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Telefoonnummers:
Bas Kornalijnslijper
Algemeen
Hardware 0229-270618

Paul Brugman
PD 0229-236848

Albert Beevendorp
Redactie 0299-438898

Clubadres:
MSX-Club
West-Friesland
Rondeelstraat 25
1628 KH  Hoorn
F 0229-270618
Fax: 0229-270618
b.g.g. 06-51069177

Redactieadres:
Albert Beevendorp
Maasstraat 90
1442 RW  Purmerend
F 0299-438898
Fax: 0299-438898

(op afspraak)

Doelstelling:
Het bevorderen van het
optimale gebruik van het
MSX-systeem en de bij-
behorende soft- en har-
dware. Het uitwisselen
van kennis en ervaring,
het geven van demon-
straties en het inscha-ke-
len van deskundigen.
Kortom een gezellig dag-
je computeren met men-
sen met dezelfde hobby
en er dan nog van opste-
ken.

De club kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor
ingezonden stukken van
één van de redactie-le-
den. Ook niet voor aan-
geboden artikelen en ad-
vertenties.

Zonder onze toestem-
ming mag geen artikel of
een gedeelte daarvan uit
deze Nieuwsbrief verme-
nigvuldigd of overgeno-
men worden.

Copij:
Copij voor de Nieuwsbrief
in ASCII-formaat op dis-
kette aanleveren.

Illustraties in diverse for-
maten mogelijk of op pa-
pier duidelijk genoeg om
in te scannen.

De redactie behoudt zich
het recht voor Copij en
ilustraties voor een latere
Nieuwsbrief vast te hou-
den, in te korten, aan te
passen of zonder opgaaf
van reden te weigeren
voor opname.

Volgende clubdag:

REDACTIONEEL

Het was een gezellige
dag, 25 april 1998 in het
bijna zuiden des lands.
Zo’n dagje beurzen heeft
één nadeel, er zijn men-
sen (welke ik maar niet
met namen zal noemen,
hè Bas?) die op de beurs
al willen weten of ik al wat
had gekocht en zo ja,
wat:

Lost World, de RS232c
interface, Compass 1.2,
512 kB extra S-RAM voor
MoonSound, MoonBlaster
voor MoonSound Wave
versie 1.07 met een nieu-
we replayer op een CD-
ROM samen met legio
plaatjes voor de Graphics
9000 en dito tones voor
MoonSound en een abon-
nement op Future Disk.
Jammer genoeg was X-
Tazy nog steeds niet
klaar.

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

Dhr. Doodeman heeft
deze keer de spelcompe-
titie georganiseerd. Het
spel dat werd gespeeld,
was IJsfabriek, dat werd
gepubliceerd in MSX
Computer  Magazine
nummer 14. De eerste 3
plaatsen werd bezet door:

C Dhr. Kalkwiek
11534 punten

C Paul Brugman
11139 punten

C Dhr. van der Meijden
7289 punten

De eerste prijs was een
Hoornse Broeder. De vijf-

de plaats werd behaald door Jaap Mark welke
werd beloond met een paasei welke ter be-
schikking werd gesteld door MSX-Vriendenclub
Mariënberg. Deze werd voor de helft
gedoneerd aan de organisatie van de club.

MEDEDELINGEN

Op de Computerbeurs in Tilburg heeft de club
een extra (aangepaste) Nieuwsbrief uitge-
bracht. Daar deze aanpassingen vrij miniem
waren, is besloten deze extra (speciale) uitga-
ve 22a te nummeren. Hierin heeft onder ande-
re in plaats van de advertentie voor de
Computer-beurs een advertentie voor de club
gestaan. Ook is het artikel over de Computer-
beurs vervangen door kleine nieuwtjes, waar-
onder het mobiele telefoonnummer waaronder
de club bereikbaar is. Voor alle duidelijkheid is
dit nummer:

06-51069177

De clubdag van 5 september zal tevens weer
een MSX-veiling bevatten. Op deze veiling
kunnen diverse MSX-spullen bij opbod van
eigenaar verwisselen.

