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SCFíAKEru

Wetenschappers en historici hebben
eeuwenlang gediscussieerd over de
leeÍtild en 00rsprong van het schaakspel.
Die twist lijkt nu beslist in de algemene
opvatting, dat het spel af komstig is uit
lndia. waar het door Buddhistische
m o n n iken u itgedacht werd als een
vreedzaam alternatief voor oorlog " Zelfs
nu, na zoveel eeuwen. is er weinig fantasie
v00r nodig het principe van de veldslag te
herkennen tussen twee legers, elk
aangevoerd door hun koning.

, . Tsjatoeranga'' was de oorspronkelijke
naam v00r het spel. Dezelfde aanduiding
als gebruikt werd voor een vroeg-lndiaas
leger, bestaand uit voetvolk, cavalerie,
olifanten en strijdwagens " De eerste
schriftelijke verwijzing naar het spel
vinden we in Sanskrit gedichten van de
beroemde schrijver Bana, die hofdichter
was van koning Sriharsha (604-647).

Er ziln zelfs wetenschappers, die van
mening zijn dat het spel reeds vijf eeuwen
voor onze jaartelling bekend was.

Het schaakspel met al haar verrukkelijke
gecompliceerdheid heeft haar weg
gevonden naar de rest van de wereld via
de Arabische landen. De term
,,schaak-mat" bijvoorbeeld kan direet
herleid worden tot het Perzische ,,shah
mat", hetgeen betekent: , , De koning is

dood".

Het schaakspel heeft de eeuwen overleefd
e n zal ook een u itdag ing in h ou den v00r
toekomstige generaties. Het is de optimale
uitdaging van het menselijk vernuft!

'vVFt KGffi #§J
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Kent u het spel? Dan zult u ongetwiifeld
direct willen beginnen. In dat geval stellen
wi1 voor, dat u de pagina's 1 tot I
0verslaat en begint bij pagina I van
deze handleiding. Lees ze nauwkeurig en u

zult vele uren hoogstaand schaak-
genoegen beleven.

Bent u beginner. Lees dan eerst de
basis-regels van het spel. Bestudee r ze

goed voordat u het waagt de computer uit
te dag en !

U zult snel tot de conclusie komen, zoals
vele miljoenen v00r u, dat schaken een
fascinererld spel is met een werkelijk
eindeloze variatie van m0gelijkheden.
Genoeg in ieder geva! om u een heel

mensenleven lang bezig te houden.

We hebben ons beperkt tot de basis-regels
van het spel. Het z0u 0npraktisch en
pretentieus zijn als wij u in deze
handleiding een volledige schaakcursus
probeerden te geven. EIke bibliotheek of
goede boekhandel heeft vele boekwerken
over het spel. We willen u zelfs adviseren
daar gebruik van te maken 0m de strategie
van het schaakspel beter te bestuderen.
Het zal uw genoegen alleen maar ten
goede komen.

Met Videopac-Schaak kunt u het spel
ru sti g

waarb
en in afzondering beoefenen,
ij u zelf kunt bepalen hoe sterk uw

tegenstander is.

Het strategische concept vaR

Videopac-Schaak is identiek aan het
programffi?,,Gambiet", ontwikkeld door
Wim Rens, Microtrend lnternational B.V.

Videopac-Schaak speelt volgens alle
internationaal erkende regels van het
schaakspel met uitzondering van de
vijftig-zetten regel en het herhalen van drie
zetten.
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ATTENTIE

De Videopac Schaak rnodule bevat zeer
geavanceerde en gecompliceerde
microprocess0rs en elektronische circuits
om het welhaast eindeloos grote aantal
spel-situaties te ku nnen verwerken.
Hoewel de module uitvoerig getest is, is er
altijd nog eeR kleine kans dat zich een
onvoorziene situatie voordoet, die de
computer niet kan verwerken. ln z0'n
geval loopt het spel vast en kunt u slechts
één ding doen: 0p RESET drukken en een
nieuw spel beginnen.

DË GROfVDffiËGËI§ YAfl' HET
SPEt
1 . De speler, die met wit speelt, heeft
altijd het recht de eerste zet te doen.

2. De opzet van het spel is de koning van
de tegenpartij te ,,vangen".

3. Wordt de koning direct aangevallen,
maar kan hij nog ontsnappen, dan heet dit
, , schaak" .

4. Kan de koning zich niet meer aan z0'n
aanval onttrekken d0or zich te verplaatsen
oÍ de aanval met een ander schaakstuk op
te vangen, dan spreekt men van
, , schaakmat" of kortweg , , mat'' . ln dat
geval heeft de betreffende speler het spel
verloren.

Remise
Een gelijkspel wordt , , remise" genoemd.
Dit kan 0p verschillende manieren bereikt
worden.

1. Door gebrek aan stukken aan beide
zijden, zodat geen van beide spelers nog
in staat is het tot een overwinning te
brengen.

2. Als de koning niet direct schaak staat,
maar de betreffende speler geen enkele zet
meer kan doen zonder dat zijn koning
schaak komt te staan, dan spreekt men
van een , , pat-stelling" en eindigt het spel
in remise.

NL 2

3. Slaagt een speler erin de koning van de
tegenpartij doorlopend, bii elke zet schaak
te zetten zonder een mat-situatie te
kunnen bereiken, dan spreekt men van

,,eeuwig schaak" en eindigt het spel in
remrse.

