
Colofon

Telefoonnummers:
Bas Kornalijnslijper
Algemeen
Hardware 0229-270618

Paul Brugman
PD 0229-236848

Albert Beevendorp
Redactie 0299-438898

Clubadres:
MSX-Club
West-Friesland
Diepenbrockhof 13
1628 SL  Hoorn
F 0229-270618
b.g.g. 06-51069177

baskornalijnslijper@zonnet.nl

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

bifi@msxnet.org

Doelstelling:
Het bevorderen van het
optimale gebruik van het
MSX-systeem en de bij-
behorende soft- en hard-
ware. Het uitwisselen van
kennis en ervaring, het
geven van demonstraties
en het inschakelen 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
illustraties voor een latere
Nieuwsbrief vast te hou-
den, in te korten, aan te
passen of zonder opgaaf
van reden te weigeren
voor opname.

Internet Home Page:
www.mcwf.msx2.com

Volgende clubdag:
31 maart 2001
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Redactioneel

Allereerst wil ik (mede
namens de organisatie)
middels deze weg ieder-
een een voorspoedig
2001 toewensen met veel
plezier op de MSX com-
puter en/of de Sony Play-
Station.

Eindelijk begint mijn ei-
gen Home Page ook
weer een beetje gestalte
te krijgen in zijn nieuwe
jasje. Het heeft een tijd
geduurd voordat ik daar
eindelijk eens voor kon
gaan zitten, maar mo-
menteel ziet deze er beter
uit dan wat er momenteel
op de pagina’s van
www.bifi.msxnet.org te
vinden is en het zal niet
lang duren voordat de
eerste versie van deze
Home Page echt on-line
te bezichtigen zal zijn.
Wellicht zal deze ten tijde
van de clubdag reeds on-
line staan. Mijn oprechte
dank gaat wel uit naar de
heren van Delta Soft die
mij het idee gaven de
voorkanten van al mijn
originelen in te scannen
en on-line te plaatsen.
Visueel gaat toch altijd
een stuk beter dan een
lijst dat alleen maar uit
tekst bestaat. Naast de
voorkanten is uiteraard
ook een normale lijst te
lezen.

De vorderingen van de
West-Friesland Home
Page zijn elders in deze
uitgave te vinden.

Albert Beevendorp

Spelcompetitie

Deze spelcompetitie werd verzorgd door het
duo Alex Kalkwiek / Yessica Postma. Het spel
was Comic Bakery van Konami en werd op de
MSX, PlayStation en PC met MSX-emulator
gespeeld.

Dit waren en drie prijzen beschikbaar gesteld.
Er is besloten om de eerste plaats te belonen
met een Twente Almanak welke aanboden was
door MSX-Vriendenclub Mariënberg. De vijf-
tiende plaats werd beloond met het spel Trojka
welke aangeboden was door Jaap Hoogendijk.
De vijfde plaats werd beloond met een Banket-
letter van Bakkerij Otten en was aangeboden
door de club. Aan deze prijs is het organiseren
van de volgende spelcompetitie verbonden.

1 - Anne de Raad 38720
2 - Michiel Weel 26680
3 - Patrick Lina 22680

Ditta zal de volgende spelcompetitie verzorgen.

Bas Kornalijnslijper

MSX op PC?

Ja, MSX op PC. In de loop der jaren zijn na het
verschijnen van de MSX turbo R en het uitblij-
ven van een nieuwe MSX de alternatieven ver-
schenen, op andere systemen wel te verstaan.
Een programma dat op een systeem een ander
systeem nabootst heet een emulator. We gaan
het dus hebben over de MSX-emulator.

Met een emulator kun je nadat de spelen zijn
omgezet rustig al je spelen hierop doen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld fMSX (NvdR: Voor
fMSX-DOS zijn diverse programma’s versche-
nen die het kiezen en opstarten van een spel
middels deze emulator een stuk simpeler ma-
ken).

Mensen die vroeger met de MSX werkten kun-
nen nu dus weer genieten van hun oude spe-
len op de PC en kinderen die nog nooit van
MSX gehoord hebben kunnen hierdoor dus
kennis maken met ons geliefde systeem.

Ook is het makkelijk om op internet contact te



maken met MSX groepjes in het buitenland.
Denk eens aan het artikel “IRC NIEUWS” in
uitgave nummer 34. Zo blijf je beter op de
hoogte van wat zij doen en zij weten wat jij
doet. Zelf ben ik in het bezit van diverse emula-
toren dus wie geïnteresseerd is kan altijd een
vraagje stellen hierover.

Ook kan het behulpzaam zijn voor Paul Brug-
man als men op de PC zijn shareware program-
ma’s zo kunnen zetten zodat hij niet zoveel dis-
kette’s hoeft mee te nemen. Ook zit er een
brander in dus eventueel kunnen wij hier mis-
schien ook wat mee doen. Heeft men andere
vragen over de PC dan kunnen we hier kijken
of we een antwoord kunnen vinden. Verder
staan we altijd open voor suggesties en hopen
dat we u kunnen helpen.

