
10-1988 [A-1844] CXG - Portachess III 

Op dit moment ben ik wat dieper gedoken in de geschiedenis van CXG. Sinds kort zijn er dan 

ook vele brochures van dit merk online verschenen. Bij mij ging niet direct een lampje 

branden toen ik Portachess III onder ogen kreeg. Gewoon het zoveelste 'Portachess model' 

van CXG dacht ik nog. Maar bij mijn speurtocht op het internet kwam ik dit model nergens 

tegen. Op dat moment krijg je pas echt door dat het om een héél bijzonder en zeldzaam model 

moet gaan! Want hoe is het mogelijk dat deze uitvoering bij geen enkele grote verzamelaar 

aanwezig is? Is dit model dan nooit verschenen? Allemaal vragen die voor mij de aanleiding 

vormen om dit item met enige prioriteit te behandelen. Bij nader onderzoek in mijn archief 

kwam ik bitter weinig bruikbare informatie tegen. CXG kwam zelfs met verschillende tech-

nische gegevens over de Portachess III. Want in een Nederlandstalige brochure staat ver-

meldt dat Portachess III een 2K ROM programma heeft, terwijl in een Engelstalige brochure 

sprake is van een 4K ROM programma. Een en ander afwegende denk ik dat CXG de intentie 

had om Portachess III met een 4K ROM programma te ontwerpen, identiek aan de Compu-

tachess II, Computachess I en de Advanced Portachess. Na het verschijnen van deze 

publicatie is het voor verzamelaars een kwestie van tijd en vooral veel geduld om een 

Portachess III te bemachtigen, al is het maar als voorproductiemodel, dummie of prototype!! 
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Portachess III – CXG 233 – Released? (1988) 
 (Source: CXG Newcrest Technology Ltd. Hong Kong – Spring 1989) (photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi) 
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CXG Technische Referentie Tabel – Herfst/Winter 1989 
 (Source: CXG Newcrest Technology Ltd. Hong Kong – Autumn/Winter 1989) (photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi) 

 

Programmierer / Programmer 

•    Mark Taylor & David Levy 
 

Baujahr / Release  

•  Erste Einführung: Oktober (?) 1988 (!?) – Released? 
 

Technische Daten / Technical specifications 

•  Mikroprozessor:  4 bit single chip 

•  Taktfrequenz: 0,8 MHz 

•  Programmspeicher: 4 KB ROM (!?) 

•  Arbeitsspeicher: 256 byte RAM 
 

Verwandt / Related 

• CXG Computachess II – CXG 002 – Release: 1982 

• CXG Computachess I – CXG 022 – Release: 1982 

• CXG Advanced Portachess – CXG 201 – Release: 1982 

• Hanimex Computachess II – HCG 1600 – Release: 1982 

• Hanimex Computachess III – HCG 1700 – Release: 1982 
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