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Doelstelling:
Het bevorderen van
het optimale gebruik
van het MSX-systeem
en de bijhorende soften hardware. Het uitwisselen van kennis
en ervaring, het geven van demonstraties en het inschakelen van deskundigen.
Kortom, een gezellig
dagje
computeren
met mensen met dezelfde hobby en er
dan nog wat van opsteken.
De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ingezonden
stukken van één van
de redactieleden. Ook
niet voor aangeboden
artikelen en advertenties.
Internet Home Page:
www.mcwf.msx2.com
Volgende clubdag:
28 september 2002

REDACTIONEEL

SPELCOMPETITIE

Er is bijna een seizoen
voorbij, de zomer staat
voor de deur en bijna
was deze clubdag zonder Nieuwsbrief, terwijl
in Tilburg toch wel leuke en nieuwe dingen
zijn verschenen. Ik wil
middels deze weg nogmaals Hans Otten bedanken dat ik met hem
vanuit zijn woonplaats
mee kon rijden naar Tilburg.

De spelcompetitie van 23 maart werd verzorgd
door dhr. Riegen. Het spel was een eenvoudig
Basic-spelletje waarbij een poppetje vissen
moest vangen met een hengel. Dhr. Riegen
gaf de nodige uitleg en ook persoonlijke hulp
met het spelen van dit behendigheidsspel. Dit
keer waren er twee prijzen door de club beschikbaar gesteld. De achtste plaats werd beloond met een computer-animal. De vierde
plaats werd beloond met een chocolade vrouwelijke-sexy-paashaas met GSM. Deze ging
naar Jaap Hoogendijk en zal daarbij ook de
volgende spelcompetitie verzorgen. Tevens
werd iedereen de hele dag getrakteerd op chocolade Paaseieren.

Qua omvang vond ik
de beurs een beetje tegenvallen. Op de bovenste verdieping waren slechts 2 ruimten
toegankelijk voor het
beursgaand publiek. Elders in deze uitgave is
een beursverslag. Nu
zou ik mijn aanwinsten
nog kunnen melden,
echter mensen die regelmatig mijn Home
Page bezoeken zullen
deze aanwinsten reeds
gezien hebben.
De volgende clubdag is
weer de zo onderhand
jaarlijkse veilingclubdag
waarbij voor zover mogelijk een lijst met de te
veilen items op de website zal verschijnen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Johan van den Bor
Anne de Raad
Bartholo Kobes
Jaap Hoogendijk
Albert Beevendorp
Eltje Kalkwiek
Jan Kobus
Paul Brugman
Mevr. Heck
Yessica Postma
Ditta Visscher

2966
2572
2544
1640
1058
186
172
129
53
0
0

Eervolle vermelding voor de deelname, echter
zonder punten waren Yessica en Ditta. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het geen makkelijk
behendigheidsspel is, omdat het vangen over
twee delen verspreid is. Het vangen en ophalen en dan nog het werpen van de vis in de
mand.
Bas Kornalijnslijper

TILBEURS 2002
Tot slot wil ik namens
de hele organisatie alvast iedereen een prettige vakantie toewensen.
Albert Beevendorp

Het is alweer iets meer dan een maand geleden, de beurs in Tilburg. Ondanks dat het niet
zo’n grote beurs was als de voorgaande jaren,
waren toch een paar interessante en nieuwe
dingen. Allereerst waren er een aantal veilingen georganiseerd bij de stand van MSX.ORG

van waaronder een collectie Konami titels,
waarvan enkele gedistribueerd door Sony. De
tweede veiling had onder meer een MSX turbo
R, die in Tilburg niet verkocht werd. Deze is intussen op een van de veilingsites op internet
geplaatst. Op de stand waren eveneens de
volgende groepen te vinden: Team Bomba, die
hun nog in ontwikkeling zijnde spel Bombaman
aan het demonstreren waren. Een nieuwe feature in dit spel zijn de teleporters die her en der
over diverse velden verspreid liggen. Ook TeddyWareZ kwam met een nieuw spel: Guru
Logic, een verslavend puzzelspel. Ik heb hieraan meegewerkt door de level-editor te bouwen en enkele levels te ontwerpen. Tevens
was maker Michiel de Vries aanwezig de (volgens mij) enige MSX MIDI-Sequencer Meridian
te demonstreren. Aan de overkant was een
donkere kamer waar R-Soft uit Mariënberg hun
netwerkkaart aan het demonstreren was. Tot
zover de bovenverdieping.
Op de begane grond waren onder meer de
club, Jaap Hoogendijk, Delta Soft die met de
engelse vertaling van Xak 1 uitkwam, The New
Image die de Gameboy Emulator voor MSX
draaiende op de Z380 demonstreerde, een
nieuwe MSX-Emulator gedemonstreerd werd:
OpenMSX, naast hen zat Rinus Stoker van Totally Chaos met de nieuwe Memory Mapper en
MegaRAM cartridge van Padial en Sunrise
kwam met een Compact Flash adapter en een
aparte Compact Flash interface en die later die
dag nog een 32 MB Compact Flashcard verlootte. Ongetwijfeld de grootste klapper van de
dag was Delta Soft. Nog voor het einde van de
beurs was de engelse vertaling van Xak 1 helemaal uitverkocht.

