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Het programma Timer.bas is een programma dat een  recorder, of ander apparaat, aan of 
uit kan schakelen, via de cassetteuitgang van de computer. Een simpele maar 
goedwerkende oplossing. 
 
Wanneer het programma wordt gestart, verschijnt er een klokje in beeld. Controleer de 
tijd voor alle zekerheid. Daarbij ook een overzichtje van de schakeltijden (maximaal 15). 
Met de cursor toetsen links en rechts kun je door de diverse schakeltijden bladeren. Het 
pro-gamma is simpel te bedienen en we laten de opties even passeren. 

• Met toets [V] kun je steeds een nieuwe schakeltijd invoeren. 
• Met toets [L] kun je reeds eerder ingevoerde schakelingen laden van disk. 
• Met toets [S] kun je de ingevoerde schakelingen save'n naar disk. 
• Met toets [T] zal de computer vanaf schakeltijd l opeenvolgend de ingevoerde 

schakelingen gaan verrichten. Dit kan eventueel met een druk op een willekeurige 
toets worden afgebroken. Alle opties staan te lezen in een soort menu-regel. 

 
Hobbyscoop 
 
Dit programma is erg simpel maar werkt wel goed. Het is eigenlijk ontstaan omdat de 
makers programma's zoals bij (Hobby)Scoop en in Basicode 3 wilden opnemen van de 
radio. In deze radioprogramma's worden namelijk computerprogramma's uitgezonden die 
na vertaling goed werkten op de MSX-computers. 
 
Public Domain 
 
Het is geheel geschreven in Basic en werkt alleen op de MSX 2. Het werkt niet op de 
MSX l, omdat deze laatste geen ingebouwde klok heeft. Het is geschreven door Albert 
Wilkens en René Loeffen op een verloren middag ergens in maart 1992. Wij hopen dat 
anderen er ook plezier van zullen hebben. Het is—wat ons betreft—geheel public do-
main en mag vrij worden verspreid mits er niets aan wordt veranderd. 
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