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REDACTIONEEL

Nog een paar weken
en het is voor ons het
enige wettige betaal-
middel… de Euro. De
club begint hiermee
met het melden van de
prijzen in Euro in deze
uitgave van de Nieuws-
brief zodat er reeds ge-
wend kan worden aan
de nieuwe prijzen. De-
ze nieuwe prijzen gel-
den echter wel vanaf 1
januari 2002.

Deze uitgave gaat ge-
paard met de promo
van het nieuwste spel
van Delta Soft, waar-
van elders in deze uit-
gave een beschrijving
te vinden is. Oorspron-
kelijk wilden zij de ver-
spreiding gaan begin-
nen in Bussum, echter
door omstandigheden
liep dit vertraging op.

De MSX-veiling van de
afgelopen clubdag was
weer een groot succes.
Geen echte uitschieters
qua prijzen dit keer,
echter zeer opmerkelijk
was, dat er zeer veel
losse cartridges wer-
den aangeboden. Met
name Konami-titels wa-
ren er ‘ten overvloede’.

Tot slot wens ik ieder-
een alvast (en namens
de organisatie) prettige
feestdagen en een ge-
zond uiteinde toe.

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

De spelcompetitie van 29 september wed ver-
zorgd door Sander Hoogendijk. Het spel was
Tank Battalion van Taito. Dit keer waren er drie
prijzen te verdelen. Er is besloten om de derde
plaats te belonen met het kado van MSX-
Vriendenclub Mariënberg, een "MSX-Vrienden-
club Mariënberg klok". De elfde plaats werd
beloond met een Manga-videofilm, aangebo-
den door Jaap Hoogendijk. Ook had de club
een "Gevuld Westfriesje", van Bakkerij Otten,
aangeboden. Deze ging naar Maico Arts, die
als zesde was geëindigd, en zal daarbij ook de
volgende spelcompetitie verzorgen.

1 Kier Kracht 96300
2 Johan van den Bor 80850
3 Manual Bilderbeek 78470
4 Anne de Raad 63670
5 Jaap Mark 53180
6 Maico Arts 47080
7 Alex Kalkwiek 45470
8 John Janssen 38360
9 Bartholo Kobes 38170
10 Raymond Hoogerdijk 36360
11 Ditta Visscher 35500
12 Albert Beevendorp 29850
13 Jaap Hoogendijk 24020
14 Paul Brugman 17020
15 Dhr. Kootstra 13000
16 Gerard Poortman 3910
17 Dhr. Riegen 2990

Bas Kornalijnslijper

NIEUWS UIT MARIËNBERG

In de maand oktober hebben we op de club-
dag het spel "Veldslag" gespeeld met 2 com-
puters, de winnaar van ieder spel ging door
naar de volgende ronde. In de finale speelden
Gré Poortman en Paul Brugman, welke die
dag met de PD-bak bij ons op bezoek was. Na
een spannende wedstrijd was het Paul die als
winnaar uit de bus kwam en met de prijs naar
huis ging, een wandklok met het MSX-Vrien-
denclub Mariënberg logo.

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
( 0229-270618
b.g.g. 06-51069177

baskornalijnslijper
@zonnet.nl

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

bifi@msxnet.org

Doelstelling:
Het bevorderen van
het optimale gebruik
van het MSX-systeem
en de bijhorende soft-
en hardware. Het uit-
wisselen van kennis
en ervaring, het ge-
ven van demonstra-
ties en het inschake-
len van deskundigen.
Kortom, een gezellig
dagje computeren
met mensen met de-
zelfde hobby en er
dan nog wat van op-
steken.

De club kan niet aan-
sprakelijk worden ge-
steld voor ingezonden
stukken van één van
de redactieleden. Ook
niet voor aangeboden
artikelen en adverten-
ties.

Internet Home Page:
www.mcwf.msx2.com

Volgende clubdag:
26 januari 2002



De MSX-Vriendenclub Mariënberg houdt in fe-
bruari weer een MSX-veiling. Een ieder die wil
komen is welkom. Ook is dit een goede gele-
genheid om computerspullen te verkopen waar
je misschien niets meer mee doet.

Verder heeft Gré Poortman het spel Dragon
Quest 2 uitgespeeld. De heer Jurjen Kootstra
zal dit spel de eerstvolgende keer meenemen
naar de club in Hoorn. Heb je belang bij dit
spel dan kun je het kopen voor 5 gulden. Het is
een Japans R.P.G.-spel en d.m.v. het boekje
met de walkthrough erin zou je het uit kunnen
spelen. Helaas kan dit alleen op een MSX met
256 kB. Grafisch ziet het spel er dan ook beter
uit dan zijn voorloper Dragon Quest 1.