4. Als beide spelers driemaal achtereen
hun stukken op dezelfde plaats Iaten
verschijnen, dan eindigt het spel ook in
rem ise.

5. lndien er gedurende vijÍtig
opeenvolgende zetten geen pion verplaatst
is en geen van beide spelers een stuk van
de tegenpartij geslagen heeft, dan kunnen
beide spelers remise overeenkomen.

6. Beide spelers kunnen op elk moment,
gedu rende het spel , vrijwillig besluiten en
overeenkomen de partij in remise te laten
eindigen.

N. B.

Bij het schaakspel (in tegenstelling met
dammen) is de speler niet verplicht een
stuk van de tegenpartij te slaan, 00k al is
hij daartoe in staat.
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HET SCHAAKBORD

Het schaakspel wordt gespeeld op een
vierkant bord met 64 vakken of ,,velden",
verdeeld in acht rijen van elk acht velden,
die aÍwisselend donker en Iieht gekleurd
zijn.

H et bord wordt zo tussen de beide spelers
geplaatst, dat zii aan de rechterzijde,
direct voor zich een wit veld hebben.

0m het registreren van gespeelde partijen
mogelijk te maken wordt elk veld
geïdentificeerd door een letter/cijfer
combinatie. Beide beginnend bij het veld
linksonder. De cijfers Iopen van 1 t/m 8 en
duiden de horizontale rijen aan. De letters
gaan van A t/m H en duiden de verticale
rijen aan. Het veld linksonder op het bord
wordt aangeduid met A1 , dat rechtsboven
met H8.

Bij het weergeven van spel-situaties wordt
altijd uitgegaan van de veronderstelling,
dat de witte speler aan de onderzijde start,
de zwarte tegenstander aan de bovenzijde.

DE SCHAAKSTUKKEN
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1 Koning & /
1 Koningin E
2 Lopers 3.3.
2 Paarden àà
2 Torens EE

o
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EIke speler beschikt over 16
schaakstukken, een Koning, een Koningin
(ook wel , , Dame'l genoemd), twee Torens
(of ,, Kastelen"), twee Lopers (of
, , RaadSheren"), twee Paarden en acht
Pionnen.

EIk schaakstuk heeft een bepaalde
strategische waarde, die voornamelijk
bepaald wordt door de mogelijkheden,
waarmee het betreffende stuk over het
bord verplaatst kan worden. Het volgende
overzicht geeft u een goede indicatie:

De Koning komt in dit overzicht niet voor,
aangezien hij een andere rol speelt in dit
spel.

De opgegeven waarden moet u alleen zien
als een indicatie en mogen niet absoluut
geïnterpreteerd worden. Het kan goed
voorkomen dat een spel gewonnen wordt,
terwijl de opgetelde waarde van de
stukken van de winnaar lager is dan die
van zijn tegenstander.

De symbolen, die in deze inleiding
gebruikt worden, zijn internationaal
erkende symbolen, zoals u die in de
moderne schaakliteratuur zult aantreffen.

De normale schaakstukken, zoals die
gewoonlijk gebruikt worden en die ook
door de internationale schaakbond
, , FID E'' voorgeschreven zijn voor
tournooien, werden door een Engelsman,
Howard Staunton, ontworpen, die leefde
van 1810 tot 1 874. De betreffende stukken
worden dan ook , ,Staunton-stukken"
genoemd.

Pion
Paard

Koni

Lo
Toren

1

3
3
5
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OPSTELL'fVG VAN DE
SCHAAKSTUKKEN

A BC D E F G H

Bii het begin van elk nieuw spel worden de
stukken opgesteld, zoals hierboven is

aangegev0n.

WIt staat onderaan 0p het bord. Van links
naar rechts zien we: Toren, Paard, Loper,
Koningin, Koning, Loper, Faard en Toren.
De tweede rij wordt helemaal bezet door
pionnen.

Een eenvoudig vuistregeltje luidt:
, , K0ningin houdt kleur". Dat wil zeggen,
dat een koningin biy het begin van het spel
0p een veld van gelijke kleur staat. De

witte koningin 0p een wit veld, de zwarte
koningin op een zwart veld.

§EK0iurtrG

De Koning vormt de centrale figuur van
het schaakspel, Het is de bedoeling dat u
de Koning van de tegenpartij , ,vangt" en

, , mat" zet.

§chaak
Wordt de Koning door een stuk van de
tegenpartij aangevallen, maar kan hij zich
aan die aanval onttrekken door de Koning
of een ander schaakstuk te verplaatsen,
dan is er sprake van , ,schaak".

§chaakmat
Bestaat er geen enkele mogelilkheid meer
de Koning aan de aanval te onttrekken,
dan spreekt men van ,,schaakmat" of
kortweg , , mat".
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ln zo'R geval heeft de tegenpartij het spel
g8w0nn8R.

Bewegen BR slaan
De Koning kan bij elke zet eén veld in elke
richting verplaatst worden, v00ropgesteld
dat dat veld niet door een stuk van de
tegenpartij bedreigd wordt of het
betreff ende veld niet door een ander stu k
van zijn eigen ploeg bezet wordt.
Staat sr op dat veld een stuk van de
tegenpartij, dan kan de Koning zijn plaats
innemen en het stuk slaan. Vooropgesteld
weer, dat het betrefÍende veld niet door
een 'ander stuk van de tegenpartij gedekt
wordt.

