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(op afspraak)

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 demon-straties
en het inscha-kelen 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 nieuwe seizoen (voor
zover we in seizoenen
werken) en de tiende (in
plaats van de eerder ge-
melde elfde, ik keek te
ver vooruit) MSX-beurs in
Zandvoort staat alweer
voor de deur. The Lost
World van Umax is bug-
vrij! Tussen de MSX-
beurs in Tilburg en het
moment dat ik dit schrijf
zijn er heel wat fouten uit
gehaald. Of het spel nu
eindelijk geheel vrij is van
ongedierte weet ik niet,
maar de vaart zit er nu
blijkbaar in. Still coming:
MoonSound geluid en ik
ben weer een paar maan-
den van de wereld (Roald
Sas was al enige tijd van
de wereld) want ik zit op
de MoonSound versie te
wachten (ik ben daarom
nog niet zover gekomen).

Wie de afgelopen weken
het programma Cybernet
op TMF heeft gevolgd, zal
niet ontgaan zijn dat op
de Sega Saturn vele ‘gou-
we ouwe’ titels zijn uitge-
bracht waaronder: Jetset
Willy, Space Harrier, Spa-
ce Invaders, Pacman en
Bas’ all-time-favorite Pit-
fall. Ook is Konami druk
doende oude MSX-titels
op de nieuwe systemen
uit te brengen zoals ‘Me-
tal Gear Solid’ waarvan
voor de echte kenners
wel duidelijk is waar deze
vandaan komt...

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

Op de clubdag van 6 juni werd voor de spel-
competitie het spel ‘Pitfall 2' gekozen door de
winnaar van de vorige, Dhr. Kalkwiek. De eer-
ste drie plaatsen werden veroverd door de vol-
gende spelers:

C Harm Bos
41324 punten

C Jaap Hoogendijk
38311 punten

C Alex Kalkwiek
32150 punten

De eerste prijs was een Hoornse Broeder en
Harm Bos zal de volgende spelcompetitie or-
ganiseren.

OPROEP

Ik ben op zoek naar mensen met een Sanyo
PHC-70FD2 MSX-2. Bij mij is een disk-drive
defect geraakt en de andere heeft ook zijn bes-
te tijd gehad. Vraag: wie kan mij helpen? 
Frank Vogel (Tel.: 075-6704504)

EXOR

Sommige PD-programma’s verdienen het om
wat extra aandacht te krijgen, zo ook dit puz-
zelspel.

Dit spel kwam ik tegen op de clubdag van
MSX-Club Mariënberg waar deze gebruikt
werd voor de spelcompetitie.

Het is de bedoeling om in een matrix van gele
blokjes de grijze blokjes om te draaien zodat
deze ook geel worden. Wanneer en één blokje
aangeklikt wordt, kan er met de cursor-toetsen
een richting bij aangegeven worden. Vervol-
gens wordt een hele rij omgedraaid. Dus de
gele blokjes worden gijs en grijze blokjes wor-
den geel. Het is niet mogelijk om één blokje
om te draaien.

Natuurlijk is het aantal pogingen om een level
uit te spelen beperkt. De level-hoogte bepaalt
het aantal pogingen. Dus bij level 1 is er maar
1 poging mogelijk en bij level 10 zijn er maar



liefst 10 pogingen mogelijk. Level 1 tot en met
level 4 bestaan ieder uit één matrix en vanaf
level 5 elk uit 4 matrixen.

Dit zeer verslavende spel wordt door de FM-
PAC en de Muziek Module ondersteund en
middels grafische access-codes is het mogelijk
om bij het laatst geëindige level te beginnen.

Dit spel veroorzaakt een wachtlijst bij de
PD-bak...

Bas Kornalijnslijper

FIGHTER`S RAGNARÖK

Een spel dat er ineens zonder aankondiging
was op de beurs in Tilburg. Het spel is ge-
maakt door Delta-Z en wordt in Nederland door
Fony uitgegeven. Hiervoor is speciaal een Eu-
ropese versie van het spel gemaakt. Het spel
is een kloon van de bekende vechtspellen à la
Street Fighter.

De “slordige” verpakking doet weinig goeds
aan het uiterlijk. De doos is veel te groot voor
één diskette en de cover en het diskettelabel
zijn beide zwart. Daarentegen is de handleiding
uitgebreid en in het Engels (NvdR: Volgens Jo-
han’s zeggen zou Fony de handleiding hebben
vertaald en vindt het jammer dat dit niet in het
Nederlands is gedaan. Ik denk echter dat de
Engelse handleiding ook uit Japan komt).