Voor iedereen geldt dat zij ook op een gewone
clubdag welkom zijn in Mariënberg.

Tot ziens en de groeten van Gré Poortman

DIVERSEN

Entree 2002

Met de komst van Euro zijn wij genoodzaakt
om de entreeheffing aan te passen. Het en-
treebedrag wordt per 1-1-2002 € 2,50. Van dit
bedrag betalen we onder andere de zaalhuur,
krijgt u de Nieuwsbrief en kunt u meedoen aan
de spelcompetitie.

Snaren op voorraad

De diskdrives in de Philips VG 8230, VG 8235,
NMS 8245 en de Panasonic MSX turbo R
computers hebben een snaaraandrijving. Na
verloop van tijd slijten en rekken deze door ou-
derdom. Indien de drive van deze typen niet
goed meer willen functioneren, hoeft niet altijd
meer de hele drive vervangen te worden. In de
meeste gevallen is dit het enige defect. Deze
zijn nu op voorraad voor ƒ 10,- per stuk.

Bas Kornalijnslijper

KONAMI QUIZ 2 PROMO

Met Sinterklaas achter de rug en de kerstda-
gen in het vooruitzicht komt Delta Soft met de
promo van hun nieuwe spel: Konami Quiz 2,
The Lost Cartridges. Het is een vervolg op deel
1 dat één van de eerste producten van Delta
Soft was. Later kwam de promo ook uit als ex-
tra bij 3 MSX-bladen te weten: West-Friesland
Nieuwsbrief, XSW Magazine en MSX Infoblad.

De grote liefde die Delta Soft heeft voor en
kennis van Konami leek het hun wel erg leuk
om een vervolg op dit spel te geven maar dan
veel uitgebreider. Het is niet zoals in deel 1 al-
leen maar vragen beantwoorden maar meer:
wat precies is nog in ontwikkeling. Het is de
bedoeling dat er ook spelelementen in komen.

Een klein idee van het verhaal: Je bent lekker
aan het spelen achter je MSX en dat gaat zo-
lang door dat je de volgende dag slapend op je
toetsenbord wakker wordt. Wat is nu het geval,
je originele spellen zijn gestolen en nu is het
jouw taak om deze weer door middel van ken-
nis, strategie en geluk terug te krijgen. Hoe dit
geheel vorm gaat krijgen in het spel is nog niet
helemaal bekend, maar uiteraard ontbreekt de-
ze in zijn geheel in de promo.

Je komt in een veld terecht en op de promo is
dat het Nemesis veld waar je door middel van
een dobbelsteen te gooien vakjes verder komt
waar er een vraag aan je gesteld wordt. Heb je
deze goed, dan krijg je hier een beloning voor:
geld. Dit is erg belangrijk omdat je hier specia-
le items voor kunt kopen of zelfs als je veel
geld hebt spellen terug kan kopen. Degene die
als eerste aan het einde van een veld is en de
vraag als eerste goed heeft beantwoord krijg
het spel, waar je in bezig was, terug. In het
veld zijn ook speciale vakjes waar wat anders
gebeurd het kan zijn na het goed beantwoor-
den van een vraag een snellere weg naar het
einde het kan zijn extra geld of wat anders. Het
is de bedoeling dat je 6 spellen terug krijgt en
degene die dat als eerste heeft gedaan is de
winnaar.

In de uiteindelijke versie kan met 4 spelers te-
gelijk gespeeld worden en als je allemaal 5
spellen terug gewonnen hebt gaat het om de
laatste dus zijn er 21 levels die als dat zo is
allemaal gespeeld moeten worden.

Ook kun je met diverse Konami personages
spelen, waarvan in de promo wederom een
aantal uitgeschakeld zijn. Een kleine greep uit
de personages: Gilian Seed, Pennie Penguin
en Ganbare Goemon.

Om tussendoor te kijken hoe je er voor staat
moet je op de SELECT toets drukken, dan krijg
je te zien hoeveel spellen de spelers hebben
terug verdiend en hoeveel geld zij hebben.

Wanneer het spel werkelijk verkocht gaat wor-
den is nog niet bekend. Tot dan moeten jullie
het met de promo doen.

