
 

 

We have just passed the 1.000.000 pageviews! 

I am pleased to present another small update for the chess computer database. Recently a page 

view counter has been added, which is now visible to everyone. This counter has been active 

since 1 July 2013, and has passed the 1,000,000 views a few weeks ago. A country counter 

has been added in recent months. I hope these statistics will be to the liking of every visitor. 
 

 
 

Historical Movies 

Recently, we have also been working hard to add historical videos to the database. A folder 

called 'Historical Movies' has been created, and the first videos can now be viewed via the 

database or YouTube. Some old videos from the 1980s that I mentioned in the previous 

update I hope to be able to present to you soon. 
 

 
 

Which items do I hope to be able to complete and present online soon? 

There are currently more than 1400 items in the database. From time to time, these old items 

are corrected and supplemented. It is often difficult for me to make choices, because many 

items cry out for attention. Should I give priority to old items or should I present new items 

first? As usual, these choices are intertwined. My focus now is mainly on presenting an item 

about the Fidelity upgrade version of the Chess Challenger 3 to the Chess Challenger 10, 

because I find this an intriguing subject. By the way, did you know that a Fidelity Chess 

Challenger 10 can take back a played and executed move? It is not an april 1st joke! I hope to 

come back to the history of this 2 ply take back in the existing item about the Chess 

Challenger 10 (A and B version). 

 

Radio interview 

In conclusion, I would like to inform you that I have been invited for a short radio interview 

of about 6 minutes. This interview will take place live on Sunday 11 April around 16:30 on 

NPO Radio 5 during the broadcast of Theatre of Sentiment. Through music, interviews, news 

items, sounds and memories from the past, this programme presented by Bart van Leeuwen 

wants to go back to a certain day in the past. On Sunday 11 April, this programme goes back 

to 11 April 1984. In the newspaper (De Telegraaf) of that day there is an article about Viktor 

Kortsjnoi who played a game against Nuchess. That is the start of the conversation about 

computer chess and chess computers. 

 

Hein Veldhuis 

Tilburg, April 1, 2021 
 



2020 was a year to be quickly forgotten. Looking back on it personally, the trip to Kaufbeuren 

was a highlight in itself and a weekend getaway that I will never forget. For the first time 

together with Ruud Martin in 2 fast cars on the German motorway! Through our years of 

driving in Germany, I discovered just through Ruud, how much fun it can be to drive a car. As 

a result, I did not get my driving licence until I was 50 years old. How crazy it can go. 
 

Kaufbeuren 2020: 
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-

2020,%20No%20tournament%20but%20corona.,%20but%20we%20are%20still%20going%20to%20Kaufbeuren!.pdf 

  

A long cherished wish was to put my video material online. Together with Luuk (Lucas) 

Hofman and Paul Wiselius we are now implementing this project. Who wouldn't want to see 

the recordings of the world's first computer chess museum? I'm talking about Gerhard Piel's 

from 1987. Or the German-language video 'Computer auf dem weg zum Großmeister' and the 

video 'WM Computerschach Linz' from 1980? Both broadcasts at the time were broadcast by 

the NDR. Very old video recordings that take you back to a time when computer chess was 

the centre of attention. The videos will soon be available (at least that's what I hope) via my 

database and YouTube. This plan is still in a test phase. 
 

You can already watch the first videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9AfMROOFXUg 

 

With the popular Netflix series The Queen's Gambit, more girls and women started playing 

chess. A good thing, and so does the new chairwoman of the Royal Dutch Chess Federation, 

Bianca de Jong-Muhren. Ruud Martin met Bianca Muhren in 2006 during the Human - 

Machine match duel in Tilburg. There are video footage of this event as well, but this is by 

the way. Remarkable or not, but both were not yet president then, but now they are! Bianca of 

the KNSB and Ruud of the CSVN. Can the CSVN benefit from this? 
 

 
Left in the foreground Ruud Martin and right Bianca de Jong-Muhren  

during the Human - Machine match duel in Tilburg in September 2006. 
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I wish you all a very healthy and happy chess year! 
 

Hein Veldhuis 

Tilburg, January 1, 2021 
 

http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-2020,%20No%20tournament%20but%20corona.,%20but%20we%20are%20still%20going%20to%20Kaufbeuren!.pdf
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-2020,%20No%20tournament%20but%20corona.,%20but%20we%20are%20still%20going%20to%20Kaufbeuren!.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9AfMROOFXUg


 

Do you remember what I wrote on 1 January? The year 2020 could be very spectacular. 