Een trieste mededeling voor iedereen die nog
een 7 MHz uitbreiding in de computer wilden
hebben: jullie zijn nu te laat. De 7 MHz uitbrei-
dingen zijn op! Helaas maar waar.

Op 19 september 1998 zal alweer de elfde
MSX-beurs in Zandvoort worden gehouden.
Ook deze MSX-beurs zal weer spelconsoles
toelaten en zal plaatsvinden in de Pelikaanhal.

Last but not least zal de Public Domain verza-
meling van de club binnenkort wederom een
twintigtal nieuwe titels toegevoegd krijgen. Al-
len zullen voor Dynamic Publisher gebruikers
interessant zijn. Bekende uitbredingen zijn de
kerst- en de pin-up uitbreiding.



DELTASOFT STELT ZICH VOOR

Deltasoft is de naam van een groepje
MSX-gebruikers en programmeurs welke
reeds sinds 1987 actief zijn. Thans bestaat
deze uit drie man welke uit één familie komen.

Er zijn reeds 18 programma's gemaakt en zijn
de laatste 2 jaar actief bij MSX-Beurzen om de
software te promoten en MSX-contacten op te
doen. Het laatste product is Megademo IV en
er zijn nog diverse programma's in de maak
waaronder Konami-Quiz 2 en een adventure
van de Thunderbirds. Wie weet is deze gereed
voor de MSX-Beurs in Zandvoort (hangt van de
zomer af) en anders voor de Internationale
Computerbeurs in Tilburg in 1999.

We zijn ook op Internet met een eigen Home-
Page en in de nieuwsgroepen zijn wij ook re-
gelmatig te vinden. Wie weet zie je ons op een
beurs, clubdag of Internet.

HomePage: http://www.xs4all.nl/~abb/msx.htm
E-Mail: Remymsx@Hotmail.com

a.krijgsman@Hotmail.com
bor.j@Hotmail.com

Het ICQ-adres van Deltasoft is op de HomePa-
ge beschikbaar.

Groetjes, de crew of Deltasoft

FDISK

Sinds de eerste SCSI-interface voor de MSX
bestaat de FDISK om een harde schijf in kleine
stukjes (partities) op te delen van een maxi-
mum omvang van 32 MB. Al snel kwamen di-
verse andere SCSI-interfaces en er zijn intus-
sen zelfs twee IDE-interfaces voor de MSX
uitgekomen, waarvan één in Europa is ge-
maakt, de Sunrise ATAIDE interface welke was
ontwikkeld door de Deen Henrik Gilvad.

Door de vele verschillende uitvoeringen (inmid-
dels zo'n 6 of 7 verschillende SCSI-interfaces
en dus 2 IDE-interfaces) zijn er evenzoveel
verschillend gestructureerde FDISK program-
ma's welke ongetijfeld allemaal voor- en nade-
len hebben.

Er wordt door een klein team van program-
meurs gewerkt aan een geheel nieuwe versie
van FDISK welke al deze voordelen moet gaan
bevatten en (nagenoeg) alle nadelen moet
gaan wegvagen.

Via deze weg wordt een poging gedaan wen-

sen van harddisk-gebruikers te verzamelen en
allemaal in deze nieuwe versie samen te laten
komen. Deze oproep geldt voor iedere
harddisk-gebruiker (op de MSX) ongeacht het
type en makelij interface, want deze FDISK
moet op elke interface functioneren.

Deze nieuwe FDISK moet op elke interface
functioneren en aangezien er kennis (door ex-
perimenteren) is van de Sunrise ATAIDE inter-
face en de BERT-SCSI interface, is hulp van
gebruikers gewenst om met andere interfaces
het één en ander aan kleine experimentjes uit
te voeren om na te gaan hoe de interface pre-
cies met de harddisk communiceert.

Gebruikers die (een deel van) hun configuratie
ter beschikking willen stellen voor deze experi-
mentjes of wensen hebben voor de nieuwe
FDISK kunnen contact opnemen met onderge-
tekende of Jaap Mark (0229-272555 of 06-
53730913).

Albert Beevendorp (0299-438898, na 19:00 u.)