Johan van den Bor



THE BEST OF HAMARAJA NIGHT 2

Het spel is uitgebracht door MSX Infoblad. Je
hebt een MSX met 128 kB geheugen nodig.
Het spel geeft extra geluid als je FM-PAC, Mu-
ziek-module of MoonSound hebt. Het spel
wordt op diskette in een doosje geleverd met
een gekleurde kaft. Ook is er een beschrijving
van het spel bij in het Engels, Nederlands en
Spaans. Het is van origine een Japans MSX
turbo R spel van Pastel Hope.
Als je de disk opstart krijg je te zien wie er aan
het spel hebben meegewerkt. Door op de spa-
tiebalk te drukken kom je bij het begin. Je kunt
hier kiezen voor story of options. Als je kiest
voor story kun je kiezen voor start of continue.
Als je voor start kiest begin je in level 1, als je
voor continue kiest begin je in een later level.
Als je kiest voor options kun je kiezen voor
dance demo of music mode.Hier kun je de mu-
ziekjes van verschillende delen van het spel
beluisteren of dansjes bekijken.

In dit spel ben je een danser. Je moet per level
een bepaald aantal meisjes van de dansvloer
spelen. Dit doe je door 3 of meer meisjes van
een kleur horizontaal of verticaal op een rij te
zetten. De meisjes kun je verplaatsen door op
een vakje te gaan staan en op spatie te druk-
ken. Alle meisjes links, rechts, boven en onder
je zullen 1 vakje naar je toekomen. Ook komen
er op dat moment weer nieuwe meisjes het
veld in. Als je 3 of meer meisjes op een rij hebt
druk je op return. Je maakt dan een dansje en
het rijtje met meisjes verdwijnt. Als je helemaal
zit ingebouwd kun je een cocktail drinken om
een meisje te laten verdwijnen. Druk hiervoor
op de cursortoets van de kant welk meisje je
wilt laten verdwijnen en tegelijkertijd op return
en het meisje verdwijnt. Als het getal linkson-
der 0 wordt, ga je naar het volgende level.

Het spel heeft leuke muziekjes en is zeker een
aanrader voor de mensen die van puzzelspe-
len houden.

Ditta Visscher

KABELLIJST MSX

In verband met de komst van de Euro volgt nu
de prijslijst voor de kabels.

RGB-kabels

Voor o.a. Philips, Video, Laserdisc:
Scart-kabel (1,5 m) €   5,--
Scart-kabel (3,0 m) € 10,--
Scart-kabel (5,0 m) € 15,--

Voor o.a. Sony, MSX turbo R:
Scart ---> 8-pol. DIN (1,5 m) € 10,--
Scart ---> 8-pol. DIN (3,0 m) € 14,--
Scart ---> 8-pol. DIN (5,0 m) € 18,--

Voor o.a. Philips CM 8833-2 monitor:
Scart ---> 9-pol. SUB-D (1,5 m) € 11,--
Scart ---> 9-pol. SUB-D (3,0 m) € 15,--
8-pol. DIN ---> 9-pol. SUB-D (1,5 m) € 15,--
8-pol. DIN ---> 9-pol. SUB-D (3,0 m) € 15,--

Voor o.a. Commodore monitor:
Scart ---> 6-pol. DIN (1,5 m) € 11,--
Scart ---> 6-pol. DIN (3,0 m) € 15,--
8-pol. DIN ---> 6-pol. DIN (1,5 m) € 11,--
8-pol. DIN ---> 6-pol. DIN (3,0 m) € 15,--

Audio/Video-kabels

Sony (1,5 m) €   6,--
Sony (3,0 m) €   8,--

Voor o.a. 8230, 8235, 8245:
Philips monochrome (1,5 m) €   6,--
Philips monochrome (3,0 m) €   8,--
Philips kleur (1,5 m) €   6,--
Philips kleur (3,0 m) €   8,--

Voor o.a. 8250, 8280
Philips (1,5 m) €   5,--
Philips (2,5 m) €   6,--

Printerkabels

Printerkabel (1,0 m) €   7,--
Printerkabel (1,5 m) € 10,--
Printerkabel (3,0 m) € 14,--
Printerkabel (5,0 m) € 18,--

Printer-verlengkabel (1,5 m) € 10,--
Printer-verlengkabel (3,0 m) €   4,--

Diverse tulpkabels voor diverse toepassingen

1 * tulp male > 1 * tulp male (1,5 m) €   3,--
2 * tulp male > 2 * tulp male (1,5 m) €   5,--
2 * tulp male > 2 * tulp male (2,5 m) €   6,--
2 * tulp male > 2 * tulp female (1,5 m) €   5,--
2 * tulp male > 2 * tulp female (2,5 m) €   6,--
2 * tulp female > 2 * tulp female (1,5 m) €   5,--
2 * tulp female > 2 * tulp female (2,5 m) €   6,--
1 * tulp male > 2 * tulp male (1,5 m) €   5,--
1 * tulp male > 2 * tulp female (1,5 m) €   5,--
1 * tulp female > 2 * tulp male (1,5 m) €   5,--
1 * tulp female > 2 * tulp female (1,5 m) €   5,--