Bartholo Kobes

Nieuwe Ombouw PS-ONE

Er komt een tweede ombouw voor de PS-ONE.
Bij deze ombouw is het niet meer nodig om
een Boot-CD te gebruiken voor de Japanse
en/of Amerikaanse spellen. Voor deze ombouw
is een zgn "3 in 1 Bios board" nodig. Hiermee
is het mogelijk om orginele, back-up, PAL,
NTSC-USA en NTSC-Japan games te spelen.
Als extra kun je hierbij Action Replay Codes
gebruiken. Natuurlijk wordt hierbij ook een
RGB-scart kabel geleverd. De kosten voor de-
ze ombouw zal ƒ 125,- zijn.

Deze ombouw is ook mogelijk in de normale
“groot-formaat” PlayStation, echter alleen in de
versie zonder parallelle poort. Deze heeft als
typeaanduiding SCPH 9002.

Bas Kornalijnslijper

PlayStation Accessoires

Ombouw (alle typen, ook PS ONE) ƒ 30,-
RGB-kabel ƒ 25,-
Ombouw + RGB-kabel ƒ 50,-
Ombouw + RGB-kabel ƒ 50,-
(incl. Boot-CD PS ONE)
Audio-uitgang stereo (jack 3 MM) ƒ 20,-
(voor o.a. PC-speakers)
Audio-uitgang stereo ƒ 25,-
(incl. kabel jack –> 2 * tulp)
(voor o.a. versterker)

Joypad verleng-kabel ƒ 17,50
Link-kabel ƒ 17,50
RGB-AV kabel (o.a. nodig voor gun) ƒ 27,50

Memory card  1 Mb,   15 blocks ƒ 20,-
Memory card  8 Mb,  120 blocks ƒ 50,-
Memory card 24 Mb,  360 blocks ƒ 75,-
Memory card 40 Mb,  600 blocks ƒ 85,-
Memory card 56 Mb,  840 blocks ƒ 95,-
Memory card 72 Mb, 1080 blocks ƒ 110,-
Memory card 96 Mb, 1440 blocks ƒ 140,-

Joypad vanaf ƒ 20,-
Joypad dual-shock div. kleuren ƒ 55,-
2 * joypad dual-shock draadloos ƒ 130,-

Lunar-gun met voetpedaal ƒ 70,-

PSX-muis ƒ 50,-
PSX-sleutelhanger ƒ 4,-
RGB-monitor (beperkt leverbaar) ƒ 125,-

Diverse andere items leverbaar!!!

MSX Vriendenclub Mariënberg

Iedere tweede zaterdag van de maand heeft
MSX-Vriendenclub Mariënberg een clubdag
van 10.00 u. tot 17.00 u. De clubdag vindt
plaats in buurthuis “De Grendel” aan de W.
Hentostraat 17 te Mariënberg.

Meer informatie is te verkrijgen bij Dhr. J. Koot-
stra (074-2421921) of G. Poortman (0546-
673103)



West-Friesland Home Page

Zoals in de vorige West-Friesland Nieuwsbrief
te lezen was, zou er vanaf 1 januari 2001 een
NetStat teller op de West-Friesland Home Pa-
ge staan. Deze registreert nu sinds 1 januari
het aantal bezoekers op de West-Friesland
Home Page. Verder het volgende nieuws:

• Via de “Bas Kornalijnslijper” pagina is de in
de West-Friesland Nieuwsbrief beloofde
scan te vinden van Wiske die aan MSX
denkt.

• Via de “Nieuws” pagina zijn foto’s te zien
van de Veilingclubdag van 30 oktober 2000.

• Ook via de “Nieuws” pagina zijn wat foto’s
van MSX-Vriendenclub Mariënberg te vin-
den. Er wordt gekeken naar een mogelijk-
heid MSX-Vriendenclub Mariënberg in een
aparte optie in het hoofdmenu onder te
brengen. Echter door de mooi inpassende
opmaak wil ik het aantal menuopties niet
wijzigen. Hiervoor moet dus een bestaande
optie wijken (door middel van integreren
met een andere bestaande optie) voor
MSX-Vriendenclub Mariënberg. Wanneer
dit alles gelukt is, zal dit zeker in de West-
Friesland Nieuwsbrief gemeld worden.

• Ter herinnering aan de op 17 februari 1999
overleden Klaas de Wind zal vanaf 17 fe-
bruari 2001 op de West-Friesland Home
Page in de scroller een optie beschikbaar
zijn die naar een pagina verwijst waar de
ontvangen, ongepubliceerde artikelen van
Klaas ongeredigeerd in gepubliceerd zullen
worden.

