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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 bijbehorende soft- en hardware. Het uitwisselen
van kennis en ervaring,
het geven van demonstraties en het inscha-kelen van deskundigen.
Kortom een gezellig dagje computeren met mensen met dezelfde hobby
en er dan nog van opsteken.
De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ingezonden stukken van
één van de redactie-leden. Ook niet voor aangeboden artikelen en advertenties.
Zonder onze toestemming mag geen artikel of
een gedeelte daarvan uit
deze Nieuwsbrief vermenigvuldigd of overgenomen worden.
Copij:
Copij voor de Nieuwsbrief
in ASCII-formaat op diskette aanleveren.
Illustraties in diverse formaten mogelijk of op papier duidelijk genoeg om
in te scannen.
De redactie behoudt zich
het recht voor Copij en
ilustraties voor een latere
Nieuwsbrief vast te houden, in te korten, aan te
passen of zonder opgaaf
van reden te weigeren
voor opname.
Volgende clubdag:

REDACTIONEEL
We beginnen met de
‘MSX’-beurs in Tilburg. Er
moet mij een ding van het
hart: was dit nou een
beurs? Waar is de tijd gebleven dat iedereen in
maximaal 3 hallen stond
waarbij geluid binnen die
hal overal en nergens
vandaan kwam? Op
diver-se plaatsen was dit
ook wel het geval, maar
bij-voorbeeld TNI en Sunrise hadden beide alle
rust, want ze stonden
beide in een kamertje
heel alleen. Er stond
geen enkele andere
groep naast ze. En dat
mag je volgens mij geen
beurs meer noe-men. De
locatie was moeilijker
bereikbaar dan voorheen
(maar dat mag je ook wel
verwachten, toen reed er
nog een pen-delbus die je
naar de hal en naar het
station bracht). Nee, dan
liever gewoon weer in de
Brem-horsthal met pendelbus.
In Tilburg zijn mij een
paar dingen ter ore gekomen (en niet alleen in
Tilburg maar ook op de
diverse MSX-nieuwsgroepen) dat de beurs in
Zandvoort nog achter een
reusachtig vraagteken is
gehuld, dat Future Disk
besloten ook belosten
heeft het bijltje erbij neer
te leggen en net zo flaterend van het toneel verdwijnen als de MCCM.
Nummer 50 zal het laatste nummer zijn en het
wordt nóg moeilijker voor
nieuwe producten promotie te maken. Gelukkig

zijn er wat meer bladen landelijk ver-schenen,
dus echt een domper mag je het niet noemen.
De klapper van de beurs zal ongetwijfeld het
nieuwe spel van Delta Soft geweest zijn: Thunderbirds Are Go... Een adventure-spel verspreid over maar liefst 10 diskettes vergezeld
van een CD. Verder was bij hun een promo
van een nieuw puzzelspel te zien: KonaPuzz.
Umax gaf een impressie van een spel dat
maximaal op 26 diskettes uit gaat komen.
Spannend...
En omdat er weer mensen waren die de inhoud van mijn tas wilden weten volgt hier een
lijstje: Thunderbirds Are Go, Mega Demo IV,
Seed of Dragon, het laatste rondje Future
Disks en een Philips NMS-8280 video-computer. Ik geef het toe, het wordt steeds minder,
maar echt veel nieuws is er niet.
‘It’s all downhill from here’ zou nu wel passend
zijn, maar pessimisme kunnen we nu niet gebruiken, dus laten we dit maar weer zo snel
mogelijk vergeten.
Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE
Op de vorige clubdag is er door omstandigheden rond de organisator geen spelcompetitie
geweest, wat betekent dat deze is doorgeschoven naar de clubdag waarop deze uitgave is
verschenen.

MSX VRIENDENCLUB
eNBERG

MARI-

De vakantietijd breekt weer aan, maar nog
steeds is iedere 2de zaterdag van de maand in
buurthuis “De Grendel” aan de W. Hentostraat
17 te Mariënberg van 10.00 u. tot 17.00 u. de
clubdag van MSX Vriendenclub Mariënberg
plaats.
De MSX Vriendenclub Mariënberg nodigt alle
leden van MSX-Club West-Friesland die met
vakantie zijn in de buurt van Mariënberg uit
eens een clubdag bij hen mee te maken. Ook
leden die geen vakantie hebben, zijn van harte

welkom.

Wat zijn deze boeken?

Info: J. Kootstra (074-2421921) of G. Poortman
(0546-673103)

Deze boeken mogen van mij eigenlijk geen
boeken genoemd worden, want het zijn een
soort kleine magazines zoals het blad van de
XSW en de MSX-Info. Maar toch staat er voor
een Konami freak erg veel in.

PlayStation ACCESSOIRES
Ombouw (alle typen)
ƒ
RGB-kabel
ƒ
Ombouw + RGB-kabel
ƒ
Audio-uitgang stereo (jack 3 mm)
ƒ
(voor o.a. PC-speakers)
Audio-uitgang stereo
ƒ
incl. kabel÷2* tulp (voor o.a. versterker)
Joypad verleng-kabel
ƒ
Link-kabel
ƒ
Memory-card 1 Mb, 15 blocks
Memory-card 8 Mb, 120 blocks
Memory-card 24 Mb, 360 blocks
Grotere capaciteit op aanvraag.