Inclusief doorverbinder:
2 * tulp male > 2 * tulp male €   6,--
2 * tulp male > 2 * tulp male (2 * doorv.) €   7,--

Jack 3 mm > 2 * tulp male (1,5) €   5,--

Coax-kabels

Coax-kabel male ---> female (1,5 m) €   3,--
Coax-kabel male ---> female (3,0 m) €   5,--
Coax-kabel male ---> female (5,0 m) €   7,--
Aan een zijde voorzien van tulp:
Coax-kabel (1,5 m) €   5,--
Coax-kabel (3,0 m) €   7,--

Flatcables voor diskdrives

10 cm €   4,--
25 cm €   7,--
60 cm € 11,--

Diverse kabels

Data-recorder kabel €   5,--
S-VHS kabel €   6,--
Joystick verlengkabel (3,0 m) €   8,--
Link-kabel (3,0 m) €   5,--
Voor o.a. Zeeslag, Veldslag en Blokslag
5-pol. DIN > 5-pol. DIN o.a. MIDI €   5,--
6-pol. DIN > 6-pol. DIN €   3,--
Sony HB-900 RGB > CVBS converter € 11,--
Netsnoer (zonder randaarde) €   4,--
Voor o.a. 8220, 8235, 8245
Netsnoer (met randaarde) €   5,--
Voor o.a. Sony 900, 8230

Prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen gel-
den vanaf 1-1-2001.

EVEN VOORSTELLEN

Ik zit al geruime tijd bij MSX-Club West-Fries-
land en velen kennen mij wel van naam, ge-
zicht en wat ik doe. Ook is al enigszins bekend
hoe ik met MSX begonnen ben, echter dit alles
is eigenlijk zo versprokkeld geraakt dat ik heb
besloten mijzelf maar eens op gepaste wijze
voor te stellen.

Mijn naam is Albert Beevendorp, in MSX-land
beter bekend onder de alias “BiFi”. Deze alias
is ontstaan uit mijn achternaam. Hoe dat zo
gekomen is, zal maar niet in detail beschrijven.
Ik sta wel op de schrijfwijze, mede omdat ik
daar een andere betekenis aan gegeven heb:
"Binary Fidelity", dat op verschillende manieren

opgevat kan worden. Begonnen met MSX in
1983 met een GoldStar FC-200 met het spelen
van spelletjes. Later ben ik mij wat gaan ver-
diepen in MSX-Basic en in 1985 kocht ik mijn
eerste originele Konami titel: King's Valley, wat
ik bij mijn neef leerde kennen. In 1988 begon
ik mijn eerste stappen te zetten in het program-
meren in machinetaal door middel van het uit-
werken op papier en het inpoken in het geheu-
gen uit dataregels. In 1990 kocht mijn eerste
MSX 2 computer, een Philips VG-8235 met en-
kelzijdige diskdrive (toen nog wel). Tot die tijd
voegde ik iedere nieuwe Konami titel die voor
MSX 1 computer op de markt werd gebracht
aan mijn collectie toe.

Medio 1992 kocht ik een Philips NMS-8250,
daar bleek later echter iets niet goed te gaan
met het video-gedeelte. Op het scherm kwa-
men na verloop van tijd vreemde puntjes te-
voorschijn. Eerder had ik bij MK twee nieuwe
drives in laten bouwen en kreeg ik een boekje
mee met adressen. Mijn gedachte was dat de
V9938 niet helemaal goed meer functioneerde,
dus ik besloot een in de buurt zijnd adres met
hardware kennis te zoeken in dat boekje en
daar stond ook MSX-Club West-Friesland in.
Dit was mijn eerste contact met Bas, toen nog
wonende bij zijn ouders op Botter in Hoorn, bij
wie ik een nieuwe V9938 bestelde. Samen met
mijn vader heb ik deze opgehaald en in laten
bouwen. Het was nog steeds zo, maar ik liet
het maar even voor wat het was. Ik bracht later
die computer toch weer weg om deze om te la-
ten bouwen naar MSX 2+, later nog met 7
MHz, 512 kB geheugen (waar ik ook een hele
ellende mee had destijds, blokken of delen van
blokken vielen spontaan uit en later bleek dat
niet alle verbindingen gesoldeerd waren) en
MSX-DOS 2 intern. Echter, het probleem met
die puntjes bleef. Tot Bas later het idee kreeg
de V-RAM uit te gaan breiden. Een kleine in-
greep, zo bleek later. En toen kwam ook het
probleem met die puntjes naar boven, want
opeens begaven mijn V-RAM chips het en na
het plaatsen van nieuwe V-RAM chips was zo-
wel mijn geheugen uitgebreid, als het pro-
bleem met die puntjes opgelost. Dit was begin
1995.