THE LOST WORLD

“The Lost World” is de naam van de nieuwe
Umax-productie. Na het fantastische Pumpkin
Adventure 3 waren mijn verwachtingen hoog
gespannen. Ik had het spel besteld en kon het
ophalen bij de Sunrise-stand in Tilburg.

Vlak nadat ik het hele pakket (4 diskettes en
een handleiding) had gekregen, werd de eerste
fout al ontdekt, de eerste van velen, zo bleek
enkele weken later. De fout kon ter plekke her-
steld worden.
Thuisgekomen van de beurs heb ik meteen het
spel opgestart. De demo viel weer tegen (daar
mogen ze wel wat meer aandacht aan beste-
den), het bleef bij een plaatje en een hoop
tekst.

Het spel zelf begint in een gevangenis. De
hoofdrolspeler, Joshua, is opgepakt en in de
nor gegooid. Gelukkig wordt hij na enige tijd
gered door een vriendin. Hierna begint het spel
pas echt. De wereld waarin je je bevindt be-
staat uit eilanden. Op elk eiland zijn dorpjes en
dergelijke aanwezig, waar je weer op krachten
kan komen en wapens kan kopen. Het eerste
eiland had ik binnen een paar dagen
“uitgespeeld”, dus ik nam de boot naar het vol-
gende eiland. Dit ging echter niet door, want de
computer liep vast. Ik heb de fout uitgelegd en
de diskette opgestuurd. De fouten (de Map-
functie werkte ook niet) waren verholpen en ik
kon weer verder. Ik was inmiddels al weer re-
delijk verslaafd.



Het spel is erg boeiend, maar het verhaal is
wel erg standaard. De gelijkenis met Dragon
Slayer 6 is treffend. Veel monsters komen re-
gelrecht uit PA3, maar ach, ze moeten toch
verslagen worden. De handleiding is erg mooi.
Het is een boekwerk waarin alle eilanden staan
en uitleg over de aanwezige dorpjes. Ook de
Scrolls die zich in het spel bevinden worden
uitgelegd.

Ondanks de fouten ben ik erg tevreden met
The Lost World. Het is heerlijk om je “Level” op
te bouwen en goede wapens te bemachtigen.
Toch had Umax nog wat langer moeten wach-
ten met het uitbrengen van dit spel, om goed te
testen en om de muziek gereed te krijgen voor
MoonSound. Pas op de MSX-beurs van Zand-
voort is een update met MoonSound-muziek
verkrijgbaar.
Weer een krentje in de pap, dit spel.

Roald Sas

MEGADEMO IV

Op de computerbeurs (nog meer MSX-beurs
overigens) in Tilburg bracht Deltasoft het vier-
de deel van de Megademo uit, subnaam "Party
Mix" om hun 10-jarige bestaan te vieren. Me-
gademo IV bestaat uit 3 diskettes en is twee-
talig, Engels en Nederlands.

Zoals de eerdere Megademo's van Deltasoft,
wordt het geluid via samples op de mu-
ziek-module gedaan. Waar ze de samples van-
daan halen (of hun eigen creativiteit erop los
laten) weet ik niet, maar in veel (zo niet alle)
gevallen past het prima bij wat er op het
scherm komt.

Megademo IV is helemaal in Basic geschreven
en de animaties blijven toch vloeiend en ver-
rassend. Het idee om een trommelaartje afwis-
selend voor en achter de letters van Megade-
mo IV te laten lopen is gewoon leuk om te zien.

De makers (Rambi, Runner en The Kid) heb-
ben in de gehele demo hun eigen kleur om in
te schrijven, waaruit leuke (of lollige) conversa-
ties kunnen voortkomen.

Megademo bevat naast diverse demo's twee
spellen waaronder een Lucky Luke Spel. Me-
gademo is gewoon leuk, bevat leuke animaties
met bijpassende muziek-module samples. Het
is verbazend wat ze in 32 kB RAM kunnen krij-
gen.