De begin demo is kort en eenvoudig maar met
mooie FM-PAC muziek. Vervolgens worden
alle spelers voorgesteld. Het spel kan op de
harddisk gezet worden en werkt dus prima on-
der MSX-DOS 2. Het spel draait vanaf een
MSX-2.

Het spel begint met een menu waarin vijf keu-
zemogelijkheden staan: Story, 1 Player, 2
Players, Music Mode en Option. De keuzen 1
en 2 Players spreken voor zich, de Music Mode
biedt de mogelijkheid te luisteren naar 25 ver-
schillende muziekstukken. Kijk eens naar hoe
de personages bewegen op de muziek. De
keuze Option biedt een tweede menu waarin
de moeilijkheidsgraad en de snelheid in te stel-
len is en het aan- en uitzetten van de muziek
mogelijk is. De keuze Story biedt onder andere
het starten van een Tournament.

De handleiding bevat van elk van de zeven
personages iedere beweging. Het gevecht kan
op diverse plaatsen worden uitgevochten en
hieruit valt te kiezen. De bewegingen zijn vloe-
iend en de graphics zijn goed.

Misschien een leuk vooruitzicht: nadat alle 7
tegenstanders verslagen zijn, moeten er nog
twee bosses verslagen worden en de aftiteling
schijnt erg origineel te verlopen. Ikzelf kan er
niet over meepraten, want zover ben ik nog
niet gekomen.

Conclusie: Ondanks de kleine negatieve ding-
en toch zeer zeker een aanrader als je van
vechtspellen houdt en anders wel voor de mu-
ziek. Het spel is voor ƒ 25,- bij Fony verkrijg-
baar.

Johan van Deltasoft

WIST U DAT...

C zelfs lege cartridges erg in trek zijn bij ver-
zamelaars?

C Jaap Mark een programma over Albert Bee-
vendorp heeft geschreven?

C u bij de club leuke zelfgemaakte kaarten
kunt kopen (NvdR: sluikreclame)?

C dat de familie Kalkwiek in Hoorn en Mari-
enberg alle prijzen van de spelcompetitie
winnen?

C Paul Brugman een (NvdR: meer dan één)
hele bak met PD-schijven heeft, waar er
steeds meer bij komen?

C Dhr. Riegen in Mariënberg een fles sham-
poo voor computerfreaks heeft gewonnen?

C er zaterdag 21 november weer een clubdag
is waar u heel erg welkom bent?

Ditta Visscher

VERBORGEN GRAPJES

De demo’s van Deltasoft hebben blijkbaar veel
in hun mars. Rambi wist de volgende verbor-
gen grapjes te melden (toen hij deze weer per
toeval ontdekte):

In Megademo 1, 2 en 3 zijn bij sommige plaat-
jes een geluidseffect verborgen als op SE-
LECT wordt gedrukt.
En bij de Starship Rendezvous demo is ook de
gedigitaliseerde vrouw op het scherm te tove-
ren door tussen de eerste twee vrouwen op de
zwarte balk met de muis te klikken.

Johan van Deltasoft & Albert Beevendorp



EPROMS VERVANGEN

De club heeft voor diverse MSX-computers en
andere uitbreidingen EPROM’s welke dingen
gebruiksvriendelijker of sneller kunnen maken.

Snelle diskROM is een gewijzigde diskROM
welke ervoor zorgt dat de diskdrives aanmer-
kelijk sneller gaan werken.

GeheugenzoekROM is een gewijzigde MSX-2
ROM welke tijdens het opstarten van de com-
puter het volledige aangesloten geheugen
toont.

Snelle (dubbelzijdige) diskROM inbouwen (het
vevangen van)

Philips VG 8230 U13
Philips VG 8235/00 U50
Philips NMS 8250/55/80 IC117
Sony HB F500P/D IC47
Sony HB F700P/D IC6

Philips NMS 1200 IC7
Sony HBD-50 IC7
Sony HBD-30 IC7

GeheugenzoekROM inbouwen

Philips VG 8230 U11
Philips VG 8235/00 U49
Philips NMS 8250/55/80 IC118

Nieuwe SysteemROM inbouwen, dit is een
combinatie van een diskROM en een geheu-
genzoekROM.

Philips VG 8235/20 U7
Philips NMS 8245 U7

De ROM in de Muziek Module NMS 1205 kan
worden vervangen zodat de ESC-toets niet
behoeft te worden ingedrukt tijdens het opstar-
ten. Het programma bevindt zich in IC1 en kan
worden vervangen of verwijderd.

