
Jaargang 10, April/Mei 2000, Nummer 31

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.

Volgende clubdag:
24 juni 2000

REDACTIONEEL

Op het moment dat ik dit
schrijf (een rare manier
om een redactioneel mee
te beginnen) ben ik bezig
met Delta Soft de laatste
hand te leggen (bug-fix-
en, etc.) van Find It. Een
zoekspel met als onder-
werp de Konami klapper
van 1999 op de Sony
PlayStation: Metal Gear
Solid. Ook wordt (einde-
lijk) een begin gemaakt
met de web-site voor de
club en het laatste grote
nieuws: Bas Kornalijnslij-
per heeft de zware knoop
doorgehakt en eveneens
zijn toevlucht genomen
op het wereldwijde net-
werk van computersyste-
men om zich met name
met e-mail, MSX en Play-
Station bezig te houden.

Vanaf deze Nieuwsbrief
worden op ‘veler’ verzoek
tevens e-mail adressen
opgenomen in het colo-
fon, waarbij de fax-num-
mers als aparte vermel-
ding komen te vervallen.
In beide gevallen is het
fax-nummer hetzelfde als
het telefoonnummer en
alleen op afspraak daa-
dwerkelijk bruikbaar als
fax. Bas is sinds eind
maart 2000 onder e-mail
adres baskornalijnslij-
per@zonnet.nl (streepje
hoort er niet bij) en ikzelf
ben onder e-mail adres
bifi@msxnet.org prima
bereikbaar. In overleg
met de tweede huispro-
grammeur en de PD-man
zal hun e-mail adres in
het vervolg ook kenbaar
worden gemaakt.

De eerste editie van MCCW (MSX Computer &
Club Webmagazine) verschenen en als het
goed is zou de tweede MCCW nu ook versche-
nen zijn op www.mccw.aktu.nl dus iedereen
gauw kijken.

Albert Beevendorp

SPELCOMPETETIE

Vorige clubdag wer de spelcompetitie georga-
niseerd door Yessica Postma. Het te spelen
spel heet Lintworm. De eerste 5 posities wer-
den bezet door:

Richard (MSX-NBNO) 181 punten
Kier Kracht 171 punten
Alex Kalkwiek 151 punten
Dhr. Kuilder 106 punten
Maico Aarts 101 punten

Bartholo Kobes 33 punten

De vijf beste scores vielen in de prijzen en op
dezelfde volgorde ontvingen zij met tussen
haakjes de personen die dit aanboden): Philips
tekentableau (Peter Postma), een pennenset
(MSX-Viendenclub Mariënberg), Drentse Bol
(MSX-Viendenclub Mariënberg), Originele
Hoornsche Broeder (MSX-Club West-Fries-
land), pakje roomboter (Buurthuis de Cogge)
en een Westfriesche Krentenmik (MSX-Club
West-Friesland). Yessica heeft bepaald welke
plaatsen in de prijzen vielen en dat de laagste
score, dus Bartholo, de volgende spelcompeti-
tie mag organiseren.

KONAMI ARCADE CLASSICS

Voor de PlayStation zijn diverse CD's uitge-
bracht met classic games door onder andere
Namco en Atari. Ook Konami heeft drie CD's
uitgebracht met MSX-games en ook Konami
Arcade  Classics. Dit zijn de speelhal-versies
van een kleine 20 jaar geleden. Voor ons MSX-
-ers staan er diverse bekende titels op deze
CD.

De CD begint met een 3D-animatie-demo wel-
ke terug gaat in de tijd. In deze demo komen
de diverse games aan bod.



Na deze demo verschijnt een menu met de
keuze game-start, option of history. In het OP-
TION-menu kan ieder spel aangepast worden
zoals bijvoorbeeld vibration on/off, aantal spe-
lers, start-level. In het HISTORY-menu kan er
per spel gekozen voor een kleine uitleg over
het spel en de exacte release-datum. Alle ga-
mes zijn voorzien van een Dual-shock moge-
lijkheid en enkele hebben andere levels zoals
wij die niet kennen op de MSX.

Tot slot een lijstje met de games met het relea-
se-jaar.

Pooyan 1982
Skramble 1981
Yie ar kung-fu 1985
Rock 'n rope 1983
Shao-lin's road 1985
Circus charlie 1984
Super cobra 1981
Road fighter 1984
Time pilot 1982
Gyruss 1983

Bas Kornalijnslijper

SEX BOMB BUNNY

Wie op de beurs in Bussum was had het moe-
ten zien of in ieder geval moeten opvallen. Het
apart geklede persoon van de groep Matra
Playtech zoals ik gehoord heb genaamd MK II.
Op de stand van deze persoon lagen muismat-
ten met heel groot MSX en Japanse tekens te
koop en het spel Sex Bomb Bunny.