De Koning kan óén veld verplaatst worden,
in elke richting, zowel horizontaal en
verticaal als diag onaal "

Hocheren
[r bestaat één uitzondering op
bovenstaande regels. Men noemt dat

, , rocheren". Het houdt in, dat de Konin
twee velden in de richting van een van zi

Torens wardt verplaatst, waarna de

betrefÍende Toren aan de andere zijde,
direct naast de Koning komt te staan,
Dit geldt als één zet!
Bif het rocheren rnoet wel aan een aantal
voorwaarden voldaan worden.

. Alle velden tussen de Koning en de
betrefÍende Toren moeten vrij zijn.
I Rocheren ls alleen toegestaan wanneer
nöch de Koning, nöch de betreÍÍende
Toren van hun 00rspronkelijke plaats
geweest zijn.
I Rocheren is niet toegestaan als de
Koning schaak staat, als de Koning bij het
uitvoeren van de rochade een veld moet
passeren dat bedreidgd wordt d00r sen
aanvallend stuk van de tegenpartij, of
waneer de Koning zich door het uitvoeren
van de zet direct blootstelt aan schaak.
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De rochade kan naar beide zijden
u itgevoerd worden.

De korte Rochade

Fase 1

Fase 2

0e lange Hochade

Fase 1

Fase 2

Er ziln twee redenen waarom rocheren
tijdens een spel erg belangrijk kan zijn. ln
de eerste plaats als een verdedigende zet,
aangezien de Koning dan beter
afgeschermd wordt dan in het vaak open
centrum boven de 00!'spronkelijke
uitgangslijn.

Een tweede reden heeft een meer offensieÍ
karakter. Het schept namelijk de
mogelijkheid voor beide Torens om
gezamenlijk, elkaar dekkend,.op te treden.
(Zie ook: Het bewegen en slaan met de

Toren)

f,.,s-- "<#trF#G§tr

De Koningin (of ,, Dame") is, zoals u al

eerder zag , het sterkste stuk en staat dan
ook in hoger aanzien dan elk ander stuk,
met uitzondering van de Koning. Wordt
uw Koningin geslagen, dan betekent dat
een ernstig verlies. maar u hebt het spel
nco nret verloren,

Bewegen en slaan
De Koningin ontleent haar kracht aan het
feit, dat zij in alle richtingen over de volle
Iengte van het bord verplaatst kan worden,
vooropgesteld dat die weg niet door een

ander stuk geblokkeerd wordt.

Hierbij kunen zich twee rnogelijkheden
voordoen:

o Een ander stuk uan haar eigen team
In dat geval kan de Koningin 0p elk veld
gaan staan, tussen haar uitgangspositie
en het betreffende stuk.

c Een stuk uan de tegenpartii
ln dat geval kan de Koningin het
betreffende stuk slaan en diens
oorspronkelijke plaats innemen. Het stuk
wordt dan van het bord verwijderd.

DE TOHEíV

De Toren,(of het ,,kasteel") wordt
beschouwd als op één na het sterkste stuk
na de Koningin. Bii het begin van het spel
bevinden zij zich aan beide einden van de
onderste rij.

Bewegen en slaan
De Toren kan over de volle lengte van het
bord verplaatst worden, doch alleen in
horizontale of in verticale richting. Ook
hier geldt weer dat zich daarbij geen

obstructie mag voordoen

Betreft het een stuk van de tegenpartii,
dan kan de Toren de plaats van dat stuk
overnemen en het slaan. Het wordt dan
van het bord verwijderd 

"
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De enige uitzondering op deze regel is het
rocheren, zoals reeds eerder bij de Koning
omschreven werd. Het voordeel van deze
zet is,, dat beide kastelen op één lijn
kunnen komen, elkaar dekken en daardoor
extra sterk worden in het spel.

De toren kan over de volle lengte van het
bord verplaatst worden in horizontale of in
verticale richting.

DE LOPER

Bewegen en slaan
De Loper (ook , , Raadsheel," genoemd)
kan over de volle lengte vah het bord
verplaatst worden, doch alleen langs een
diagonalg lijn en zolang men daarbij geen
obstructib tegenkomt.

Wordt die obstructie gevormd door een
stuk van de tegenpartij, dan kan de Loper
dat stuk slaan en de positie van dat stuk
overnemen. Het geslagen stuk wordt van
het bord verwijderd.

De Loper kan zich vrijelijk langs diagonale
lijn bewegen, vooropgesteld dat die niet

NL6

door een ander schaakstuk geblokkeerd
wordt.

HET PAARD

Het Paard is een bijzonder interessant stuk
in het schaakspel en wel om twee redenen:

Het Paard maakt een nogal merkwaardige
beweging en is het enige stuk, dat over
een ander schaakstuk heen kan springen,
ongeacht of dat nu een eigen stuk is of een
stuk van de tegenpartij!

Bewegen en slaan
In tegenstelling met alle ander stukken
verplaatst het Paard zich niet in een rechte
Iijn, maar maakt hij steeds L-vormige
sprong. Dit kan het makkelijkst uitgelegd
worden door een denkbeeldige rechthoek
te vormen, bestaande uit twee bij drie
velden met het Paard in een van de
hoeken. Het Paard kan dan in één zet
bewogen worden naar de diagonaal
tegenoverliggende hoek, zoals in
onderstaand schema staat aangegeven.
Hij kan deze beweging in elke richting
uitvoeren.
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Duidelijkheidshalve is op dit schema een
van deze , , rechthoeken" ingetekend,
hoewel de zet dus in elke richting
uitgevoerd kan worden. Dit houdt in, dat
het Paard een vrij groot gebied strijkt en

acht verschillende zetten kan doen,
vooropgesteld natuurlijk dat er zoveel
ruimte is aan alle zijden.