In april 1993 bezocht ik voor het eerst een
MSX-Club West-Friesland clubdag en sinds-
dien ben ik daar niet meer weg te krijgen. Ik
heb diverse artikelen voor het clubblad ge-
schreven tot op een gegeven moment Bas het
te druk had met werk, reparaties, uitbreidingen,
etc. om zelf nog voor het clubblad te schrijven,
waardoor de clubbladen (bijna) volledig gevuld
waren met artikelen van mijn hand. Intussen
had ik al bij Bas aangegeven dat ik best de re-



dactie van het blad over wilde nemen en na
veel aarzelen en bespreken kwam het er toch
van, clubblad nummer 17 was de eerste uitga-
ve dat mijn redactioneel droeg. Na drie boek-
jes werd besloten over te gaan in een Nieuws-
brief, die tot op de dag van vandaag nog be-
staat.

In 1998 leerde ik de leden van Delta Soft ken-
nen. Momenteel schrijft Johan ontzettend veel
voor de Nieuwsbrief. Ik help Remy met pro-
grammeren van hun nieuwe producten en met
ons allen helpen we elkaar met onder andere
uitbreiden van onze collecties originele titels.

In 1999 kwam bij mij een internetaansluiting in
huis, waarbij ik nog meer MSX-vrienden heb
gemaakt ver buiten de Nederlandse grenzen.
Tot slot een paar regeltjes om met mij in con-
tact te komen:

e-mail: bifi@msxnet.org
irc: kanaal #msx op het Undernet netwerk
icq: #36126979 (autorisatie vereist, reden!)
home page: www.bifi.msxnet.org

Albert Beevendorp

PlayStation ACCESSOIRES

Ombouw (alle typen)            € 15,--
Ombouw + RGB-kabel            € 22,50
PS-ONE ombouw            € 15,--
Incl. Boot-CD om NTSC-games te starten
PS-ONE ombouw            € 22,50
Incl. Boot-CD en RGB-kabel

PS-ONE ombouw            € 32,50
(Geen Boot-CD nodig)
PS-ONE ombouw            € 40,--
Incl. RGB-kabel (Geen Boot-CD nodig)

PS-ONE ombouw            € 47,50
Incl. Action-Replay (intern)
PS-ONE ombouw            € 55,--
Incl. Action-Replay (intern) en RGB-kabel

RGB-kabel            €   9,--
RGB-AV kabel            € 11,--
(o.a. nodig voor gun)
Joypad verlengkabel            €   8,--

Memory-card  1 Mb, 15 blocks            €   9,--
Memory-card  8 Mb, 120 blocks            € 22,50
Memory-card 24 Mb, 360 blocks           € 35,--
Grotere Memory-cards leverbaar

Joypad dual-shock div. kleuren            € 25,--
Lunar-gun met voetpedaal            € 30,--

PSX-sleutelhanger            €  2,--
RGB-monitor (beperkt leverbaar)         € 50,--

         Diverse andere items leverbaar!!!

Prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen gel-
den vanaf 1-1-2001.

DE VEILING

De veiling van 29 september jl. was ook dit
keer een groot succes. 106 items waren aan-
geboden en werden door Paul Brugman, de
veilingmeester, geveild. Paul werd geholpen
door Jan Kobus (demonstratie), Dhr. Kalkwiek
(administratie op een laptop) en Bas Kornalijn-
slijper (uitleg).

Natuurlijk waren er een aantal regels waar ie-
dereen zich aan moest houden. Zo was het
alleen mogelijk om in Guldens te bieden in te-
genstelling tot een volgende veiling waar in
Euro's geboden mag worden. Ook werd er na
zo'n 60 items een pauze ingelast, omdat de
veiling voor enkelen zeer slaapverwekkend
bleek te zijn. Ondanks alles is zo'n 90% van al-
le items van eigenaar gewisseld.

Er werd slechts één MSX 2 computer geveild
en enkele MSX 1 computers. Vele cartridges
werden geveild zoals: Twinbee (2 maal), Ne-
mesis (3 maal), Usas, Vampire Killer, Warroid,
Sky Jaguar, Pennant Race, maar ook cartrid-
ges van Casio en Yamaha. Natuurlijk ook de
nodige cassettes, diskettes, boeken, printers,
data-recorders en zelfs ook een aantal niet-
MSX items zoals een honkbalknuppel met de
tekst "Computer Repair Kit".