Indeed, but mainly in a negative sense! Due to the coronavirus, all computer chess events 

have been cancelled. Personally, I also had to deal with some setbacks. In everyone's life, for 

example, there is illness and job loss, and I would like to leave it at that. As a result of all 

these setbacks, my work on the database was virtually at a standstill. Because nobody has 

eternal life, I decided to buy a new, fast car in February. That's good, because from now on I 

can keep up with Ruud Martin on the German highways.☺  
 

Then in August the next setback; the sudden death of Kurt Kispert at the age of 60. For me a 

reason to quickly breathe new life into an old item about Kurt.  
 

http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/08-

2020,%20Rob%20van%20Son,%20An%20interview%20with%20Kurt%20Kispert%20in%20Vienna.pdf 
 

 
The photo shows Kurt Kispert (right). This was in Kaufbeuren, October 2019. 

Günther Steinmüller (left) and Alwin Gruber listen carefully to what Kurt has to say. 
 

Let us quickly forget about 2020, because it could hardly get any worse. Was there nothing 

positive to report? Well then, let's get on with it. Ruud Martin is going to work with Ossi 

Weiner of Millennium! Let us wait and see what this cooperation will bring next year… 
 

 

01.10.2020 - Pageviews: 907.516 
Hein Veldhuis 

Tilburg, October 1, 2020 

http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/08-2020,%20Rob%20van%20Son,%20An%20interview%20with%20Kurt%20Kispert%20in%20Vienna.pdf
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/08-2020,%20Rob%20van%20Son,%20An%20interview%20with%20Kurt%20Kispert%20in%20Vienna.pdf


 

What will the year 2020 bring us? The prospects are certainly good. Ed Schröder was recently 

present as a spectator at the CSVN programmer and user tournament which was held this time 

in Gouda. I spoke to him personally and the conversation was about video recordings from the 

distant past. His question was whether I wanted to lend him some copies so that he could put 

those old images on YouTube. My answer was that we will try to present those old VHS 

videos and DVDs via our website! Our webmaster Paul Wiselius will soon take a look at the 

possibilities. A long-held wish of mine is to put the German TV broadcast from 1979 entitled 

Schach dem Elektronenhirn - David Levy vs Chess 4.8 online. 
 

 
https://blog.hnf.de/schachtuerke-und-industrieroboter/ 

 

At this moment you can only watch one minute on YouTube, while the entire broadcast takes 

around 43 minutes. See: https://www.youtube.com/watch?v=8BP-yWe0E0I. If Paul Wiselius 

can put this image material online, then many old recordings will follow automatically! 

Naturally our pensioner Ed Schröder will come to his convenience! 
 

What will I do further this year? My goal is to continue to give priority to the old Europa-

Rochade magazines from 1989, 1990 and 1991 with computer chess articles. I have the 

feeling that our German-speaking visitors can appreciate this. Let's just wait and see … 
 

As a historian, of course I always look to the past, but sometimes it is attractive to also look to 

the future. And what did I see there for innovative developments? It is very spectacular! 
 

 
REGIUM · Automatic Chess e-Board - The Chess Revolution 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G3WWuHgIwQ0&feature=emb_logo 
 

 

 

01.01.2020 - Pageviews: 785.285 
Yes, this is 2020 and I expect a very spectacular year with perhaps a 1.000.000 views !? 

 

Hein Veldhuis 

Tilburg, January 1, 2020 

https://blog.hnf.de/schachtuerke-und-industrieroboter/
https://www.youtube.com/watch?v=8BP-yWe0E0I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G3WWuHgIwQ0&feature=emb_logo


 

Normally I report every quarter, but due to various crashes of the database it was not allowed. 

Unfortunately, tens of thousands of views have disappeared for eternity, and this was not 

good for my motivation. The database was recently cleaned up with the support of webmaster 

Paul Wiselius. Maybe it helps to prevent crashes? We will see it automatically. 
 

 

What I would like to mention is that the former chairman of the CSVN and organizer of the 

famous Aegon tournament has recently passed away at the age of 70. Cock is sitting right here 

next to Karpov during one of the Aegon tournaments. More information about Cock de Gorter 

on: https://www.chessprogramming.org/Cock_de_Gorter. 
 