Meer informatie kan worden verkregen bij Re-
my (0495-534870)

Albert Beevendorp

TECHNOHOEKJE

Dit keer niet veel, daar Bas het ten tijde van
opmaak druk had met werken en herstellende
is van de foutjes van een beginnende tandarts:

C De voeding van de Philips NMS 8250/55/80
levert 3 verschillende gelijkspanningen. De-
ze kunnen vrij eenvoudig worden gemeten.
Vanaf connector PC wordt de computer
gevoed. De volgende spanningen moeten
aanwezig zijn mits de zekeringen en diodes
niet defect zijn:

pen 1: + 12 V
pen 2: + 5 V
pen 3: 0 V
pen 4: - 12 V

Een kleine afwijking kan geen probleem
geven. Is deze afwijking te groot of wordt er
op pen 1, 2 of 4 een spanning gemeten wel-
ke sterk afwijkt, dan is er een defect in het
bijbehorende circuit.

Voorbeeld: Een muziekmodule geeft geen
geluid meer of een RS-232 interface werkt
niet meer, dan is de kans zeer groot dat het
- 12 V circuit defect is. In veel gevallen is
het spannigs-IC (IC 1052), een 7912 defect.

Natuurlijk kunt u met deze en vele andere pro-
blemen bij de club terecht.

Bas Kornalijnslijper en E. de Boer



Volgende Clubdagen

5 SEPTEMBER 1998 (Aanvang: 10:00 u.)

21 NOVEMBER 1998 (Aanvang: 12:30 u.)

In buurthuis “De Cogge” aan de Akkerwinde te Zwaag
Info: 0229-270618 of 06-51069177

TOTALLY CHAOS TEAM

Onderaan de vorige bladzijde is een bon gepu-
bliceerd waarmee een abonnement kan wor-
den genomen op het MSX-INFO Blad.

Voor wie een abonnement wil: Wees verstan-
dig en maak een kopie van de pagina en vul
dan de bon in.

HET PUBLIC DOMAIN-BESTAND

Hieronder enkele wijzigingen en enkele nieuwe
titels uit ons assortiment:

WF-604 PLR programma manager versie 3.0
WF-678 TNI-Windows 95 versie 1.0
WF-679 Verenigingsprogramma, verzorgt le-

denadministratie voor verenigingen
WF-691 Windows 98. Een aardig programma

voor MSX-2, HD, DOS2 en muis
WF-692 IJsfabriek. U bent directeur van een

ijsfabriek waarbij in 24 maanden
winst gemaakt moet worden

WF-693 100 picturetools. 100 programma’s.
voor het tonen vele mogelijke plaat-
jes op diverse manieren getoond

WF-694 DD-Graph tekenprogramma
WF-695 Fontsie. Een programma voor het

bijwerken van beurseffectengege-
vens

WF-696 Video scriber
WF-697 Dit programma lijkt op de Norton

Commander
WF-698 Deltasoft Megademo disk 1
WF-699 Deltasoft Megademo disk 2
WF-700 Deltasoft NMS-8245 demo
WF-701 Deltasoft Megademo IV promo

Paul Brugman

KLEINE ADVERTENTIES

Te koop: Philips NMS 8250, Philips VW-0030
printer, Philips NMS 8250 met tweede diskdri-
ve. Tel.: 013-5900441

Te koop: Philips NMS 8245 met nieuwe disk-
drive. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Te koop: Philips NMS 1431 printer met extra
lint. ƒ 75,--. Tel.: 0229-236848

Te koop: 160 MB SCSI-HardDisk en een
double-speed SCSI CD-ROM speler. Tel.: 072-
5152043

Te koop: Commodore 1084S kleurenmonitor
voor Sony HB-F700 of Philips NMS 8250/55.
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Gezocht: HD SCSI ± 600 MB. Tel.:
0229-236848

Er is een handleiding voor Pascal 80 en een
handleiding voor Devpac 80 achtergebleven bij
de laatste clubdag. Deze liggen bij Bas Korna-
lijnslijper. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Gezocht: Clubbladen: MSX-Club West-Frie-
sland nummer 8 en MSX-Club Friesland-Noord
nummers 1, 2 en 3. Tel.: 0341-560501

Te koop: Voedingen voor computer en/of HD. ƒ
20,--. Tel.: 0229-236848

Te koop: Philips NMS 1436 printer incl. track-
torfeed en kabel. ƒ 60,--. Tel.: 020-6459131


