed gevoel voor positie. 
Het eindspel is zwak (evenals mijn eindspelkennis). Op Elo 1400-niveau wel een leuk potje 
en ik had natuurlijk een glimlach op de mond. Maar pas bij de analyse met Fritz werd ik ge-
wezen op een aantal zwakheden en blunders zoals 50. Ka5?? Zo blijf je leren en weet je zeker 
dat het schaken nimmer zal vervelen. 



 

Luuk laat nog één interessante stelling zien... 
Giftig paard, ja of nee? 

 

In 2007 speelde ik een potje schaak tegen de CXG Enterprise S. Kort na de opening was de 
volgende stelling ontstaan in mijn poging al vroeg de h-lijn te openen na de rokade van zwart. 

 

 
Stelling na 7. h4 

 

De bedoeling was natuurlijk de computer te verleiden tot 6. ... hxg5 7. hxg5 en dan het paard 
naar bijv. e8 of h7. De h-lijn zou dan vrij zijn en dan kon ik Dh5 spelen. Mijn zet 7. h4 wordt 
niet overwogen door Fritz 11, het paard gaat terug naar f3. Geen seconde overweegt Fritz 11 
met zwart het paard te nemen en speelt 7. ... Pd4 met een strafpunt voor wit. 
 

In de partij volgde: 7. ... hxg5 8. hxg5 Ne8 9. Qh5 Bxf2+ 10. Kxf2 Qf6+ 11. gxf6 Nxf6 12. 
Qh8#. Voor de arme Enterprise S was dit natuurlijk te diep. Wel een voorbeeld denk ik dat 
een mens (ook met een lage rating) dit "ziet" en een computer van de oude stempel rekentijd 
tekort komt. Maar de Enterprise S, de Super Computachess én de Super Enterprise spelen 
allemaal op alle niveaus 7. ... hxg5. 
 

Fritz 11 zegt dat de zwarte stelling na 8. hxg5 (tot mijn verrassing) nog wel speelbaar is:       
8. ...d5 9. exd5 Lxf2 10. Kxf2 Pg4 11. Kg1 etc. Wel met een evaluatie van +1,5 voor wit. 
 

Maar waarom speelt de Super Enterprise dan na lang nadenken dan 8. ...Pg4? Na 9. Dxg4 is 
het uit. 
 

De partij tegen de Enterprise S kunt u naspelen op: 
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/CXG/chess1.php?item=7&merk=CXG 

 
 

Tot zover een uitgebreid artikel van Luuk Hofman, uit maart 2015. 



 
 

 
 

 
 

 
(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl) 



 
 

      
 



 
 

         
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Hier is een bruin/witte versie van de CC 009 als MultiTech. Op de achterzijde staat de duiding 
"Enterprise" met Nederlandse tekst. Dus zonder "S" en zeker sterker dan de "Enterprise S". 
Op de voorzijde zijn de bedieningstoetsen zoals gebruikelijk voorzien van de Engelse taal. 
 

                                               
Onder het serienummer staat de productiedatum "36 84", wat staat voor week 36 (= begin 
september) van 1984. Producent White & Allcock deed dat wel vaker om op deze manier 
overzicht te houden over een hele serie geproduceerde computers. Voor mij een teken dat niet 
lang daarna, de White & Allcock MultiTech CC-009 Enterprise in oktober 1984 op de com-
merciële markt kwam. Dat is dus tegelijkertijd met de White & Allcock (CXG) Enterprise S!! 



 
 

     
De printplaat zou er eigenlijk uit moeten, maar Luuk durft dit niet zelf te doen in verband met 
(misschien) blijvende schade. Ook het gebruik van een tandartsspiegeltje (foto rechts) om de 
kristal te fotograferen, geeft geen bruikbare informatie...    (photo copyright © by www.schaakcomputers.nl) 
 

Programmierer / Programmer 
•  Kaare Danielsen (!) 
 

Baujahr / Release 
•  Erste Erscheinungsdatum: Oktober (!?) 1984 (!) 
 

Technische Daten / Technical specifications 
•  Mikroprozessor: ?? 
•  Taktfrequenz: ?? 
•  Programmspeicher: ?? 
•  Arbeitsspeicher: ?? 
 

Spielstärke / Playing strength 
•  Spielstärke: DWZ/Elo 1400 ~ 1450 ?? 
 

Verwandt / Related 
• CXG Computachess III 
• CXG Enterprise S 
• Multitech CC-009 Enterprise 
• ?? 
 

Internet 
http://en.todocoleccion.net/ajedrez-electronico-super-computachess-cxg-009~x44247261  
(Een soort Spaanse Martktplaats - 01.02.2015) 
 

http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/CXG/chess1.php?item=24&merk=CXG 
(Luuk Hofman: CXG Super Computachess) 
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