12-1995 [A-2575] Stadlbauer - Maestro Schachprofessor
De ene persoon schrijft Maestro Schachprofessor en de andere draait dat weer om. Het zij zo.
Het programma is geschreven door de Nederlander Eric van Riet Paap, welke op dat moment
pas 24 jaar oud was. Zes jaar daarvoor schreef hij ook al een programma voor de Mephisto
Mini (Mephisto Super Mini). Bovendien schreef Eric ook software voor het backgammon- en
damspel. Het gehele concept van deze ‘schaakprofessor’ komt van Ossi Weiner welke nu bij
Millennium is aangesloten.

Een stemfunctie in combinatie met een schaakleraar is ingebouwd. Erg veel heb je niet aan
die stemfunctie, want het vocabulaire is zeer beperkt en door de vele herhalingen, gaat dat al
heel snel vervelen. Wat men vaak vergeet is dat slechtzienden er natuurlijk nog wel iets aan
kunnen hebben. Een uitgebreid boek met vele oefenopgaven is bijgesloten. Erg lang was deze
computer overigens niet te verkrijgen, want eind 1996 was dit model al weer uitgelopen.
Eigenlijk een zware teleurstelling, want ze hadden er duidelijk meer van verwacht. Nu bleef
het bij deze ene schaakcomputer van de firma Stadlbauer.
Allgemeine Daten
• Zugeingabe: Drucksensoren
• Zuganzeige: 16 Seitendioden
• 10 Funktionstasten
• Schachtrainer (coach)
• 7 Spielstufen (von einer Sekunde bis 60 Sekunden je Zug)
• Stromversorgung über Netz und Batterie
• Spielfläche 20 x 20 cm
• Figuren: Kunststof
• Königshöhe: 4,5 cm
• Zugvorschläge
• Rechentiefe-Anzeige
• Zugzurücknahme: max. 8 Halbzüge
• Spielstandspeicher
• Set-up Option zum Aufstellen von Positionen
• Spielstandkontrolle
• Automatische Bauern-Dame-Umwandlung (Unterverwandlung nicht möglich)
• Ehemaliger VKP: DM 249,00 (inklusive Netzgerät)

Programmierer / Programmer
• Eric van Riet Paap
Baujahr / Release
• Erste Einführung: Dezember (?) 1995
Technische Daten / Technical specifications
• Mikroprozessor: Single chip (?)
• Taktfrequenz: 5 MHz (?)
• Programmspeicher: 8 KB ROM
• Arbeitsspeicher: (?) KB RAM
Spielstärke / Playing strength
• Spielstärke: ca. 1400

Literaturhinweise / References / Literatuuroverzicht
• 12-1995, CSS 6/95 S.39-42, Günter Rehburg: He Du, wie wär’s mit einem Spiel?
Maestro Schachprofessor – der sprechende Schachcomputer von Stadlbauer.
• 04-1996, CSS 2/96, S.25, Hans-Peter Ketterling: Wieder nichts – oder?
Computerschach-Neuheiten von der Nürnberger Spielwarenmesse.
• 04-1997, CSS 2/97 S.15, Hans-Peter Ketterling: Ein übersichtliches Angebot.
[Nürnberger Spielwarenmesse.]
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