10-1988 [B-1111] Novag - Disney Magic Castle (with bleu packing)
Model: Art. nr. 1883.
Over mijn aankoop
Een zeer bijzondere ‘gamecomputer’, dat is de de Novag Disney Magic Castle toch wel te
noemen. Een sensortafelmodel met een behuizing in de vorm van een kasteel, welke bedoeld
is voor kinderen vanaf 6 jaar. Het Disneyland kasteel heeft een hoogte van bijna 40 cm. en
spreekt (niet alléén) voor kinderen zeer tot de verbeelding. Donderdag 23 augustus 2007
kreeg ik hem binnen, een grote doos uit Zürich, (Zwitserland) met daarin de Novag Disney
Magic Castle met het algemene artikelnummer 1883. Een lang verwachte wens ging in
vervulling. Ik mocht deze computer al eens eerder aanschouwen. Dat was op 25 juni 2000 bij
de grote Duitse verzamelaar Manfred Vellmer. Nu had ik hem dus zelf en ook nog eens
compleet nieuw in de verpakking. Dus met alle toebehoren zoals o.a. de bingochips en
bingokaarten, want dit soort attributen verdwijnen meestal het eerst.
Natuurlijk, in mijn database had ik door de jaren heen vele foto’s en informatie opgeslagen. Ik
had zelfs wel eens eerder een bod uitgebracht, maar steeds was een ander mij net voor met
een hoger bedrag. Nu kon ik hem kopen met “Sofort und Neu” voor 99,00 Euro. Een zeer
redelijk bedrag. Ik twijfelde natuurlijk geen moment, en nu heb ik hem binnen. Even
uitpakken en bekijken hoe een en ander eruit ziet. Even het roze kasteel op de behuizing
plaatsen… dat ging inderdaad niet zo makkelijk, maar uiteindelijk zat alles stevig vast. Dan
nog de handbeschilderde Disneyfiguren uitpakken. Wat zagen ze er in het echt leuk uit. De
‘loperfiguur’ met die hoge tovenaarshoed is verreweg favoriet bij mij, want die ziet er zo
schattig uit… ik was zo blij als een kind! Wat kan verzamelen toch leuk zijn… Mijn Disney
Magic Castle heeft serienummer 502689. Ik zal er heel zuinig op zijn …
History
Deze zeldzame computer werd niet standaard opgenomen in de Novag brochures welke
overwegend bestemd waren voor de vakhandel, maar werd aangeboden in de beter
gesorteerde speelgoedzaken en cadeauwinkels. Over dit model is in de literatuur weinig terug
te vinden. Van importeur Sparco International kwam ik nog een prijslijst tegen met
artikelnummers en verkoopprijzen. Opmerkelijk is te noemen, dat er voor het Disneyland
Kasteel met art. nr. 1886, maar 90,00 Euro (FL. 199,00) gevraagd werd, terwijl er voor het
Disneyland Kasteel met art. nr. 1883, 181,00 Euro (FL. 399,00) over de toonbank moest gaan!
Wat het specifieke (technische) verschil is staat er niet bij. Voorlopig voor mij een raadsel.
Om het nog onoverzichtelijker te maken, staan er nog drie vergelijkbare modellen op deze
prijslijst.
• Art. nr. 1899: Zoals art. nr. 1886, maar dan zonder kasteeel (FL. 99,00).
• Art. nr. 18911: Disney LCD spelcomputer met 4 spelen zoals art. nr. 1883 (FL. 135,00)
• Art. nr. 1894: Zoals art. nr. 18911 maar dan zonder Disney licensie (!) (FL. 125,00)
Dus nog even voor de duidelijkheid: art. nr. 18911, ‘Mickey’s Computer’ (uit 1989) is de
reisuitvoering, en programmatechnisch identiek aan de Disney Magic Castle met art. nr. 1883.
Het luxe Disney Magic Castle was maar kortstondig verkrijgbaar en had een relatief kleine
productieoplage. De exacte releasedatum is moeilijk te geven, maar ik denk dat dit model pas
eind 1988 op de markt verscheen. De Walt Disney Company stelde nogal hoge eisen aan het
eindproduct, en dat bracht enige vertraging in de uiteindelijke productie en uitlevering.