De verpakking is een klein doosje maar ziet er
erg verzorgd uit met kleuren hoesje en een
mooi etiket op de schijf en een kleur gedrukte
handleiding. Met natuurlijk de uitleg over het
spel en info over de makers van het spel.

Als je de disk in de drive doet en je computer
aandoet gebeurt er weinig. Het spel start niet
automatisch op en dat kom je toch nu in deze
tijd niet meer tegen. Is dat nu zo moeilijk om
dat wel te laten doen? Je moet als je in MSX-
DOS bent eerst nog PLAY intypen. Maar goed
dit even terzijde.

Het spel is een soort van Pacman (om het
maar even te vergelijken). De bedoeling is om
een speelveld met allemaal vierkante vakjes
elk vakje in zijn geheel te omlopen. heb je dit
gedaan veranderd het vierkant in een gedeelte
van een picture van en licht erotische vrouw
die als ik het mag zeggen maar al te graag in
haar boezem wil laten kijken (niet dat je iets in

het begin te zien krijgt later trouwens ook niet)
maar ze wekt in ieder geval wel dat idee. Je
loopt met een soort konijn en er lopen over het
beeldscherm diverse beertjes die je te pakken
willen nemen. Gebeurt dit drie keer, helaas
game over. Lukt dit niet en je hebt alles omcir-
keld dan komt de picture geheel te voorschijn
en ga je een level hoger.

Ik heb in de files gekeken en ik denk dat er 7
levels zijn.  Ik weet dit niet zeker, omdat ik niet
verder dan level 4 ben geweest. De pictures
zien er wel goed uit,  maar het spel geeft de
indruk dat je in een MSX-1 game zit. Zo ziet
het er ten minste uit. Het loopt allemaal vloei-
end en het IQ van de vijanden is zeker niet
laag ze zijn zelfs soms slim en sluiten je in een
hoekje op als je niet uitkijkt.

Goed de conclusie, het is een leuke aanwinst
voor MSX-land al zijn er al zo vele van deze
spelen maar dat wil alleen maar zeggen dat er
veel mensen het leuk en verslavend vinden.

Rambi van Delta Soft

COSMOGANG, DE PUZZLE

Een nieuwe TETRIS-variant, door MSX-NBNO
naar Nederland gehaald en op de markt ge-
bracht voor slechts ƒ 5,-.

Dit spel kan zowel met 1 of 2 spelers gespeeld
worden en wordt ondersteund door de FM-PAC
(MSX-MUSIC).

Binnenkort meer info, een aanrader!!!

Bas Kornalijnslijper

FIND IT

Het nieuwe spel van Delta Soft heet voluit
"Find It: Metal Gear Solid Edition" en is een
zoekspel met diverse zoekaspecten. Het spel
bestaat uit 32 zoekplaatjes die middels een
password kunnen worden benaderd en er
wordt een hoogste score tabel bijgehouden.
Leuk is dat het optiemenu slechts eenmaal
echt doorlopen hoeft te worden. Bij het opstar-
ten van Find It is het mogelijk de instellingen
alsnog te wijzigen door een melding te geven
en even te wachten. Omdat de wederzijdse
samenwerking tussen Delta Soft en Surrec zo
goed bevallen is, zal de muziek door Surrec
gemaakt zijn. Find It is verkrijgbaar op 6 disket-
tes en is vanaf de beurs in Tilburg verkrijgbaar.



Info en bestellingen bij Johan van den Bor (tel.:
0341-560501 of bor.j@wxs.nl).

Albert Beevendorp

IT-WOORDENLIJST

Toevallig ontdekt in de Kantine van Digit Elek-
trotechniek te Zwaag. Geheel wordt in delen
geplaatst:

Woord Uitspraak Betekenis

Addressing A-dressing Eerste klad sla-
-saus

ASCII Ask kie Engels voor een
sleutel vragen

Assign Asijn Zure vloeistof, zit
meestal door de
sla

Bad sector Bed sektor Plek in een bed
Bug Buk Voorover buigen
Cartridge Kaart-rits Serie kaarten
Chip Sjip Krokant zoutje
Clear Klier Vervelend per-

soon
Copy Koppie Klein hoofd
Crash Kresj Peuterspeelzaal
Diskdrive Disk drijf Platenzaak met

wateroverlast
Display Dis plee Deze W.C.
Driver Drijver Persoon op lucht-

bed
Drum-storage Drumstoritsj Tabakswinkel
Edit Edit Meisjesnaam
Fail Feel Heleboel
Fault Folt E e n h e i d  v a n

spanningssterkte
File Feil Gereedschap
Format Foor mat Voordeurkleedje
Linkstation Linksteesjun Gevaarlijke

