10-1983 [K-0501] Fidelity - computer chess table (William F. Drueke & Sons, Inc.)
De hieronder afgebeelde nota kreeg ik enige tijd geleden welwillend toegestuurd door Tom
Fürstenberg, oud-importeur van Fidelity Benelux. Het gaat hier om de aankoop van een
Fidelity Prestige tafel. De firma William F. Drueke & Sons, Inc. uit Grand Rapids, Michigan
was destijds verantwoordelijk voor het design en de fabricage van deze prachtige schaaktafel.

Fidelity Computer Chess Table
Table frame only to house Prestige & Fidelity computer chess
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl)

Aan de bovenstaande nota, gedateerd 26 oktober 1983 is te zien dat deze tafel niet exclusief
voorbehouden was aan Chafitz/AVE Micro Systems met hun 'Sargon Auto-Response Board'
want op dat moment waren zij nog steeds actief op de schaakcomputermarkt. Voor mij is het
daarom nog steeds een raadsel waarom de firma Wm. F. Drueke & Sons deze tafel ook aan
Fidelity mocht aanbieden. Blijkbaar had Wm. F. Drueke & Sons hierover het alleenrecht
(patent), en mochten zij aan iedere fabrikant en/of groothandel deze designtafel aanbieden.

Fidelity nam het design van de tafel en schaakcomputerbehuizing over van Chafitz / Applied
Concepts, en bouwde er onder andere een platte info-display in en noemde dit model Prestige
auto sensory Challenger. Onderstaand model van Rob van Son heeft serienummer 197.

The very first Prestige Challenger with flat display!
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl)

First owner: Dutch chess computer pioneer Jan Louwman,
and second owner historian Rob van Son with serial number 197 (!)
Op de website van Mike Watters is te zien dat hij een Prestige Challenger heeft met
serienummer 193, maar deze heeft al de verhoogde display ingebouwd! Daarom kunnen we
gevoeglijk aannemen dat Fidelity bezig was met een transitie naar een verhoogde display…

Tom Fürstenberg was here…
The Milford Plaza hotel has 1300 rooms on 28 floors making it a colossal sized property.
270 W 45th St is the address of this (3 blocks) near Times Square area hotel. A fun place
to spend some time while you are visiting New York.

Computer chess table to house the Prestige Challenger
Tijdens het opmaken van dit item schoot het ineens door mijn hoofd. Ik bezit nog een korte
opname waarin Anatoly Karpov thuis bij Tom Fürstenberg een partijtje schaakt! Was je dat
dan weer vergeten? Ja, heel eenvoudig want ik draai mijn collectie DVD’s zeker niet
maandelijks, maar zie deze eerder terug na enige jaren en zo blijft het ook een genot om deze
oude historische beelden steeds weer eens terug te zien. Karpov en Fürstenberg zijn o.a.
vrienden geworden door het verzamelen van postzegels! Jawel, beide heren zijn grote
verzamelaars van schaakzegels, en zodoende kwam Karpov bij Fürstenberg over de vloer. Je
zou zeggen, wat heeft dat nou weer met die Fidelity schaaktafel te maken? Heel veel, want de
opname van een van hun partijen die ze speelden werd uitgevoerd aan deze schaaktafel! In het
korte filmpje kwam de tafel redelijk goed in beeld. Ze speelden overigens met een oude
elektronische klok. Als ik het goed heb was dit van het merk Chronos. De exacte datum van
deze korte opname weet alleen Tom. Ik denk dat het ergens rond 1990 moet zijn geweest. Ik
had jaren later met Tom nog enig contact over zijn ontmoeting met Karpov…

Karpov played many games on this computer chess table…
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl)