 

And did you know that Schach Niggemann moved to Münster? That seems to me to be worth 

a visit! Certainly also seen because this chess shop annex wholesaler has become much larger. 

 

And ... a new chess computer is coming on the market. See: https://computerchess.com/en/. 
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Hein Veldhuis 

Tilburg, October 22, 2019 

https://www.chessprogramming.org/Cock_de_Gorter
https://computerchess.com/en/


 

With no less than 77 new items in the last three months I can be very satisfied. But I 

think my last completed item is the most spectacular, because it presents a small 

message from January 1977. I call it The Mostek Mystery! 

One of the most mysterious reports in the history of computer chess I have ever read! I 

have done research on Mostek Corporation from Texas in the past, but I still did not get 

a satisfactory answer in my research on Mostek why their chess computer never got be-

yond a supposed prototype! I gave up the courage at the time because of other items… 

 
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1976%20[A-

2620]%20Fidelity%20-%20Chess%20Challenger%20(prototype).pdf 
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Hein Veldhuis 

Tilburg, April 1, 2019 

http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1976%20%5bA-2620%5d%20Fidelity%20-%20Chess%20Challenger%20(prototype).pdf
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1976%20%5bA-2620%5d%20Fidelity%20-%20Chess%20Challenger%20(prototype).pdf


 

Wat ging het jaar 2018 toch weer snel voorbij! Laten we even kort terugkijken. Het item over 

de Fidelity Little Kishon (never released) gaf veel reuring op het HIARCS forum. Vooral 

tussen Michael Watters en Nick Milicev. Voor beide experts heb ik overigens diep respect!! 

Ondanks de soms zeer verhitte discussies blijf ik op mijn standpunt staan dat Little Kishon, 

Fidelity modelnummer 6128 moet zijn! Het item over de Tandy Radio Shack 1900L blijft 

voorlopig nog een moeilijk technisch onderwerp. Ik hoop daar dit jaar aanvullende informatie 

over te kunnen geven. Ook de ''Rochade Schachcomputer'' van ADP Gauselmann was voor 

mij een compleet nieuwe curiosa verschijning. Dan maakte ik een zo'n compleet mogelijk 

overzicht van alle Tandy (Radio Shack) schaakcomputers. Het item over de Chess-Master 

van VEB Mikroelektronik uit Erfurt deed mijn wenkbrauwen fronsen, want hoe is het 

mogelijk dat iedere website '1984' als commerciële verschijningsdatum aangeeft?  
 

 
Bovenstaande foto spreekt eigenlijk voor zichzelf! Rob van Son en Luuk Hofman hebben het 

afgelopen jaar hun best gedaan om onderzoek te doen naar de Fidelity Chess Challenger 10 

(A/B versie). Alleen ontbreekt het de heren aan tijd om de verworven ontdekkingen wereld-

kundig te maken. Dit jaar ga ik verder met oude artikelen uit de Rochade. De jaren 1986 t/m 

1988 hebben dan mijn aandacht. Mocht ik nog tijd overhouden, dan ga ik verder met de oude 

Mephisto brochures. Voor wie het nog niet weet; onze website heeft op de homepage 

(onderaan) een ''Google zoekfunctie''. Deze zoekfunctie zoekt alleen op onze website!! 
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Hein Veldhuis 

Tilburg, 1 januari 2019 



Zoals ik in april jl. aankondigde, zou ik per kwartaal met een update komen. De afgelopen 

zomer was bloedheet, dus had ik even geen zin in het produceren van items… Nee, ik zat 

even liever op een terrasje met een koel biertje ☺. Dus het item over het Aegon-toernooi (een 

fotocollage door de jaren heen) heb ik niet kunnen presenteren. Mijn oprechte excuses 

daarvoor! Ik zal voortaan wat voorzichtiger zijn met mijn voorspellingen... Geen nood want 

wat niet is, kan altijd nog komen! Als presentje op dit toekomstige item geef ik u alvast de 

meest iconische foto. Een foto met Ed Schöder (operator) en Corry Vreeken in de hoofdrol… 
 

 

 

Aegon 1987. Ed Schröder als operator van de Mephisto MM IV tegen Corry Vreeken… 
(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl) 
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Hein Veldhuis  

Tilburg, 1 oktober 2018

http://www.schaakcomputers.nl/


Zoals eerder aangekondigd kom ik per kwartaal met een update. Opzienbarend is het aantal bezoekers 

wat wij hebben mogen ontvangen, want de teller staat inmiddels op maar liefst… 

 