Hieronder nog een selectie van enkele items:

Philips toetsenbord ƒ10,--
Philips VG 8235 ƒ26,--
Konami Games Collectie ƒ51,--
Sky Jaguar van Konami ƒ25,--
16 kB geheugenuitbreiding ƒ10,--
Twinbee van Konami ƒ56,--
Pennant Race van Konami ƒ41,--
Exiting Baseball van Casio ƒ20,--
500 ongeformatteerde diskettes ƒ20,--
Joystick in Commodore kleuren ƒ  1,--
F1-Spirit 3D-Special van Konami ƒ25,--
Toshiba Music Module + Keyboard ƒ32,50
Honkbalknuppel (Computer Repair Kit) ƒ25,50
Eddy II van Hal ƒ22,--
Eggerland II van Hal ƒ30,--
Philips VG 8010 MSX 1 ƒ12,50
Niet originele SD-Snatcher ƒ11,--



Foto’s van de veiling zijn te zien op de West-
Friesland Home Page (www.mcwf.msx2.com).

Tot slot wilde ik Paul Brugman, Dhr. Kalkwiek
en Jan Kobus bedanken voor de zeer geslaag-
de MSX-veiling.

Bas Kornalijnslijper

TEDDY’S IN ACTION 2

Het is altijd leuk om een nieuw product te re-
censeren, ook al is het moeilijk om soms alles
uit te zoeken wat een programma kan. Dan is
het mooi dat je internet hebt, dan kan je soms
rechtstreeks met de makers chatten en vragen
over programma te vertellen.

Zo sprak ik met Frederik Boelens van Teddy-
WareZ over hun bijna nieuwste programma
Teddy’s in Action II (verder TIA2 genoemd).
Ja, bijna nieuwste, omdat er alweer een up-
date van een ander programma was maar
daar later iets meer over.

Wat is TIA2? een muziek diskette van Teddy-
WareZ. Zo klaar weer een stukje af (NvdR.:
Nee Johan, zo snel kom je er echt niet van af).
Of toch wat meer over de disk!

Oké dan, een muziek diskette die gebruik
maakt van de SCC en voor de MSX 2 geschre-
ven is. Op de disk staan 22 muziekstukken die
voornamelijk door Frederik Boelens (Chaos)
gemaakt zijn, namelijk 15 stuks verder 2 van
Jorrith Schaap (Jorito), 2 van Tristan Zondag
(Omega) en 3 van onze eigen Albert Beeven-
dorp (BiFi). Op de vraag of er ook een TIA 1
bestond kwam het antwoord “Ja natuurlijk!
Anders maak je er geen nr. 2 van”. Alleen was
deze nog voor MSX-AUDIO gemaakt en kwam
het al in Zandvoort ’98 uit, dit was trouwens
het eerste product van TeddyWareZ. TIA 2
was voor het eerst te koop op de beurs in
Bussum. Deel 1 is nu te downloaden op
http://teddywarez.cjb.net/ maar we waren bezig
over deel 2.

De muziekstukken zijn gevarieerd en dat komt
door Frederik. Omdat het door 4 mensen is ge-
maakt en tussen het eerste en laatste nummer
anderhalf jaar zit, daar zit ook de motivatie in.
Volgens Frederik: “Muziek maken is mijn hob-
by, dus op een gegeven moment had ik een
aantal ongebruikte songs klaarliggen en het
leek me leuk om daar wat mee te gaan doen,
en demo's maken leek me ook wel eens leuk
om te proberen”.

Nou dat is aardig gelukt. Het begint met een
introdemo en in deze introdemo kun je op 20
toetsen drukken zodat het allemaal een ver-
schillend effect geeft: sprites veranderen, kleu-
ren veranderen en richting van de sprites ver-
anderen. Er staat ook een readme.txt op de
disk waarin alle toetscombinaties staan uitge-
legd.

Na deze intro demo, waar die geintjes erg leuk
zijn om te zien, komt een scroll demo met de
muziek van Dolce Vita op de achtergrond. Hier
wordt verteld dat de muziek en de demo met
hun eigen programma’s SCC Blaffer NT en
Chaos Assembler (3) zijn gemaakt. De scroll
loopt van rechts naar links en loopt op tot 8
scrolls boven elkaar.

De demo daarna is gaaf draaiende letters met
steeds een andere bewegende achtergrond en
nog commentaar van de makers eronder ook.
Knap gemaakt.