Verdere ontwikkelingen met betrekking tot de
West-Friesland Home Page is te allen tijde op
www.mcwf.msx2.com te lezen en in de komen-
de West-Friesland Nieuwsbrieven.

West-Friesland Web Master
(mcwf@msx2.com) 

fMSX Menu

Gelijk met het online gaan van mijn nieuwe
Home Page zal fMSX Menu ‘officieel’ beschik-
baar zijn. fMSX Menu is een programma dat
het laden van spellen vergemakkelijkt met
fMSX-DOS, een MSX-emulator. Het program-
ma werkt onder MS-DOS. Er wordt gewerkt
aan een versie die onder Windows functioneert
en zal tevens ondersteuning bieden voor het
kiezen uit disk-images naast de rom-images.

Het programma maakt gebruik van configura-
tiebestanden en kan werken met georganiseer-
de structuren; spellen kunnen gescheiden wor-
den onder softwarehuis of genre of op iedere
andere manier gewenst door deze op te slaan
in verschillende directory’s of mappen. Per
map is dan een aparte configuratie vereist. Op
mijn Home Page wordt dit perfect uitgelegd,
echter wel in het Engels. De club is in het bezit
van een PC die op de clubdagen beschikbaar
zal zijn. Deze PC zal worden voorzien van het
programma zodat deze heel snel gedemon-
streerd kan worden. Ook kan uitleg worden
gegeven over het organiseren van spellen.

Albert Beevendorp

Delta Soft Goes PD

Delta Soft heeft besloten een zeer groot ge-
deelte van hun titels Public Domain te verkla-
ren. Hieronder een lijst van alle Public Domain
titels van Delta Soft. Ze zijn te vinden bij Paul
Brugman, echter de nummers zijn nog niet be-
kend:

De Konami Quiz 1 disk
NMS 8245 Demo 1 disk
Michael Jackson Demo 1 disk
Nemesis 2 Demo 1 disk
Salamander Demo 1 disk
Starship Rendezvous Demo 1 disk
Mega Demo 2 disks
Mega Demo 2 2 disks
Mega Demo 3 2 disks
Metal Gear 2 Maps 1 disk
Tool Disk 1 disk
Picture Puzzel Collection 1 1 disk
Picture Puzzel Collection 2 1 disk
Lucky Luke Demo 3 disks
Power Menu 1 disk
Delta Demo 1 disk
Mega Demo 4 Promo 1 disk
Mega Demo 4 Party Mix 3 disks
Patch Disk 1 disk
Thunderbirds Promo 1 disk
Oss Puzzel 2000 1 disk
Find It Promo 1 disk
Find It Turbo R Patch 3 disks

Deze titels (en meer) zijn iedere clubdag te
vinden bij Paul Brugman. De andere titels zijn
nog steeds verkrijgbaar bij Delta Soft.

Johan van den Bor



Volgende Clubdagen:

31 maart 2001
(Aanvang: 12.30 u.)

26 mei 2001

In buurthuis “De Cogge”
aan de Akkerwinde te Zwaag

Informatie: 0229-270618 of 06-51069177, e-mail: baskornalijnslijper@zonnet.nl

Kleine Advertenties

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

Gezocht: Videopac spelmodules: 42, 46, 47,
48, 53 en hoger, modules met extensie + en B.
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177.

Te koop: 5.25 inch drive voor MSX. Tel.: 0229-
236848

Te koop: Philips MSX muis. Tel.: 075-7712919
of sander@msx.org

Te koop: Philips kleurenmonitor voor MSX
en/of PlayStation. Tel.: 0229-270618 of 06-
51069177

Gezocht: MSX1 computers: alle modellen be-
halve Philips en Sony, uitgezonderd Sony HB-
101P en hoger dan Sony HB-700P, en uitge-
zonderd Philips VG-8000. Tel.: 075-7712919 of
sander@msx.org

Te koop: Philips NMS-8250, Philips CM-8833.
Tel.: 0229-236848

Gezocht: Konami’s Frogger, Billiards, Mah-
Jong, Circus Charlie, Magical Tree, Sky Jagu-
ar, Golf, Baseball, Mopi Ranger, Pippols, Twin-
bee, Break Shot en Parodius. Tevens cartrid-
ges van andere fabrikanten. E-mail:
pa4den@hotmail.com

Te koop: Commodore 1084S RGB-monitor.
Werkt op de meeste typen MSX-computers
incl. de benodigde kabel. ƒ 90,–. Tel.: 0229-
270618

Te koop gevraagd: Philips Tekentableau NMS
1150. Tel.: 0511-472672

Gezocht: MCCM nr 83 en een MSX-computer
met 7MHz. Tel.: 06-53616512

Gezocht: SCC-cartridge van Konami. Tel.;
0528-269517


