12-2013 [O-6501] Phoenix Chess Systems - Revelation II (first serial numbers)
Vlak na een korte vakantie in Gent (België) kreeg ik een e-mail van verzamelaar Paul Wiselius over de
eerste serienummers van de Revelation II. Op het HIARCS-forum staat een posting met de vraag of
serienummer 010006 de eerst verkochte Revelation II ooit was? Voor mij een aanleiding voor dit item.

Om maar meteen een eind te maken aan allerlei discussies, staat hierboven een plaque
met serienummer 010001. Zoals je kunt zien ben ik zelf de trotse eigenaar van de eerste
commercieel verkrijgbare Revelation II ☺. Deze gedenkplaat is een uitreiking door
Ruud Martin en aangebracht in de handgemaakte Phoenix koffer voor de Revelation II

Graag geef ik nu een overzicht van de eerste serienummers…
010001: "H. Veldhuis"
010002: "S. Blincoe"
010003: "S. Warnemuende"
010004: "M. Voelschow"
010005: "J. Gutierrez"

010006: "T. Sagstetter"
010007: "W. Zugrav"
010008: "F. Di Meglio"
010009: "G. Laurent"
010010: "M. Slowik"
010011: "I. Fekali"

Over 'serienummer 010011' valt nog wel iets te vertellen. Deze Revelation II was bij de eerste
uitgifte, onterecht en zonder toestemming van Ruud heel vroeg verstuurd door DGT met
serienummer 010006! De eerste 10 nummers waren echter al toegekend in de pre-ordering bij
Ruud Martin / Phoenix Chess Systems. In overleg met de koper Izmet Fekali heeft Ruud dan
serienummer 010006 omgenummerd naar 010011 (na enige overreding). Ruud heeft namelijk
het exclusieve recht op de 010.000-serie, dus hij bepaalt de uitgifte van serienummers in deze
reeks tussen 010.001 en 010.999. DGT geeft serienummers uit vanaf 020.001. Izmet Fekali
had ook een pre-order gedaan bij Phoenix Chess Systems en was 58 e op deze lijst! Puur door
het 'foutje' van DGT had Izmet de Revelation II dus vrijwel als eerste in handen.

Van wie heb ik al deze informatie uit dit item? Natuurlijk van Ruud zelf!
Overigens spelen wij graag tegen elkaar. Deze foto is gemaakt in Klingenberg 2015.

Serienummers voor de Revelation II testexemplaren…
Deze serie bestaat uit de nummers 010900 tot en met 010949. Daarvan staan twee testexemplaren bij DGT. Een testexemplaar staat bij Lars Sandin om voor de SSDF testwerk te
verrichten. Dan staat er nog een testexemplaar bij Wilfried Eberl, maar deze persoon lijkt wel
van de aardbodem verdwenen te zijn. Het laatste (vijfde) testexemplaar stond ooit bij Sascha
Warnemünde en is omgeruild voor serienummer 010003 uit de commerciële reeks.

In De Telegraaf wijdde Hans Böhm een column over Ruud's Revelation II…

Hier is mijn Revelation II met serienummer 010001. Persoonlijk vind ik de Ebony schaakset
het beste passen bij de Revelation II. Naast deze set heb ik ook nog de Timeless schaakset.
Interessanter is natuurlijk hoe ik aan serienummer 010001 gekomen ben. Dat ging echt niet
moeiteloos, zelfs al ben ik een vriend van Ruud. Ruud had namelijk dit serienummer écht
voor zichzelf toegeëigend! Ruud wist vanaf het begin van de uitlevering dat ik een exemplaar
zou afnemen. In 2014/15 waren er diverse productieproblemen en daardoor was de vraag
groter dan het aanbod. Ik zei tegen Ruud: "Ik wacht wel tot de leveringsproblemen zijn opgelost." Dit geduld van mij heeft waarschijnlijk een rol gespeeld om nr. 010001 te bemachtigen!

Revelation II pre-production chess board
with reversed squares! (Owner = Ruud Martin)
NB: Ruud heeft ook nog een prototype in zijn bezit, en deze heeft ronde bovenkanten op de
staanders. Dit is voor de commerciële versie uit 2013 nog veranderd naar platte bovenkanten.

DGT Chess Pieces for Revelation II
www.digitalgametechnology.com & http://www.phoenixcs.nl/

Hier is dan een afbeelding van mijn enorme Phoenix koffer.
Door twee sets schaakstukken is deze koffer extra breed!
De koffer is 89 cm. breed, 68.5 cm. hoog en 10.5 cm dik.
Phoenix koffers (voor iedere schaakcomputer) zijn te bestellen bij:
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/Phoenixforsale.pdf

In Kaufbeuren (oktober 2016) waren Luuk Hofman en ik samen de operators van de Revelation II
Vancouver. Het resultaat viel tegen maar het plezier was er niet minder om! (foto’s: Luuk Hofman)
https://www.schach-computer.info/wiki/index.php/16._D.A.CH._-_Turnier_2016

Om nummer 010001 aan te kopen heb ik vooraf nog één afspraak met Ruud moeten maken,
en dat is dat ik dit exemplaar niet mag doorverkopen! Deze afspraak is een herenakkoord, en
staat niet op papier. Geen probleem, ik zie deze computer niet als een eenvoudig winstobject!

Ter afsluiting…
Ruud is continue bezig met verschillende projecten. Revelation II is naast het Reflection
moduul een belangrijk onderdeel. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik heb afspraken met Ruud om deze niet voortijdig naar buiten te brengen. Eén nieuwtje
mag ik alvast stilletjes verklappen. Ruud is in een vergevormd stadium om het Novag Robot
Adversary programma als emulatie aan te bieden voor de Revelation II! Een robotarm is
virtueel aanwezig middels bewegende bordleds! Ook de LCD-display gaat voor enige
Adversary-verrassingen zorgen! Misschien voor Alwin Gruber om de Revelation II te kopen?

Hier nog één keer een afbeelding van de plaquette.
Bedenk wel dat Ruud trots is op zijn unieke creaties…

Internet
http://www.hiarcs.net/forums/viewtopic.php?t=8574
http://www.bestchessmenever.com/blog/files/dgt-Revelation-II-test.html
https://chessprogramming.wikispaces.com/Lars+Sandin
https://chessprogramming.wikispaces.com/Revelation+II
https://www.schach-computer.info/wiki/index.php?title=Revelation_II
https://www.schach-computer.info/wiki/index.php?title=Reflection
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