Enige opmerkelijke anekdotes
• Op de verpakking staat een afbeelding met vier Disneyfiguren boven op het balkon van het
kasteel afgebeeld. Ik heb dit na willen bootsen, maar dit bleek onmogelijk! Er passen
namelijk maar drie Disneyfiguren op het balkon aan de voorzijde van het kasteel…
• Bij het inschakelen hoort men een ‘welkomst Disney-melodietje’ van ca. 13 seconden,
welke toch geheel afgespeeld wordt als men het apparaat tussentijds uitschakeld. Hoe dit
precies werkt weet ik helaas niet. Zit er misschien een klein accutje ingebouwd?
• Opmerkelijk is ook de grootte van het ‘schaakstukkenopbergvak’. De Disneyfiguren kan
men namelijk opbergen aan de achterkant ‘in het Disney Magic kasteel’ zelf. De afmeting
van dit opbergvak is waarschijnlijk onder schaakcomputers een wereldrecord!
• Op de bijgevoegde zwart/wit foto in Computerschach und Spiele (Ausgabe 2/89, S. 26
kan ik eenvoudig waarnemen dat de pionuitvoering van het ‘Mickey Mouse team’
duidelijk afwijkt van mijn Disney model met art. nr. 1883. Afgezien van twee
verschillende verpakkingen (blauw en rood), zijn er dus waarschijnlijk ook twee versies
van de Disneyfiguren uitgebracht!? Wat is het verschil? Op de foto heeft de pionuitvoering
van het ‘Mickey Mouse team’ een bijl vast die zeer duidelijk uitsteekt boven het hoofd,
terwijl dit bij mijn exemplaar absoluut niet het geval is! Er zijn nog enige andere
verschillen waarneembaar maar die zijn minder significant aanwezig, of het moet zijn dat
de ene keer de bijl vastgehouden wordt in de linkerhand danwel in de rechterhand, of komt
dit soms door de afdruk van het fotonegatief?
• Op de verpakking staan de schaakfiguren verkeerd opgesteld! Het roodkleurige ‘Mickey
Mouse team’ hoort aan de onderkant (wit) te staan, en het blauwkleurige ‘Donald Duck
team’ dus aan de overkant van het schaakbord als de donkere schaakfiguren. Een
verwarrende en vervelende fout in de regie bij Novag. Zeker als men voor de eerste keer de
schaakfiguren wil opstellen! Dat dit eigenlijk niet anders kan heeft te maken met de
bediening van de computer. Na het ‘welkomst Disney-melodietje’ gaan er drie ledlampjes
branden, waarvan er een ledlampje aangeeft dat ‘Red’ (wit) aan zet is, en niet ‘Bleu’!
• Zeer opmerkelijk zijn de verschillende artikelnummers voor een-en-dezelfde verpakking!
Gewoonlijk volstaat één artikelnummer, maar de Disney schaakfiguren en de computer
hebben een eigen artikelnummer meegekregen. Het rode Mickey Mouse team (witte
schaakfiguren) heeft Art. No. 1889 en het blauwe Donald Duck team (zwarte figuren) heeft
art. nr. 1890, terwijl het Disney Magic Castle zelf art. nr. 1883 heeft meegekregen.
• De ACL Reset switch is niet zo een-twee-drie te vinden. Ik kwam er in ieder geval zelf niet
achter. Maar een oproep om hulp op het forum van Kurt Kispert deed wonderen. Steve
Blincoe reageerde meteen, en alles was opeens heel duidelijk. Men moet de groene
onderkant helemaal verwijderen om bij de ACL-toets te kunnen komen. Voor een
schaakcomputer is het volgens mij uniek om eerst de onderkant open te moeten schroeven.
Toch heb ik dit maar eens geprobeerd. De schroeven zaten erg vast. Ik zag al wat
ijzervijlsel. Ik dacht, later heb ik die toets écht nodig en kan ik er niet meer bij. Toch kreeg
ik ze los, maar de groene onderkant ging niet los, maar boog alleen vervaarlijk door! Ik ben
er maar mee gestopt, omdat als ik door zou gaan ik misschien mijn nieuwe aanwinst voor
eeuwig zou beschadigen. Laten we hopen dat ik die ACL-toets nooit echt nodig zal
hebben!
___________________________________________________________________________