Het feit, dat het Paard daarbij over andere
stukken heen kan springen werd reeds
vermeld.

Het Paard kan stukken van de tegenparij t
slaan door hun oorspronkelijke positie in _
te nemen. Het betreffende siuk wordt dan E
yan het bord verwiiderd.

E
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DEPION

De Pion mag dan het laagst gewaardeerde
stuk zijn in het spel, maar dat neemt niet
weg dat de Pion toch erg interessant is.
Verlies van slechts één Pion kan van
doorslaggevende betekenis zijn voor het
verdere verloop van het spel!

Het bewegen uan de Pion
De Pion kan alleen maar vooruitgezet
worden en dan in principe slechts één veld
tegelijk. Er is één uitzondering. Als de
Pion voor het eerst ingezet wordt, vanuit
zijn oorspronkelijke uitgangspositie dus,'
dan mag men de Pion desgewenst ook
twee velden vooruitzetten .

De Pion kan één veld v00ruitgezet worden
Bij de eerste zet, vanuit zijn
00rspronkelijl«e uitgangspositie, heeft de

speler de keuze. Hii mag de Pion dan één

of twee velden tegelijk naar voren zetten.

Het slaan met de Pion
Terwijl alle overige stukken bii het slaan
van een ander stuk hun normale koers
vervolgen, slaat de Pion als enige 0p een

andere manier.

Bij een normale zet gaat de Pion recht
vooruit, slaat hij, dan gaat dat met een
diagonale, voorwaartse beweging.

lrt
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De Pion slaat een stuk van de

tegenstander met een diagonale
beweging, Dit houdt in, dat de Pion niet
één maar twee velden op het bord
bedreigtl

,,Elt passant" slaan
Letterlijk vertaald betekent dat ,,slaan in
het voorbijgaal'r". Het houdt in, dat een
Pion onder bepaalde omstandigheden een
Pion van de tegenpartij kan slaan, die niet
schuin voor hem, maar direct naast hem
staat.

Dit geldt alleen wanneer de Pion van de
tegenpartij twee velden v00ruitgezet is.
Als onmiddellijke reactie daarop kan de
Pion het vak innemen, waarop de juist
verzette Pion gestaan zou hebben als hij
slechts één veld vooruitgegaan was.

De witte Pion is juist twee velden
vooruitgezet. De zwarte Pion slaat de witte

, ,0Íl passant".

Het promoueren uan een Pion
Bererkt een Pion de overzijde van het bord,
dan promoveert hii. Dit betekent, dat die
Pion dan vervangen mag worden d00r een

ander stuk met een hogere waarde. ln de
meeste gevallen zal de speler dan een
Koningin kiezen, zelfs als zijn
oorspronkelijke Koningin ook nog op het
bord staat. Promoveren wordt dan ook
vaak (en dus niet helemaal terecht)

, , Dame halen" genoemd.

De speler kan ook, 0m tactische redenen,
een Kasteel, Loper of Paard kiezen. De
Pion kan uiteraard niet tot Koning
gepromoveerd worden. Elke speler mag
slechts één Koning hebben.

Een Pion bereikt de overzijde van het bord
en wordt gepromoveerd tot Koningin.

NL7
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De wijze van noteren van een schaakspel
is om een aantal redenen belangrijk. ln de
eerste plaats omdat u misschien het spel
dat u speelt , zetvoor zet wilt noteren en u

dus achteraf nog eens na kunt gaan hoe en
waarom u het spel won of verloor.

We maakten al melding van het feit, dat er
een enorme hoeveelheid speciale
schaakliteratuur bestaat. U vindt
schaakboeken in elke goede boekhandel
en ongetwijÍeld ook in de bibliotheek.
U kunt veel leren over dit mooie spel door
te zien hoe de grootmeesters hun partijen
spelen. Wilt u die literatuur kunnen
volgen, dan moet u natuurlijk ook bekend
zijn met de wijze van notatie.

Het meest bekend in Europa is het
, , algebraïsche systeem " . Dit houdt in, dat
elke zet wordt aangegeven'd00r eerst de
uitgangspositie van het stuk en daarna de
coördinaten van het veld waarheen het
stuk verplaatst wordt. Beide coördinaten
worden door een horizontaal streepje van
elkaar gescheiden.

Die coördinaten bestaan, zaals wij bij het
spelbord reeds uitlegden, uit een letter
(verticale rij), direct gevolgd door een
cijfer (horizontale rij). 0m duidelijk te
maken over wat voor stuk het gaat,
worden die coördinaten voorafgegaan
door een hoofdletter.

K voor Koning
D voor Koningin (Dame)
T voor Toren
L voor Loper
P voor Paard

Staat er géén letter v00r de coördinaten,
dan betreft het een Pion.