25,00
25,00
45,00
20,00
25,00
17,50
17,50

ƒ 20,00
ƒ 50,00
ƒ 75,00

Joypad
vanaf ƒ 25,00
Joypad dual-shock div. kleuren
ƒ 57,50
Prijzen onder voorbehoud

VERHUISBERICHT
Doordat de hobbykamer te klein werd en samenwonen ook enigszins meer ruimte vraagt,
heeft de club besloten zich op een ander adres
te vestigen. Per 1 september 1999 zal de club
te vinden zijn op het volgende adres:

MSX-Club West-Friesland
Diepenbrockhof 13
1628 SL Hoorn
Tel.: 0229-270618
Mobiel: 06-51069177
Beide telefoonnummers zijn ongewijzigd gebleven. Uiteraard zal het clubadres vanaf uitgave
nummer 29 gewijzigd zijn.

KONAMI TRUUKS & TIPS 1 & 2
Vorig jaar op de beurs in Zandvoort had ik deel
1 gekocht en op de beurs in Tilburg dit jaar
kwam deel 2 uit. Aangezien ik het eerste deel
wel makkelijk vond, moest ik deze toch wel
hebben.

Om bij boek 1 te beginnen: Het begint met een
inhoudsopgave, wat toch wel handig is (maar
dat is al bewezen door velen) gevolgd door een
overzicht van alle Konami ROM cartridges met
nummer en specificaties (erg handig voor het
bijhouden van je eigen originelen).
De spelbeschrijvingen van Yie Ar Kung-Fu,
SD-Snatcher en Green Beret komen hierna.
Deze zijn duidelijk, to-the-point en met weinig
onzin. Waar het nodig is, staan er ook tekeningen bij hoe je moet lopen (denk maar aan het
spiegelhuis bij SD-Snatcher).
Het tweede gedeelte van het boek bevat tips
en vooral paswoorden voor spelen om het je
gemakkelijker te maken. Deze zijn onder andere van Metal Gear en Nemesis. Het geheel
wordt leuk geïllustreerd door scans van cartridges en screenshots.
Het tweede boek begint hetzelfde als het eerste maar dan van een overzicht van de diskgames, hardware en spellen bij derden. Wederom wat spelbeschrijvingen en tips in dit blad,
dit keer onder andere van Metal Gear 2 (NvdR:
Solid Snake dus) en Pippols. Tevens is ook
een beknopte beschrijving voor het maken van
de kabel voor de Battle Mode voor F1-Spirit
3D-Special en hoe je dat dan kan spelen.
Wat erg handig en goed in elkaar zit zijn de
cartridge combinaties, hier kun je zien welke je
met elkaar kan gebruiken om leuke of makkelijke dingen te doen.
De Game Masters worden hierna uitgelegd,
het verschil tussen de twee en ook een lijstje
van spelen die gebruik maken van de SRAM
van de Game Master 2.
Mijn conclusie is dat als je een Konami-fan
bent en je verzamelt deze ook nog, is het een
aanwinst, voor anderen een zeer leuk naslagboekje. Ze zijn er in twee versies: zwart / wit (ƒ
3,50) en met een kleuren cover (ƒ 4,50). De
vermelde prijzen zijn exclusief ƒ 5,-- verzendkosten en te bestellen bij Catseye Software
0412-640679.
Johan van den Bor

TECHNOHOEKJE
Dit artikel legt uit wat er nodig is om externe
geheugen-uitbreidigen (Memory Mapped) uit te
breiden naar 1024 kB. Dit kan met bijvoorbeeld
Sony HBM-512, Checkmark 256 kB / 512 kB,
Green / Sparrowsoft 512
De meeste externe memory-mappers lijken
qua opbouw en ontwerp veel op elkaar. Deze
zijn vrijwel allemaal afgeleid van de Sony HBM512. De printbanen kunnen iets anders lopen
en IC-nummers kunnen afwijken. Met enig geduld en uitproberen kan er achter gekomen
worden wat de verschillen zijn en kan hiermee
rekening gehouden worden.