525.981 views… 
 

Ik kan mij nog herinneren dat ergens rond het jaar 2002, de website van Kurt Kispert met zijn 

toen zeer veel bezochte forum de 500.000 views haalde, en dat niemand minder dan Steve 

Blincoe daar als eerste persoon ruchtbaarheid aan gaf. Ik begrijp nog steeds niet goed waarom 

Kurt 'zijn forum' (ca. 2010?) toen heeft opgegeven en is verhuisd naar Schachcomputer.info… 

Waar komen al die views vandaan? Ik heb het afgelopen kwartaal bijna alleen maar items 

gepubliceerd uit het Duitse schaaktijdschrift Rochade uit de jaren 1981-1984. Een zeer 

tijdrovende onderneming om al die oude artikelen te scannen, te knippen, te kopiëren en te 

plakken! Want vergeet niet, die oude artikelen staan vaak op meerdere bladzijden en vaak ook 

nog scheef en soms in slechte staat afgedrukt! Die oude artikelen zijn blijkbaar voor vele, en 

vooral Duitse computerschakers een weerzien uit vervlogen tijden… en daar doe ik het voor!! 
 

 

 

En nu we het toch over het verleden hebben, ik kwam onlangs nog een oude foto van 

mijzelf tegen rond het jaar 2002 als ik het goed heb. Deze foto laat een gedeelte van mijn 

werkkamer zien. Een ruimte met zolderberging, waar ik in april 2001 begon met het 

opbouwen van mijn (persoonlijke) databank. Prachtig om deze oude foto terug te zien… 
 

Maar er is meer gebeurd rondom onze website. Webmaster Steven Oosterhuis heeft bij gebrek 

aan tijd per 21.01.2018 afscheid genomen om onze website actief te ondersteunen. Daarvoor 

in de plaats hebben Luuk en ik niemand minder dan Paul Wiselius kunnen strikken om ons bij 

calamiteiten behulpzaam te zijn. Paul heeft een ICT-achtergrond dus zijn wij heel blij met 

hem! Zijn eerste wapenfeit was om het tellersysteem (welke niet inzichtelijk is voor onze 

bezoekers) op orde te brengen. Het aantal views gaf dit systeem al sinds de zomer van 2013 

prima aan, maar nu ook o.a. het aantal items! Dat zijn er in 10 jaar tijd inmiddels exact 1175.  



 

 

 

Wat was het meest opzienbarende item  

van het afgelopen kwartaal? 
 

 

 http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1990%20[O-

6701]%20Mephisto%20TM%2068040%20(Versuchsausfuhrung%20mit%20Lyon%20Programm).pdf 
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Hein Veldhuis  

Tilburg, 1 april 2018 

 

PS: Ik doe een kleine voorspelling voor het volgende kwartaal dat een item over het Aegon-

toernooi (een fotocollage door de jaren heen) het meest opzienbarende item zal worden… 

http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1990%20%5bO-6701%5d%20Mephisto%20TM%2068040%20(Versuchsausfuhrung%20mit%20Lyon%20Programm).pdf
http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/10-1990%20%5bO-6701%5d%20Mephisto%20TM%2068040%20(Versuchsausfuhrung%20mit%20Lyon%20Programm).pdf


 

2008 – 2018 
 

Onze website bestaat dit jaar alweer 10 jaar, en wat zijn al die jaren toch snel gegaan! Alle 

begin is moeilijk, en dat geldt zeker ook voor ons! Laat ik even voor mijzelf spreken. De 

eerste items voor de schaakcomputerdatabank, waren nou niet bepaald juweeltjes om aan te 

zien. Ik heb het dan over de stijl van presenteren. Over de inhoud ben ik wel te spreken, want 

dat zit wel goed. Gaandeweg kreeg ik het gevoel dat het steeds beter ging, en op een gegeven 

moment was ik zeer tevreden over de vormgeving van de items. Mooi dat ik soms nog steeds 

items tegenkom uit de beginjaren die ik dan kan voorzien van eventueel een correctie, 

aanvulling of facelift☺.  
 

Sinds vorig jaar bezit ik onbetwist de grootste collectie computerschaakliteratuur ter wereld. 