Deze letters ku nnen per taal verschillen.
Videopac-Schaak is Engelstalig opgezet en
daar komt u dan ook andere letters tegen,
met name wanneer u een Pion laat
promoveren en de computer u vraagt welk
stuk u wenst"

NL 8

De Videopac aanduidingen zijn als volgt:

A voor Koningin (: Queen)
R voor Toren (- Rook)
B voor Loper (- Bishop)
K voor Paard (: Knight)

Wanneer een stuk van de tegenpartij
geslagen wordt, dan wordt het horizontale
streepje vervangen door een kruisje ,,x".

Een korte rochade wordt aangeduid met
,,0-0".
Een lange rochade met ,,0-0-0".

Doet een speler een bijzonder sterke of
interessante zet, dan plaatst men een
uitroepteken achter de coördinaten.
Betreft het een zwakke of dubieuze zet,
dan gebruikt men een vraagteken.

Schaak wordt aangegeven met een kruis: 1
Schaakmat wordt aangegeven met twee
kruisen: J- t
Een

0p het bord is dan de volgende situatie
ontstaan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

I
7

6

5

4

3

2

1

willekeurig uoorbeeld
e2-e4 e7-e6
d2-d4 d7-d5
Nb1-c3 NgB-f6
Bc1-95 LfB-e7
e4-e5 Nf6-d7
n2-n4 0-0
Bf 1 -d3 t7 -t5
g2-g4 c7-c5
g4-Í5 c5-d4
f5-f6

ABCNEFGH



HET AATVSLUITEN VAN DE
VIDEOPAC SCHA AKMODULE

De C7010 Videopac Schaak Module kan
heel makkelijk bevestigd en aangesloten
worden op de spel-computer.

C

A

BÉ

t
A

1. SchuiÍ de nokjes (n) in beide buitenste
sleuven, dus links en rechts, aan de
achterzijde van de computer.

2. Schuif de module nu naar boven totdat
de andere twee nokjes (n ) ook in de
sleuven vallen.

3. Schuif de spel-cassette (C) in de
daartoe bestemde sleuf 

"

De kabel (D) brengt de verbinding tot
stand tussen de computer en de
microprossor ln de module.

De module ontvangt via dezelfde kabel ook
de nodige laagspanning van de computer.

ÀI -"r

l'i )

B

D

Volg dezelfde procedure bij het bevestigen
en aansluiten van de Schaak module op
andere Videopac

HET SPETEIV VAïI
VIDEOPAC-SCHAAK

Zowel uw Uideopac spel-computer als de
schaakrnodule beuatten uiterst
ingewikkel de m icro-el ektronische
schakelingen" Het is èrg belangriik dat u

zorgt uoor een goede communicatie
tussen Gomputer en module. 0it kan
alleen als u de toetsen steeds heel
zorguuldig indrukt en uooral ook niet
gehaast !

Druk altijd eerst op ,,RE§ET"
Het kan best gebeuren, dat de tekst
,,SELECT GAME" (kies een spel) op de
beeldbuis verschijnt als u de computer
inschakelt, ook zonder dat u eerst op de

, , R ES ET' ' toets d ru kt. D ru k dan toch op

,,RESET".
,,SELECT GAME" verschijnt op uw
scherm "

Druk uervolgens op toets 1

Nu ziet u een schaakbord op uw
beeldbuis, opgebouwd uit donkergrijze en
lichtg rilze velden.

1. Aan de linkerzijde, direct naast het
bord, ziet u een verticale reeks cijfers,
beginnend met ,,1" helemaal onderaan.
Zii duiden de horizontale banen aan.
N. B.

Bij sommige televisie-apparaten Tijn de
cijfers niet geheel zichtbaar. Tijdens het
spel zal dit geen probleem opleveren. Het
is geén fout van uw Videopac combinatie!

2. Rechtsboven in het beeld ziet u een
klein wit mannetje en pal daarnaast een
blauw vraagteken. Het betekent, dat de
computer u vraagt of u met wit wilt
spelen, zodat u straks de eerste zet kunt
doen.

NL 9
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Wilt u met wit spelen, druk dan op toets
,,YES" (: ja)

Wilt u met zwart spelen, druk dan op toets
, , N0" (: neen).

AIs u wit gekozen hebt

eG)

€@

3. Het blauwe vraagteken is verdwenen,
terwijl het witte mannetje blijft staan ten
teken, dat u met wit speelt.

4. ln de rechter beneden hoek ziet u nu

,,1-6"? . De computer vraagt u op welk
niveau u wenst te spelen.

AIs u zwart gekozen hebt

@
€@

s@

5. Het blauwe vraagteken is verdwenen.
Het mannetje is van kleur veranderd en is
nu grijs geworden ten teken, dat,u met
zwart speelt. ln dit geval speelt de
computer met wit en zal dus ook de eerste
openingszet uitvoeren als het spel begint.

6. De computer vraagt u 0p welk niveau u

wilt spelen.

T . Kijkt u naar de cijfers links naast het
bord, dan zal u opvallen, dat ze nu in
omgekeerde volgorde staan, beginnend
dus met 1 aan de bovenzijde.

Dit is met opzet en voor uw gemak gedaan
om het geheel in overeenstemming te

NL 1O

brengen met de officiële wijze van notatie.
Daarbij wordt namelijk altijd uitgegaan van
de veronderstelling, dat de witte stukken
bij het begin van het spel op de rijen 1 en2
staan opgesteld. Het bord is dus
omgekeerd omdat het voor u
gemakkelijker is van u af te spelen, net als
bij normaal schaken.