Ombouw Checkmark Memory Mapper
1. Maak eerst de volgende doorverbindingen:
74LS645 pin 13 --> 74LS267 pin 7
74LS645 pin 7 --> middelste 74LS670 pin 1
74LS367 pin 6 --> middelste 74LS670 pin 9
Test nu of de memory mapper werkt alvorens verder te gaan
2. Verbreek van de 74LS02, welke zich bovenaan de print bevindt, pin 5 en pin 8. Plaats
op dit IC nog een 74LS02, waarvan de volgende pennen zijn ingekort: pin 1, 2, 4, 5, 8,
10, 11 en 13. Van dit bijgeplaatste IC de
volgende pinnen doorverbinden: pin 4, 10
en 11.
3. Plaats een 74LS139 in de buurt van de
74LS02 met pin 8 en 16 als bevestiging. De
overige pinnen dienen ingekort te worden.
De 74LS139 dient als volgt aangesloten te
worden:
pin 1 --> 74LS139 pin 8 (van ditzelfde IC)
pin 2 --> middelste 74LS670 pin 10
pin 3 --> middelste 74LS670 pin 9
pin 4 --> 74LS02 pin 5 (niet de printspot)
pin 5 --> 74LS02 pin 8 (niet de printspot)
pin 6 --> bijgeplaatste 74LS02 pin 5
pin 7 --> bijgeplaatste 74LS02 pin 8
pin 15 --> 74LS139 pin 16 (ditzelfde IC)
Test nu de memory mapper of het standaard aanwezige geheugen nog steeds
werkt.

5. Verbind pin 4 van de beide middelste bijgeplaatste geheugen-chips met pin 1 van de
bijgeplaatste 74LS02. Verbind pin 4 van de
beide buitenste bijgeplaatste geheugenchips met pin 13 van de bijgeplaatste
74LS02.
Test nu de memory-mapper of er nu 1024
kB aanwezig is.

Ombouw Sony HBM-512
1. Maak eerst de volgende doorverbindingen
74LS645 pin 13 --> 74LS267 pen 7
74LS645 pin 7 --> middelste 74LS670 pin 1
74LS367 pin 14 --> middelste 74LS670 pin
9
Test de memory-mapper alvorens verder te
gaan.
Ga verder bij punt 2.
Bas Kornalijnslijper

REALMS OF ADVENTURE
Op de beurs in Tilburg was het al te zien, een
nieuw spel van Umax dat maximaal 26 (NvdR:
na enig babbelen met Peter Meulendijks van
Umax zouden dat er wel eens maximaal 36
kunnen worden) diskettes zal kunnen gaan
omvatten in de trend van The Lost World, maar
dan veel uitgebreider.
Realms of Adventure is een vervolg-RPG. De
constructie van het spel is dat je er letterlijk lid
van kan worden (vervanging van het Gamesabonnement, Rob?) omdat het spel in delen zal
verschijnen. Deze delen staan niet los van elkaar.
Qua spelopbouw lijkt het veel op Pumpkin Adventure 3 en Lost World, echter het verhaal is
niet lineair, het spel groeit letterlijk (inclusief de
omgeving) en zal meer animaties gaan krijgen, een uitgebreidere battle-mode, meer kenmerkende karakters, zelf een party samen kunnen stellen en nog veel meer.

Rob Hiep
4. Plaats nu de extra geheugen-chips.
(44C256 of een equivalent). Afhankelijk van
de cartridge-behuizing komen deze aan de
onder- of bovenzijde. Van de geheugenchips dient pin 4 ingekort te worden.

HET PUBLIC DOMAIN BESTAND

KLEINE ADVERTENTIES

WF-692 Alle spellen van de spelcompetitie
inclusief Euro Calculator. Competitie
van MSX Vriendenclub Mariënberg.

Te koop: Navulsets voor inktcartridges voor
HP, Canon en Epson. Tevens printerlinten voor
Philips NMS1421/31, Philips VW0030 MSXprinters. Tel.: 0411-683513 (tussen 13:00 u. en
21:00 u.)

WF-741 Topografie Zuid Amerika, Europa en
Nederland, hoofdsteden en landen,
grafische weergave
WF-742 MSX-Gids verzameldisk 1 t/m 10
WF-743 AC&C utilitydisk 1 voor MSX
WF-744 AC&C utilitydisk 2 voor MSX
WF-745 AC&C KindVriendelijke Diskette voor
MSX-1
WF-746 AC&C KindVriendelijke Diskette voor
MSX-2
WF-747 Input Project - Kennismaking met de
computer P1 t/m P4
WF-748 Philips PTC 1 t/m 50
WF-749 HappyTrance
Bij de Public Domain beheerder is redelijk grote bibliotheek aan MSX-boeken beschikbaar.
Deze zijn op aanvraag te lenen.
Paul Brugman

Te koop: PlayStation spellen. Veel titels uit
voorraad leverbaar. ƒ 15,- per stuk. Lijst op
aanvraag. Tel.: 06-21983930
Gezocht: Philips keyboard voor Music Module.
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177
Gezocht: MSX Computer Magazine nummers
1 t/m 7 en 11 t/m 15. Tel.: 0597-646882
Te koop: Sega spelcomputer met spellen.
T.e.a.b. Tel.: 0229-236848
Te koop: Philips VG 8235 in originele staat
(zeer mooi). ƒ 75,--. Tel.: 0543-523819
Te koop: Philips VS 0080 + RGB-kabel. Geschikt voor MSX en Sony PlayStation. ƒ 125,--.
Tel.: 023-5358162

Volgende Clubdagen
2 oktober 1999
18 december 1999

Aanvang: 12.30 u. in buurthuis “De Cogge”
aan de Akkerwinde te Zwaag
Info: 0229-270618 of 06-51069177