plek waar
supporters-
treinen aan-
komen

List List Stiekeme streek
Monitor Moonie-tor Alom gevreesd

houtkevertje

Offline Oflijn Van de regel af-
wijken

Online Onlijn Aan de lijn doen
Overflow Oovurfloo Genetisch gemanipu-

leerd insectje
Pascal Pas kaal Net geschoren
Ready Reddie Soort bakvet
Service Servies En bij elkaar ho-

rend stel koppen
en schotels

Size Sais Gevaarlijk land-
bouwwerktuig

Spacebar Speesbar Ruimte-cafe
Syntax Sintaks Belasting voor

zondaars
Toner Toonur Exhibitionist
Track Trek Honger
Windows Win doos Winnares

NUTS

Nuts heet volledig “NUTS Chiflados”, is door
Kai Magazine gemaakt en wordt uitgebracht op
1 diskette met 1 summiere handleiding door
Sunrise. De eerste keer dat Nuts voor de MSX-
er beschikbaar was, was op de beurs in Tilburg
van 1999. Wegens een fikse vertraging heeft
de bespreking van Nuts ruim een jaar op zich
laten wachten.

Het opstarten van Nuts is moeizaam. Waar
veel spellen niet over struikelen is het opstar-
ten zonder de CTRL-toets ingedrukt. Ik kan mij
niet herinneren wanneer ik dit voor het laatst
moest doen om een programma op te starten.
Ik was ook bijna vergeten hoe dat moest. Na
het kiezen van het aantal spelers en of een
eerder bewaarde situatie ingeladen moet wor-
den begint het spel. Omdat het voor mij de eer-
ste keer was dat ik Nuts speelde, wilde ik dus
een nieuw spel starten en alles begint met de
uitleg van de besturing. Als je dit spel al wat
vaker hebt gespeeld (en vaak opnieuw bent
begonnen) kan ik mij voorstellen dat dit een
beetje irritant zal worden. Gelukkig is dit tafe-
reel voortijdig te onderbreken door het indruk-
ken van de spatiebalk.



De demo die dan volgt, laat zien hoe twee
broers ontsnappen uit de gevangenis, de agent
op lugubere wijze voor de televisie vandaan
halen en uit een wolkenkrabber gooien. Geluk-
kig is niet getoond wat er van de arme agent
geworden is. Na onderling babbelen wordt dui-
delijk wat voor speltype het eigenlijk is. Doel
van het spel is het bevrijden van de andere
twee broers.

Er wordt een kaart getoond met de eerste op-
ties: thuis (waar de spelsituatie kan worden
opgeslagen), het ziekenhuis waar de vader van
de broers ligt, de eenzame opsluiting waar een
derde broer zit en de toegang tot het echte
werk. Het echte werk heeft veel weg van Dou-
ble Dragon, waarbij de speler zich als één van
de broers een weg baant door een scrollend
veld door het gebied van een bende criminelen
die geen indringers dulden. Maar ook een klei-
ne greep RPG is te vinden.

Het geheel wordt begeleid door muziek voor
MSX-MUSIC en MSX-AUDIO (hoewel MSX-
MUSIC als enige ondersteuning op de verpak-
king wordt gegeven. Nuts draait op iedere
MSX-2 en hoger met ten minste 64 kB RAM en
128 KB Video RAM, iets wat iedere MSX-2 wel
heeft.

Albert Beevendorp

KLEINE ADVERTENTIES

Gezocht: MSX-2 versie van Dragon Quest.
Tel.: 0546-673103

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: Originele cassette Beamrider. Tel.:
0229-270618 of 06-51069177

Gezocht: MSX-GIDS 1, MCM (België) 1-10, 12,
14, 22, MSX Leerboekjes “Opdrachten bij deel
3 en 4", Origineel boek Tasword MSX-2, soft-
warediskettes MSX-GIDS 1-10, Extra editie 1,
25. Tel.: 0341-413994

Gezocht: Philips Videopac spelmodules. Alle
nummers met extensie + (bv. 51 +) nr.'s 16,
17, 19, 20, 26, 35, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50,
52 en hoger, B en C. Tel.: 0229-270618 of 06-
51069177

Te koop: Philips NMS 8245 MSX-2, Philips
VW-0030 Printer, MSX modem, Barcode rea-
der, data-recorder, externe disk-drive, joystick,
muis, ruim 100 programma’s en spelletjes. ƒ
450,- (€ 204.20). Tel.: 0251-221061 (ricky-
bert@hetnet.nl) zonder streepje.

Te koop: Philips NMS8250, 2 drives, 256 kB,
snelle diskROM, DOS 2.23, geluidsaanpas-
sing, geheugen-zoekROM en nieuwe dioden. ƒ
300,-. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Volgende Clubdag:

24 juni 2000

Aanvang 12.30 u. in buurthuis “De Cogge”
aan de Akkerwinde te Zwaag

Informatie: 0229-270618 - GSM: 06-51069177 - baskornalijnslijper@zonnet.nl