Hierna kom je in een picture waar je de mu-
ziekjes kan afspelen, niet echt spectaculair
maar wel goed verzorgd. Het ziet er duidelijk
uit en met de dansende lijnen vrolijk. De mu-
ziek is variërend en goed, al moet ik wel zeg-
gen dat het ene stuk mij meer aanspreekt dan
een andere, maar over smaak valt niet te twis-
ten zeg ik maar. Wat een leuke bijkomstigheid
is dat er veel MSX muziek opstaat; veel Kona-
mi en andere MSX games kloon.

Conclusie: het is echt een aanrader, niet zo
één van even een muziekje op een disk zetten,
maar er is aandacht aan besteed. Het is alleen
jammer dat er bij de eerste demo wat geintjes
in zitten en bij de rest niets. Maar ja, je kan ook
niet alles hebben. De disk wordt geleverd op
een diskette met een kleuren etiket en als je er
één bestelt moet je maar zeggen wat voor een
kleur disk je wilt, de keuze is wit of rood. De
disk kost ƒ 10,- inclusief verzendkosten. Mocht
je er 1 willen bestellen doe dat aan: Frederik
Boelens, rek.nr. 38 28 33 767 in Assen o.v.v.
TIA2. Mochten er vragen of opmerkingen zijn,
mail dan naar tia@teddywarez.cjb.net

Op de vraag wat is er nieuw van jullie (ja, ik
zou er nog op terug komen). Er is net een
nieuwe update van CA3 (Chaos Assembler 3)
uitgebracht, een programma waarmee je op de
PC MSX-programma's kan schrijven. Het is
een werkomgeving voor het maken van as-
sembly programma’s en te vinden op
http://ca3.cjb.net

Johan van den Bor



TRADING CARDS

De rubriek voor niet MSX dingen maar toch er
wel mee te maken heeft gaat deze keer over
trade kaarten. Er zijn door meerdere Japanse
softwarehuizen een soort voorloper van de in
Nederland zo bekende Pokémon verzamel-
kaarten uitgeven van spellen of van het soft-
warehuis zelf. (NvdR.: Ook de nostalgische
kartonnen verzamelplaatjes van Knightrider en
The A-Team zullen nog wel bekend zijn in
Nederland).

Het zijn kaarten die in een zakje van (meestal)
10 verkocht worden en dan maar hopen dat je
geen of zo weinig mogelijk dubbele hebt. Er
zijn door Konami, Falcom, Sega en Micro Ca-
bin kaarten uitgegeven, maar het zal me niets
verwonderen dat meer softwarehuizen dit ge-
daan hebben. Konami heeft meerdere series
(laten) uitbrengen. Zo zijn er kaartjes van Snat-
cher en Metal Gear Solid, deze hebben wat
met MSX te maken, maar er zijn ook andere
kaarten series over PSX- en/of PC-spellen. De
kaarten zijn ongeveer 6 bij 9 cm en zijn aan
twee zijden bedrukt. Snatcher heeft 90 kaarten
en diverse specials. De gewone kaarten kan je
per 9 aan elkaar te leggen en zo krijg je een
kleine poster. Op de achterkant staat in het Ja-
pans informatie over de getoonde persoon.
Het is erg mooi voor verzamelaars alleen is het
probleem dat deze nooit in Nederland zijn ver-
kocht dus mocht je deze in je bezit willen heb-
ben dan zul je toch op Internet moeten zoeken.
Als je ze wilt zien moet je even op de home
page van de club kijken. Voor meer scans van
de kleine Snatcher posters kun je ook op
http://www.bifi.msxnet.org/ (Konami Info, Snat-
cher Cards) kijken.

De Metal Gear Solid kaarten zijn in het Engels,
waarschijnlijk omdat deze ook in Amerika ver-
kocht zijn. Het vreemde aan deze kaarten is: er
zijn meerdere versies van verkocht. Ik weet
wel dat het dan meer verzameld wordt maar ik
vind het jammer dat ze dat gedaan hebben. Dit
zijn allemaal onafhankelijke kaarten, van afwis-
selend (gedeeltelijk) doorzichtig tot mooi ge-
kleurd. Wel staat op elk kaartje met vrij grote
letters "Metal Gear Solid" en daar zit ‘t em nou
in. De standaard kaartjes zijn met witte letters,
iets zeldzamer zijn de letters die brons ge-
kleurd zijn, nog zeldzamer zilveren letters en
het moeilijkst om aan te komen zijn de gouden
letters. Ik vind het een beetje ver gezocht maar
er zal wel handel voor zijn.

