11-1988 [O-3701] Sovjet chess computer - Partner-2
Deze zeer zeldzame schaakcomputer hoort echt thuis in de rubriek ‘zelfbouw en overige
curiositeiten’! Verzamelaar Hans van Mierlo vroeg zich af of ik dit model in mijn databank
had staan. Ik heb natuurlijk even gezocht in mijn documenten, maar dit model kwam ik echt
nergens tegen. Zelfs als historicus is het verbazingwekkend dat je steeds weer schaakcomputers tegenkomt die je nog nooit hebt gezien, zelfs al zit je meer dan 30 jaar in het vak. Dat is
natuurlijk ook helemaal niet erg, want dat maakt onze hobby nou juist zo interessant. Op 6
maart 2016 werd de ‘Partner-2’ na 7 verkoopdagen op eBay verkocht voor het luttele bedrag
van $ 280,00. Of ie operationeel is, is natuurlijk maar de vraag. Ik schat de Partner-2 ergens
uit de late jaren ’80. Laten we hopen dat de huidige eigenaar (verzamelaar) ooit nog eens naar
buiten treedt met nieuwe informatie. Voorlopig moeten we het doen met foto’s in dit item…

Sovjet chess computer «Partner-2»
Power Supply: ~220V - 50Hz
Power: 20 Watts
Display: LED
Chess Board Size: 200 x 200 mm
Computer Size: approx. 360 x 300 x 85 mm
Chess pieces: included
King height: 55 mm
King base diameter: 20 mm
Pawn height: 30 mm
Pawn base diameter: 20 mm
Total number of chess pieces: 32 pieces
Country of Manufacture: USSR

Шахматный компьютер «Партнер-2»
Питание: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 20ВА
Размеры шахматного поля: 190 х 190 мм
Габаритные размеры компьютера: 275 x 200 x 65 мм
Шахматные фигуры: прилагаются
Высота короля: 50 мм
Высота пешки: 30 мм
Диаметр основания шахматной фигуры: 20 мм
Общее количество фигур: 32
Страна производства: СССР
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Sovjet chess computer «Partner-2»
Toen ik dit item op 10 maart publiceerde, had ik al het gevoel dat de grote Engelse verzamelaar Mike Watters dit juweeltje misschien wel aangekocht zou hebben. En inderdaad! Op 3
mei jongstleden kreeg ik persoonlijk een bericht van hem met enige weblinks…
Internet
http://www.chesscomputeruk.com/html/sps-rrr_playmate-2_.html
Mike Watters over zijn bijzondere aanwinst. Playmate-2 = Fidelity Excellence.
http://www.chesscomputeruk.com/html/rare.html
Mike Watters gaf ook nog de bovenstaande weblink over zijn uiterst zeldzame collectie.
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