Welk spel-niveau kiest u?
Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe
ervaren u als speler bent.

De computer kan, op volle sterkte
spelend, zes zetten , ,v00ruit zieÍ1". Dat
houdt in, dat elke zet en de daaraan
verbonden consequenties alsmede de
daarop volgende vijf zetten z0rgvuldig
overwogen worden, waarbij natuurlijk ook
rekening gehouden wordt met de stukken
van de tegenpartij.

Bii het beEin van een nieuw spel is dit n0g
betrekkelijk eenvoudig, maar als het spel
zich een beetje ontwikkeld heeft kunnen
zich zéér gecompliceerde situaties
voordoen.

0m Videopac-schaakzo boeiend en
afwisselend mogelijk te maken, zal de
computer zijn openingszetten ook
variëren, evenals zijn reacties op uw
zetten.

Als men ervan uitgaat, dat elke nieuwe
situatie een gemiddelde van zo'n 30
mogelijkheden biedt, betekent dit dat de
c0mputer successievelijk zes zetten
vooruit denkend,
30 x30 x30x30 x30x30 :729.000.000
nieuwe situaties. moet berekenen en
overwegen als hii op volle sterkte speelt!

Kiest u een niveau onder 6, dan zal de
computer steeds één zet minder ver
v00ruit denken. Dit betekent natuurlijk,
dat hij daarmee ook aan speelkracht inboet
en bovendien minder tijd nodig heeft om
te ,,denken".
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Niveau 2
De computer overziet het spel twee zetten
vooruit en voert z'nzetlen uit in ongeveer
1 0 seconden nadat u uw zet hebt
uitgevoerd. Dit is beslist een

beginners-niveau, maar ook erg geschikt
voor een partijtje snel-schaken.

Niveau 3
De computer overziet het spel drie zetten
vooruit. De computer heeft ongeveer een
minuut nodig 0m zijn zetten te overwegen.
Ook dit niveau leent zich v00r beginners.

Niveau 4
De computer overziet het spel vier zetten
v00ruit en heeft ongeveer tien minuten
nodig voor het uitvoeren van zilnzetten.
Dit niveau is goed voor veelbelovende
leerlingen van het spel.

Niveau 5
De computer overziet het spel vijf zetten
vooruit en doet ca. 20 minuten over het
uitvoeren van een zet. Spelend op dit
niveau herkent de computer vrijwel elke
schaakmatmogelijkheid die zich binnen
twee volle zetten voordoet. Niveau vijf is

alleen geschikt voor meer ervaren spelers.

Niveau 6
0p dit niveau werkt de computer op volle
sterkte. Het herkent praktisch elke
mogelijkheid om de tegenstander binnen
drie volle zetten mat te zetten.

Dit niveau is alleen aan te raden u00r
goede spelers.
De sterkte van de computer is te
vergelijken met die van een speler met een
Elo-rating van 1650.

N B.

De ,, Elo-rating" werd ontwikkeld door een
Ameri kaanse h00gleraar in theoretische
Íysica, Arpad Elo, en werd in 1972 door de
FIDE geaccepteerd voor het aanduiden van
de spelsterkte van schakers.

Kiest u niveau zes, bereidt u dan v00r 0p
een {angdurige partij. De c0mputer kan er
narnelijk wel een uur over doen om zijn
volgende zet te overwegen!

iliveau 1

Niveau 1 is een benadering van
tournooi-schaak, aangezien de computer
zichzelf een tijdlimiet oplegt voor het
uitvoeren van zijn zetten. In principe

,,denkt" de computer zes zetten vooruit,
maar daarbij legt hij zichzelf z0'n tijdlimiet
op dat hij ongeveer 30 zetten doet binnen
de periode van één uur. Het is een erg
prettiE tempo voor een ervaren speler
tegen een nog steeds formidabele
tegenstander. Niveau 1 is over het
algemeen zwaarder en gecompliceerder
dan niveau vier.

Het kiezen van het spel-niveau
U kiest het gewenste spel-niveau door de
dienovereenkomstige nu m mer-toets van
de Videopac spel-computer in te drukken.

Hebt u dat gedaan, dan is de computer
klaar om op uw uitdaging in te gaan!

N.B
Laten we voor het volgen van de "

gebruiksinstructies aannemen, dat u

besloten hebt met wit te spelen op niveau
2.

Druk op toets 2

@+

8. Nu verschijnen ook de schaakstukken
op het bord. Het zal u meteen opvallen,
dat ze afwijken van de gebruikelijke
schaaksymbolen, zoals u die in
schaakliteratuur aantreft of van de
Staunton stukken, zoals die gew00nlijk
voor het spel gebruikt worden.

Bestudeer deze symbolen even aandachtig
en u zult merken, dat u nog geen volledig
spel nodig hebt om aan deze symbolen
gewend te raken.

NL 11
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Za zien de Videopac schaakstukken eruit:

Koni ng

Koni ngi n

Toren

Loper

Paard

Pi on

9. Het kleine witte mannetje,
rechtsboven, knippert ten teken dat u aan
zet bent. ln dit geval is het namelijk aan u

de eerste zet te doen.

N. B.

Speelt de computer met wit, dan blijft het
p0ppetje staan, maar dan is het grijs i.p.v
van wit. De computer voert dan zelf de
eerste zet uit, waarna het g rilze figuurtje
knippert om aan te geven, dat u aan de
beurt bent.