Dat zijn vooral (Duitse) tijdschriften en brochures, al moet ik mijn boeken zeker ook niet 

vergeten. Mijn mooiste boekje (ook zeldzaam) is van M. Gittel met als titel ''Sargon: Porträt 

eines Schach-Programms''. Het is door Gittel met kennis en liefde geschreven en daardoor een 

aanrader! Zie: https://books.google.nl/books/about/Sargon.html?id=ycY0HQAACAAJ&redir_esc=y. 
 

Dit jaar wil ik de belangrijkste artikelen uit de jaren 1981 – 1988 van het Duitse tijdschrift 

Rochade voor u online zetten. Of dit helemaal gaat lukken is nooit zeker, want het is een 

gigantische klus. Ter info, de jaren 1977 – 1981 staan sinds kort online. Mocht ik daarnaast 

nog tijd en energie hebben, dan zijn de (soms zeer zeldzame) brochures van Mephisto uit de 

jaren 1983 – 1985 mijn volgende belangrijkste voornemen.  
 

Onze website wordt steeds zeer goed bezocht! Voor Luuk en mijzelf een aanwijzing dat we 

op de goede weg zitten. Gemiddeld maandelijks zo tussen de 10.000 en 13.000 bezoekers. 

Jullie weten ons blijkbaar goed te vinden om de informatie die elders bijna niet beschikbaar 

is. Dat zijn soms interviews met captains of industry of programmeurs, en dan weer achter-

grondverhalen over prototypes, zelfbouwexemplaren of curiosa. Natuurlijk laten wij ook hele 

zeldzame brochures zien, vorig jaar nog van het merk Peri en CXG. Mocht ik de tijd kunnen 

vinden, dan komen enige brochures van onder andere Excalibur ook nog wel aan de orde... 
 

Ik wens u voor dit nieuwe jaar veel interessante én lezenswaardige items toe! 
 

Hein Veldhuis  

Tilburg, 1 januari 2018

https://books.google.nl/books/about/Sargon.html?id=ycY0HQAACAAJ&redir_esc=y
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Een database counter 

voor de schaakcomputer databank 
 

Ergens in het voorjaar van 2008 zijn Luuk en ik begonnen met onze website. Dat is dus 

alweer bijna 10 jaar geleden! Een real-time teller voor de aantallen bezoekers is op onze 

website niet aanwezig. Een overzicht van de aantallen bezoekers vanaf het begin is dus niet 

meer te achterhalen, omdat we daar simpelweg geen gegevens over hebben. Toch kan ik mij 

voorstellen dat er interesse is om te weten hoeveel mensen onze website bezoeken, en dan 

specifiek de schaakcomputer databank. Ergens eind 2009 heeft onze webmaster Steven 

Oosterhuis een tellersysteem gecreëerd. Met dit systeem is het o.a. eenvoudig bij te houden 

hoeveel weblinks er zijn en hoe vaak de specifieke items aangeklikt (bezocht) worden. Een 

overzicht van de totale aantallen bezoekers is natuurlijk ook aanwezig. Dit tellersysteem is 

alleen toegankelijk voor Luuk en ondergetekende. Alleen heel erg jammer dat dit tellersys-

teem vanaf het begin verschillende keren is gecrasht. Daarmee gingen ook steeds ALLE 

STATISTIEKEN VERLOREN! Door de jaren heen moest Steven vele malen ingrijpen en 

kon hij het tellersysteem handmatig herstellen, maar dat ging niet altijd met alle data. Dat ging 

zo door tot 11 februari 2016, want op die dag kregen Luuk en ik een e-mail van Steven, dat hij 

een programma had geschreven dat automatisch een backup terug haalt met de statistieken 

voor het tellersysteem. Vanaf die tijd is het TELLERSYSTEEM STABIEL en daarmee 

storingsvrij! Door ondersteuning van Steven zijn de statistieken zo ongeveer vanaf de zomer 

van 2013 gewaarborgd. Vanaf 1 augustus 2015 begon ik de statistieken pas echt bij te houden. 

Ik heb de intentie om per kwartaal een nieuw overzicht te plaatsen van de bezoekersaantallen. 
 

Hein Veldhuis  

Tilburg, 16 september 2017 
 

 

 

Counter started approximately in the summer of 2013… 
De printscreen is van 01.08.2015 en geeft het bovenste gedeelte van het tellersysteem. Het 

geeft 712 weblinks (items) en een totaal van 180.190 bezoekers. Het lijkt erop alsof alle items 

zijn geplaatst op 10.01.2010, maar dat is door de diverse crashes een verkeerde voorstelling. 
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