Falcom heeft een kaartcollectie uitgebracht die
oude en nieuwe spellen door elkaar laat zien.
Sommige plaatjes kunnen aan elkaar gelegd

worden zodat het een lange sliert van kaartjes
wordt met de loopbaan van het spel. Verder
kijken ze ook terug op spellen die ze uitge-
bracht hebben, zo komen er plaatjes van Dra-
gon Slayer 6, Ys en Socerian voorbij. Ook de-
ze zijn rijk geïllustreerd en erg mooi maar ook
moeilijk aan te komen.

Verder weet ik dat Sega ook tradecards heeft
uitgebracht, deze gaan ook over spellen maar
ook over hardware en dat is voor de spelcom-
puter verzamelaar ook erg grappig om te zien
welke versies er uit gebracht zijn. Micro Cabin
heeft er een paar uitgegeven van Illusion City.
Ik heb deze nog nooit in mijn handen gehad
maar alleen van plaatjes op het Internet ge-
zien. De scans zijn in volle glorie in het archief
van de West-Friesland Home Page te vinden.

Mocht je zelf nog een leuk onderwerp hebben
voor deze rubriek, stuur dan een mailtje naar
bor.j@wxs.nl. Tot de volgende keer.

Johan van den Bor

JAAP HOOGENDIJK

Een van de vaste bezoekers en standhouders
op de West-Friesland clubdagen en tevens or-
ganisator van de MSX-dagen in Bussum, Jaap
Hoogendijk, is 26 november 2001 op de televi-
sie te zien geweest bij “Rob Kamphues maakt
vrienden”, waarin Rob Kamphues bij Jaap
Hoogendijk en wat vrienden van Jaap een hor-
rorfilm gaat kijken.



HET PUBLIC DOMAIN BESTAND

WF-740 Verzamel Disk 1
WF-741 Zameri-Europa
WF-742 MSX Gids Verzameldisk
WF-743 AC&C Utildisk voor de MSX #1
WF-744 AC&C Utildisk voor de MSX #2
WF-745 AC&C KindVriendelijke Disket-

te voor MSX #1
WF-746 AC&C KindVriendelijke Disket-

te voor MSX #2
WF-747 INPUT Project Kennismaken

met de computer P1 t/m P4
WF-748 Philips PTC 1 t/m 50
WF-749 Happy Trance

Paul Brugman

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: de complete 64 kB uitbreiding Philips
VU-0034. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Gezocht: MSX 1 computers: alle modellen
behalve Philips en Sony. Tel.: 075-7717552 of
sander@msx.org

Te koop: Commodore 1084S RGB-monitor.
Werkt op de meeste typen MSX-computers
incl. de benodigde kabel. ƒ 90,-. Tel.: 0229-
270618 of 06-51069177

Gezocht: FM-PAC van Panasonic. Tel.: 0172-
492015. E-mail: johan@msxplaza.com

Gezocht: Arcade Turbo joystick (met twee on-
afhankelijke vuurknoppen). Tel.: 0228-324320
of e-mail: pat-bar@planet.nl

Gezocht: Videopac-systemen en dito spellen
die mensen nog hebben liggen. Tel.: 0229-
270618 of 06-51069177

Te koop: Philips NMS8245, Philips NMS8250.
Tel.: 0229-236848

Gezocht: Oude spelcomputers. met spellen
o.a. Atari, Colecovision, Intellivision, Vectrex,
etc. Tel.: 06-23301649

Gezocht: MSX-software (compleet en origi-
neel): Zaxxon, Backgammon, Norseman. Tel.:
0229-270618 of 06-51069177

Te koop: Philips NMS-8250 met 2 dubbelzij-
dige drives en MSX-DOS 2.2x intern, VW0080
monitor, NMS1431 printer, desktop computer-
kast met ingebouwd 500 MB harddisk, SCSI
interface, voeding, CD-ROM speler en 7 CD-
ROM’s. Tony Smith: Tel.: 0523-264734 of e-
mail: tony.smith@wanadoo.nl

Gezocht: King’s Valley 2 van Konami. Tel.:
058-2542046 of e-mail: phoenix@hetnet.nl

Te koop: SCSI-Interface met harde schijf en
CD-ROM speler. Tel.: 0229-236848

Gezocht: MSX 2+ (of volledig omgebouwde
MSX 2, dus met Basic 3.0, etc.) of MSX turbo
R computer. Tel.: 0654-625992 of e-mail:
j.lukens@hetnet.nl

Gezocht: FM-PAC, slotexpander, DOS 2. Tel.:
0511-475021. E-mail: m.westerhof@chello.nl

Volgende clubdagen:

Zaterdag 26 januari 2002

Zaterdag 23 maart 2002
Zaterdag 25 mei 2002

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

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