10. Hier houdt de computer bij hoeveel
zetten er ziln uitgevoerd als het spel op
gang is. Bij schaken geldt steeds dat het
aantal malen geteld wordt dat beide
spelers een zet hebben uitgevoerd.
Uw Videopac c0mputer volgt hetzelfde
principe.

1 1 . Direct onder het schaakbord ziet u
een serie hoof dletters, een v00r elke
verticale rij velden. De letters lopen van A
naar H.

N. B.
Speelt u met zwart, dan verschijnen de
letters automatisch in omgekeerde
volgorde om te compenseren v00r het feit,
dat het bord is omgekeerd.

12. Rechtsonder in het beeld ziet u ,, pP"
in grijs, gevolgd door een rode ,,2" "

NL 12

, , pP" is het teken van de

c0mputer-microprocessor en heeft
dezelfde functie als het mannetje bovenin
het scherm. Het bliift opknipperen zolang
de computer aan zet is en zijn volgende zet
overweegt.

N. B.

Speelt de computer met wit, dan zal dit
symbool ook in wit op het scherm staan.

De rode ,,2" bevestigt het feit, dat u
Videopac-Schaak speelt op niveau 2.

Het uitvoeren uan uw zetten
0m uw schaakstukken te verzetten moet u

eerst de coördinaten intoetsen van de
plaats waar het betreffende stuk staat,
beginnend met de letter die de verticale rij
velden aangeeft.

Vervolgens toetst u de coördinaten in van
het veld waarnaar u het stuk wilt
verplaatsen.

Laat ons aannemen, dat u het spel wilt
openen door uw Konings-pion twee velden
vooruit te zetten:

U toetst in: E2E4

13. De coördinaten, die u hebt ingetoetst,
verschijnen rechts op de beeldbuis in het
groen. Uw zet wordt niet direct
uitgevoerd, zodat u nog een kans hebt de
zaak nog even goed te bekijken"

Ziet u, dat u een fout gemaakt hebt en toch
liever een andere zet wilt doen, dan kunt u

de coördinaten weer uitwissen door op de

, , CLEAR"-toets te drukken. Herhaal dat
tot de coördinaten verdwenen zijn"
Daarna kunt u gewoon weer nieuwe
coördi naten intoetsen.

$o



Druk op ,,ENTER" om uw zet uit te
v0eren
Hebt u eenmaal op ,, ENTER" gedrukt, dan
is uw keuze definitieÍ en 0nherroepelijk
geworden. Net zo overigens als ook bij het
normale schaakspel het geval is.

@ @ @a9

Wanneer u een vergissing maakt oÍ een
illegale zet ingetoetst hebt
Het kan natuurlijk voorkomen, dat u een
vergissing maakt. Stel bij voorbeeld, dat u
de coördinaten intoetst van een stuk dat
helemaal ingesloten staat, of dat u de

coördinaten hebt ingetoetst van een veld
waar al een ander stuk van u zelf staat"
Ook kan het voorkomen, dat u een illegale
zet hebt ingetoetst en een zet wilt
uitvoeren waartoe het betreffende stuk niet
in staat is, of dat u een stuk wilt verzetten
waardoor uw Koning schaak zou komen te
staan.

ln al dit soort gevallen weigert de
c0mputer uw zet uit te voeren en geeft hij
een kort, zoemend waarschuwings-
signaal. De ingetoetste coördinaten
verdwijnen dan automatisch van het
scherm en u moet dus nieuwe dus nieuwe
coördinaten kiezen.

ls uw zet eenmaal uitgevoerd, dan
verdwijnen uw coördinaten 00k van het
scherm,

I i H et g rilze computer-symbool knippert
0m aan te geven, dat de c0mputer bezig is
m et h et overwegen van zijn volgende zet.

'a De zetten-teller houdt bij hoeveel
zetten uitgevoerd zi1n,

U kunt het ,,denk-proces" uan de
Gomputer uolgen
Dit is een erg interessant voordeel van
Videopac-Schaak.

16. Het blauwe getal helemaal linksboven
in het beeld geeft aan hoeveel
verschillende zetten de computer alsnog
moet overwegen en berekeneR.

1T . De rode coördinaten , links van het
vraagteken, geven aan welke zet de
cornputer aan het overwegen is.

18. De rode coördinaten aan de
rechterzijde geven aan, welke de beste zet
is, die de computer tot op dat moment
gevonden heeÍt.

Heeft de blauwe teller, linksboven, , ,01 "
bereikt, dan zal de computer de zet
uitvoeren, zoals aangegeven 18.

Dit gebeurt steeds gedurende het hele
spel. U zult gauw merken, dat dit een
belangrijk voordeel is van
Videopac-Schaak. Is het spel eenmaal op
volle gang, dan kunnen er zeer
ingewikkelde situaties ontstaan op het
bord. Bij het gewone schaakspel ziet u
du idelijk dat uw tegenstander een zet
uitvoert en kan dat ook gemakkelijk
volgen. De computer echter (vooral bij
niveau 2!) voert de zetten snel en
onverwacht uit. U kunt dan altijd zien
welke zet de computer deed door de

coördinaten boven in het beeld 1 B te
raadplegen.

N. B.
Bij niveau 2 verloopt dit hele proces zeer
snel en is het moeilijk te volgen. U kun
beter zien hoe het werkt als u de niveaus
3 of 4 probeert. De computer doet er dan
langer over de zetten te bestuderen.