Hein Veldhuis - 04.04.2007: Tom, ik heb een korte filmopname van jou met Anatoly Karpov
gekregen. Jullie speelden een partij op de Prestige schaaktafel. Ik denk dat dit zo rond 1990 is
geweest. Zou je hier iets over willen vertellen en klopt de datum ongeveer?
Tom Fürstenberg - 05.04.2007: Geen idee wanneer ik vluggerde tegen Karpov; kan 1990
geweest zijn. We speelden er 20 à 25 en maakte er één remise; de rest (uiteraard) verloren.
Tom verkocht zijn Fidelity schaaktafel in 2006 aan een grote Duitse verzamelaar. Deze
verzamelaar ken ik persoonlijk, en hij weet inmiddels dat Karpov aan deze tafel vele partijen
heeft gespeeld tegen de oud-importeur van Fidelity-Benelux.
(Pictures shoot at home by Tom Fürstenberg - DVD running time: ca. 5 minutes - DVD nr. 2.)
Baujahr Schachtisch / Release computer chess table
• Erste Einführung: Juli (?) 1980 (?) (Applied Concepts / Chafitz: Boris Sargon ARB)
• Zweite Einführung: (?) (Fidelity: Prestige auto sensory Challenger)
Related weblinks
http://schachcomputer.at/callenpr.htm (Fidelity Prestige Challenger with flat display)
http://www.chesscomputeruk.com/html/fidelity_prestige.html
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/09-1982%20[O-1201]%20Fidelity%20-%20Prestige%20Challenger.pdf
http://www.schaakcomputers.nl/schaakcomputers/Fidelity/chess2.php?item=30&merk=Fidelity

Een grote Duitse verzamelaar die graag anoniem wenst te blijven, heeft ons onlangs een
aantal foto’s toegestuurd van zijn Fidelity Prestige schaaktafel. Hij heeft deze tafel sinds
2006 in bezit, en nu in 2018 heeft hij de tafel met de fameuze Prestige Challenger op
laten knappen door een schrijnwerker. Deze houtbewerker c.q. meubelmaker heeft het
houtwerk (inclusief de poten), opnieuw gepolijst, gebeitst en daarna als laatste behandeling afgelakt. Het resultaat voor deze zeldzame schaaktafel uit 1983 is werkelijk schitterend! Enige lichtvlekken zijn niet meer echt weg te krijgen, maar dat heeft voor deze
oude tafel zo zijn charme waar oud-wereldkampioen Karpov vele partijen op speelde…

Fidelity Computer Chess Table
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl)

De meubelmaker heeft in overleg met de eigenaar besloten om de dunne houten poten,
middels een extra houten plaat vast te verankeren voor een betere stabiliteit. De poten
zijn dus niet meer zoals voorheen middels een schroef demonteerbaar. Ook onder de
Prestige Challenger heeft de schrijnwerker extra houten plaatjes aangebracht voor een
goede stabilisering. De Prestige Challenger bleek zélf scheef te zijn gefabriceerd! Dit
komt in de samenhang met de tafel (in de optiek) natuurlijk niet ten goede. Ook dit
probleem werd door deze kundige meubelmaker met kennis van zaken perfect opgelost!

Fidelity Computer Chess Table
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl)

Op speciaal verzoek stuurde de verzamelaar nog enige foto's na. Goed is nu te zien dat
de Prestige schaaktafel (aan beide kanten) opbergvakken heeft voor de schaakstukken…

Fidelity Computer Chess Table
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl)

Zoals eerder aangegeven, zijn de poten van de schaaktafel nu niet meer (met één
schroef) demontabel. Wat mij nu ook pas opvalt is dat de poten aan de onderkant
voorzien zijn van een stalen kogelvoetje! Dit natuurlijk om extra slijtage te voorkomen.

Fidelity Computer Chess Table
(photo copyright © by http://www.schaakcomputers.nl/)

Een laatste paar foto's van deze uitzonderlijke Fidelity Prestige schaaktafel. Want laten
we wel wezen… er is maar één computerschaaktafel waar Karpov ooit met oud-Fidelityimporteur Tom Fürstenberg (Benelux) vele schaakpartijen op speelden!
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