De Philips NMS 8220 heeft in U13 het in-
gebouwde tekenprogramma. De computer
dient altijd met ESC opgestart te worden. Wan-
neer U13 verwijderd wordt is het tekenpro-
gramma verdwenen.

Bas Kornalijnslijper

EXOR ACCESS CODES

Hieronder volgen de grafische access codes
voor het eerder beschreven spel EXOR:

Level 5 Level 6

Level 7 Level 8

Level 9 Level 10

Level 11 Level 12

Level 13 Level 14

Volgende keer meer grafische access codes

Ditta Visscher

ZANDVOORT ’98

Op 19 september 1998 is het zover! Na de vele
onduidelijkheden òf deze nog door zou gaan is
het nu een feit... De tiende MSX-computerdag
in Zandvoort...

Ook deze keer zijn de bekende activiteiten te
vinden: de videocorner, de stands met MSX-
en spelcomputers, veel geluid en de vrijmarkt,
alwaar bezoekers hun originele (spel-)compu-
ter-spullen van de hand kunnen doen en mis-
schien zullen er ook PC’s zijn.

Tussen 10:00 en 17:00 uur is Sporthal Peli-
kaan aan de A.J. van der Moolenstraat 5 ge-
opend voor bezoekers. Toegang is ƒ 7,50 p.p.
Info bij Jaap Hoogendijk (tel.: 023-5732237 (na
18:00 uur) en fax: 023-5732227), tevens via E-
mail:

jaap@hoogendijk.demon.nl

Albert Beevendorp



Volgende Clubdag

21 NOVEMBER 1998
Aanvang: 12:30 u. In buurthuis “De Cogge” aan de Akkerwinde te Zwaag

Info: 0229-270618 of 06-51069177

HET PUBLIC DOMAIN BESTAND

WF-702 Picturekit Deluxe, voor het maken
van een draaiboek voor onder andere
video

WF-703 Adressenbestand versie 3.11, New
MSX, Nederlands programma voor
het bijhouden van adressen, met ver-
jaardagskalender, printopties en een
grafische optie

WF-704 Wilcop 1.7, het kopieerprogramma
van uw PD-man, welke is herschre-
ven door Albert Beevendorp, met di-
verse andere programma's. Samen-
stelling: Paul Brugman. (NvdR: Ere
wie ere toekomt, Paul)

WF-705 Kaartspelen Deluxe, 20 muisgestuur-
de kaartspelen voor MSX-2

WF-706 Hulpprogramma's, 26 programma's
WF-707 Diversen, 32 programma’s
WF-708 Typen, complete typcursus
WF-709 Clubdiskette MSX-Club Mariënberg,

trouwe bezoekers onze clubdag
WF-710 Exor. Zie elders in deze Nieuwsbrief

voor een uitgebreide bespreking en
access codes

WF-711 Veilig leren lezen deel 1, cursus voor
de allerjongsten

WF-712 Veilig leren lezen deel 2
WF-713 Veilig leren lezen deel 3
WF-714 Veilig leren lezen deel 4
WF-715 Veilig leren lezen deel 5
WF-716 Veilig leren lezen deel 6
WF-717 Veilig leren lezen deel 7
WF-718 Veilig leren lezen deel 8
WF-719 Veilig leren lezen deel 9

Paul Brugman

KLEINE ADVERTENTIES

Te koop: Philips CM8802 kleurenmonitor. Tel.:
0543-523819

Te koop: Akai versterker, aansl. voor 4 spea-
kers, hoofdtelefoon, phone, tuner, CD, VCR /
AUX, Tape in/out (defect). Tevens Akai digitale
tuner. T.e.a.b. Tel.: 0229-270618 of 06-
51069177

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

Te koop: Gfx9000 versie 2, incl. software. ƒ
250,--. Tel.: 0492-555578

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

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

Te koop: Philips NMS 8255 en/of Sony HB-
F700P. Maak uw MSX-tijdschriftenverzameling
compleet. Tel.: 020-6128942

Te koop: Philips NMS 1436 printer, incl. track-
torfeed en kabel. Tel.: 020-6456131

Te koop: Atari 1040 STE met 1 MB of 4 MB, 60
MB harddisk, muis, z/w monitor, P.N.O.T.K.
Tel.: 0229-273670

Gezocht: Philips keyboard voor Music module
en SCC-cartridge. Tel.: 0229-270618 of 06-
51069177

Te koop: Philips NMS 8245 met nieuwe drive,
MSX-DOS 2.23, aansluiting voor B-drive, incl.
nieuwe B-drive. ƒ 350,-. Tel.: 0229-270618 of
06-51069177

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