Hocheren
o Korte ro,chade: toets ,,00" in (2x 0tto,
niet tweemaal nul!). Druk vervolgens op
, , ENTER".

o Lange rochade: toets ,,000" in (3x
Otto, niet driemaal nul!). Druk vervolgens
op , , ENTER".
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Attentie !

Zorg er ook bij het rocheren v00r, dat u de
toetsen zorgvuldig indrukt en tel daarbij
het aantal malen, dat u drukt! Speciaal als
u de mogelijkheid hebt naar beide zijden te
rocheren !

N.B.
Rocheert de computer, dan wordt dat niet
aangegeven doof , ,00" of , ,000". De
computer toont dan de coördinaten van de
Toren die verplaatst werd.

Het slaan uan stukken
Wilt u een stuk van de tegenpartii slaan,
toets dan de betreÍfende coördinaten in,
net oÍ het een normale zet betreft.

,,Elr passa,nt" slaan
Zet uw Pion op de plaats waar de
vijandelijke Pion gestaan zou hebben als
hij slechts één veld v00ruit gezet was
i.p.v. twee,

Promoueren
Heeft een van uw Pionnen het punt
bereikt, waarop hij kan promoveren, toets
dan gewoon de coördinaten in van die zet.
Druk vervolgens op , , ENTER".

@+

19. De computer wil weten welk stuk u

wenst bij het promoveren van uw Pion. De
letters A t/m H zijn nu vervangen door:
O?R?B?K?

0 - Koningin (Queen)
R _ Toren (Rook)

K - Paard (Knight)

Druk dan de betrefÍende letter-toets in en
het stuk van uw keuze verschijnt op het
bord.
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N. B.
De computer maakt uiteraardziin eigen
keuze en de Pion wordt automatisch
gepromoveerd.

@

Schaak

20. Als een van de beide Koningen schaak
komt te staan, verschijnt de tekst
,,CHECK" onder in het beeld (,,check" :
schaak) . De letters die de verticale
veld-rijen aanduiden , ziln dan weer
verdwenen. Wilt u ze weer terug laten
verschijnen 0m uw zet wat makkelijker uit
te kunnen voeren, druk dan op de

, , SPACE"-toets.

Komt uw Koning schaak te staan, dan
moet u dat weer opheÍÍen met uw
volgende zet. De computer zal ook geen

andere zet accepteren.

@+

Remise
De computer is nogal koppig van aard en
zal alleen gelijkspel toegeven als er een
pat-stelling bereikt is. Dit houdt in, dat u
öf de computer geen enkele zet meer kan
doen zonder de Koning in een
schaak-situatie te plaatsen. 0p een
moment dus, waarop de Koning nog niet
schaak staat. ln een dergelijk geval
verschijnt de tekst , , DRAW" (:
gelijkspel) in het beeld en de partij is
afgelopen 21.
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Als de Gomputer wint
22. Als de computer erin slaagt uw
Koning schaakmat te zetten, dan hebt u
verloren en is de partij afgelopen. 0p het
scherm verschijnt de tekst: "l WON" (:
ik heb gewonnen.

@+
Als u wint
23, Vroeg oÍ laat zult u wellicht ook het
genoegen eens smaken, dat u erin slaagt
om van de computer te winnen na een
spannende en opwindende strijd. De

computer blijft koppig e n zal nooit
toegeven verloren te hebben tot u zijn
Koning ook daadwerkelijk schaakmat zet.
ln dat geval verschijnt de tekst: , ,Y0U
W0N" (= u wint) 0P het scherm.

Wint u, probeer dan eens een hoger
niveau voor de verandering.
Bliift u regelmatig winnen, dan is dat zeker
een compliment waard!

Als een partij voorbij is
',\'inst verlies oÍ remise, als een partij snel
aÍgeicpen is is hettoetsenbord
; er r x(8erC U ku nt dat weer 0pheffen als
r::1 'tiLl'rÀ,'e partij wilt beginnen door
::'sr ,*,i:'oD . RESET" te drukken,
,3'', I ::'s 3p tOets ,,1 ", etc.

Wij wensen u veel gen0eglijke en vooral
ook spannende schaak-uren toe met
Videopac-Schaak!

ATTENTIE

Als u een partij wilt onderbreken
Speelt u Videopac-Schaak via uw
huiskamer-TV, dan kunt u de partij elk
gewenst moment onderbreken 0m even

een televisiepr0gramma te bekijken als u
de navolgende instructies nauwkeurig
opvol gt.

1 . Verwijder alleen het aansluitsnoer van
de Videopac spel-computer met het
TV-apparaat!

2. Laat de computer èn de
Videopac-Schaak module aangesloten
staan op het lichtnet. 0p deze manier
bliift de laatste spel-situatie in het
computer-geheugen opgeslagen .

Hebt u het televisie-programma bekeken,
dan kunt u het spel weer hervatten waar
het werd afgebroken.

3. Haal de antenne uit uw ïV.

4. Sluit uw Videopac computer weer 0p
het TV-apparaat aan

5. Stel het apparaat weer in op het kanaal,
dat u voor Videopac gereserveerd hebt. De
spel-situatie verschijnt weer op het
scherm en u kunt rustig verder spelen.

DRU KDAN VOORAL NIET
EERST OP,,RESET"!

NL 15