Schachcomputer Disney Zauberschloss (Disney Magic Castle). 4 in 1 Elektronischer
Spielecomputer. Beim Einschalten ertönt die ‘Mickey-Mouse-Melodie’. Die 40 Figuren
(Mickey Mouse Team und Donald Duck Team) sind blau und rot und bestehen aus folgenden
Walt-Disney-Figuren: Mickey, Minnie, Goofy, Pluto, Tick, Trick und Track. Die
Castle eignet sich hervorragend um Kinder an Schach zu gewöhnen. Er sollte eigentlich schon
früher erscheinen, durch strenge Auflagen der Disney Company verzögerte sich aber der
Verkauf. Die Figuren mussten teilweise umgestaltet werden um den hohen Ansprüchen
gerecht zu werde. Der Schachcomputer der auch noch drei weitere Spiele (Dame, Tic tac toe
und Bingo) beherrscht war natürlich für Kinder gedacht und so musste David Kittinger einmal
in die andere Richtung programmieren um das Programm schwächer zu machen. Das
Zauberschloss wurde um ca. 200,- Euro auch zu einem sehr günstigen Preis angeboten. Wer
nun aber meint das es davon sehr viele gibt unterliegt einem Irrtum. Irgendwie dürften die
meisten Schlösser in den Kinderzimmer ein schlimmes Ende gefunden haben. Da die Figuren
Handbemalt (!) sind ist dieses Schloss sicher keine Massenproduktion gewesen. Der
derzeitige Sammlerwert übersteigt den damaligen Einführungspreis deutlich. Sensor Spielfeld
zur direkten Zugeingabe/16 Eingabetasten/Akustische Einlagen (z.B. Start- und
Siegermelodie). Überprüfen und Eingeben von Spieleinstellungen.
___________________________________________________________________________
The chess computer is a sensor game board which registers your moves automatically when
the appropriate squares have been gently pressed. There are 40 chess men. The chess men
feature Disney characters. The red side has Mickey, Minnie, with Pluto and Goofy. The blue
side has Donald, Daisy, with Pluto and Goofy. The chess computer has 2 Levels of play. You
can play against an opponent or against the computer itself. The Disney Magic Castle board
can also play Tic-Tac-Toe, Checkers, and Bingo. The game operates on C-cell batteries or an
optional adaptor. The castle can also be used to store the playing pieces. The game comes
with pink castle, play board, bingo cards, bingo chips, and 40 hand pinted plastic pieces.
Note: If you stop playing with your computer for about 20 minutes, it will automatically
switch off. All the LED lights will also switch off, and the computer will not accept any
moves. You may continue to play if you first switch the main switch off, and then on. You
will hear the Mickey Mouse Melody again, and you will be able to continue your game at the
same position as when you stopped.
This long term memory will be only retained if batteries in the game computer or an adaptor
is connected, otherwise you will lose the memory contents.

Disney Magic Castle with bleu packing

Een korte technische beschrijving
• Zeer goede, licht te bedienen sensorvelden.
• Sensortafelmodel met 16 bedieningstoetsen en 20 Led’s (with check and mate & stalemate
lights)
• Met 4 verschillende elektronische spelen: schaken, checkers, bingo en tic-tac-toe (een
soort boter kaas en eieren).
• Zetinvoersysteem: sensorvelden (Zugeingabe: Tastatur).
• Zetuitvoersysteem: 16 randled’s (Zugausgabe: 16 LEDs).
• Bibliotheek: ?
• Hint key (only usable for Chess, Checkers & Tic Tac Toe).
• Verify key (only usable for Chess, Checkers & Tic Tac Toe).
• Set up key (only usable for Chess & Checkers).
• Color key (only usable for Chess, Checkers & Tic Tac Toe).
• Trace back key: max. 2 ply (only usable for Chess, Checkers & Tic Tac Toe).
• Levels: max. 2 (for Chess, Checkers, Tic Tac Toe &…Bingo (why 2 levels for Bingo?)).
• Speelt met adapter (optioneel: Novag adapter, art. nr. 8210).
• Batterijen: vier 1,5 V C Cells. De batterijen aanbrengen is enigzins lastig, omdat men
daarvoor aan de onderkant van het kasteel moet zijn. Ook het afdekklepje van het
batterijvakje moet men voorzichtig terug plaatsen.
• Familie: Novag Mickey’s Computer (Verwandt: Novag Mickey’s Computer).
___________________________________________________________________________
Programmierer / Programmer
• David Kittinger
Baujahr / Release
• Erste Einführung: Oktober (?) 1988
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: ?
• Taktfrequenz: ?
• Programmspeicher: ?
• Arbeitsspeicher: ?
Spielstärke / Playing strenght
• Spielstärke: ca. 1300
___________________________________________________________________________
Literaturhinweise / References / Literatuuroverzicht
• CSS 1/88 S. 25
• CSS 2/89 S. 26
• Rochade 4/88 S.13
• Prijslijst Sparco International van 1 maart 1989
• Franse Novag brochure uit 1989
• Schach-Echo, April 1988 (weinig concrete info)
• Bayern-Rochade, Februar 1983, S. 7, Schach mit Mickey Maus
HV: Ist nicht der Disney Magic Castle von Novag sondern einem französischer Hersteller!
Internet:
http://www.schachcomputer.at/disney.htm

Donald Duck team ...

Mickey Mouse team ...

Het Mickey Mouse team heeft een apart (bestel)nummer ...

Evenals het Donald Duck team ...

Bingo chips…

Bingo cards…

Instructions …