HET MSX-MUSEUM IN HEERLEN
Op 7 april hebben we, dhr. en mevr. Kootstra,
Gerard en Gré Poortman, Bas Kornalijnslijper
en ikzelf, een bezoek gebracht aan het privémuseum van Rinus Stoker van Totally Chaos.
We werden ontvangen met koffie en Limburgse Vlaai.
Rinus heeft in de kelder onder zijn huis een
hele verzameling MSX-spullen. De hele kelder
is gevuld met allerlei MSX-spullen. Je treft er
van alles zoals boeken, tijdschriften, MSX 1 en
MSX 2 computers (heel veel Sony HB-F700's),
Philips monitoren, printers, muizen, cassettes,
diskettes en vele cartridges. Natuurlijk hing er
ook de Mariënberg MSX-klok.
Het was zeer indrukwekkend om zo’n verzameling te zien met spullen die Rinus allemaal
heeft verzameld. Ook hadden wij nog een aanvulling voor deze enorme verzameling, het spel
Four on a Row.
Ditta Visscher

Ook heel uniek was dat tijdens de veiling van
Konami titels, een alleen in Japan verschenen
versie van F1-Spirit, A1-Spirit, werd geveild. Bij
deze SCC-cartridge werd ook een stuur meegeleverd. Deze titel is voor zover ik weet alleen
bij een bepaald type MSX-computer van Panasonic geleverd. Iets soortgelijks gebeurde later
met F1-Spirit 3D-Special die bij MSX 2+ computers van Panasonic werd geleverd.
Het enige nadeel was het aantal standhouders. Vorig jaar waren er nog 3 verdiepingen
bezet, dit jaar waren het er 2, of eigenlijk anderhalf, want niet alle ruimten op de eerste verdieping werden gebruikt. Volgens mij was voor
veel mensen (waaronder ikzelf) deze beursdag
toch wel geslaagd ondanks de wat kleinere samenstelling van het geheel. Ik hoop iedereen
in september Bussum terug te zien.
Albert Beevendorp

Rinus stoker bij zijn verzameling MSX-software.

XAK 1 ENGELS

CLUBDAG BIJ VCL (Rinus Stoker)

Eindelijk kwam er op de beurs in Tilburg voor
veel mensen de langverwachte vertaling van
het spel Xak 1 van Micro Cabin uit. Niemand
had er de zin of moeite (of kennis) voor genomen om het eerder te doen. Zodoende duurde
het wel tot 2002 dat Delta Soft ermee uitkwam.

Op zaterdag 6 april zijn wij (Jurjen, Sinie, Ditta,
Bas, Gré en Gerard) naar het plaatsje Beek in
Limburg geweest. Toen wij daar aankwamen
was Rinus net aangekomen. Hij ging ons voor
in de garage. Diegene van wie de garage is,
was er ook. Dat is ook een clublid. Zijn vrouw
zette koffie en kwam ook kijken. Later kwamen
er nog meer leden binnen.

Om even de voor story er over te vertellen: het
was een mooie beursdag in september ergens
in Bussum. De beurs was in volle gang toen er
een manspersoon bij de stand van Delta Soft
kwam die na een tijdje gebabbeld te hebben
over van alles en nog wat (alleen maar MSX)
ineens zei dat hij bijna klaar was met het vertalen van Xak 1 naar het Engels voor zichzelf.
Na er wat van gezien te hebben waren wij van
Delta Soft er zo enthousiast over dat wij vroegen dat als het klaar was wij het uit mochten
brengen. En zo kwam het dat na wat heen en
weer gemail en bezoeken aan elkaar er op de
beurs in Tilburg het spel vertaald en in een
doos aangeboden werd. Het spel is voor veel
mensen wel bekend maar omdat het in het Japans was voor 99% van hen onspeelbaar. Nu
het vertaald is, is het voor veel van ons een
stuk duidelijker.
Een kleine impressie
In het land van Xak wonen meerdere groepen
samen in harmonie en vrede. Ze hebben diverse demonen opgesloten en nu heeft 1 van deze demonen de kans gezien om van tussen te
gaan. Nu is het jouw, als hoofdpersoon Latok,
taak om deze op te sporen en terug te brengen.
Het spel wordt op 3 disks geleverd met mooie
FM-PAC muziek. In een doos met handleiding
en voor degene die het zo snel mogelijk uit willen spelen met de oplossing van het spel alleen is daar nog wel even wat voor nodig om
dat te lezen. Wat, kijk maar in de handleiding!

De computers werden op planken gezet en het
werd al voller. De koffiepot bleef de hele dag
aan, hier werd veel gebruik van gemaakt. De
club heeft niet zo heel veel leden, maar als je
ons in een garage drukt en nog een paar erbij,
dan is het zo vol. Verder trakeerde Rinus ons
op lekkere, verse belegde bollen. Het was prima voor elkaar. Nog bedankt.
Remy van Delta Soft kwam ook nog en Bob
Roos ook. Een clublid was bezig met een spel.
Hij kon er niet helemaal uit komen, maar gelukkig voor hem kon Remy hem helpen. Tussendoor werden we nog getrakteerd op een lekkere Limburgse vlaai. Dus onze dag kon niet
meer stuk.
Het was leuk om te zien, dat je ook in een garage leuk kunt computeren. Het is wel klein,
maar dat maakt niet uit. Iedereen deed ook
volop mee met de spelcompetitie. Het spel, dat
Rinus uit had gezocht, was Penguin Adventure. Er waren veel prijzen te verdelen.
Wij (Gré en ik) hadden een stuk cake meegenomen uit Den Ham. Jurjen en Sinie hadden
voor iedereen een plakbandhouder meegebracht. Bas en Ditta hadden een Originele
Hoornsche Broeder meegenomen en Rinus
stelde een schietspel ter beschikking als prijs.
Bas won het schietspel Kyokugen.
Een dag die we wellicht nog wel zullen herhalen.
Gerard Poortman

Het spel komt net als vele andere Japanse
games met een disklabel voor de user disk en
de kosten zijn € 7,50. Te koop op beurzen of
de clubdag of te bestellen bij:
J v/d Bor
Hoge Kamp 4
3853 GM Ermelo
Tel.: 0341-560501.
Of via mail: bor.j@wxs.nl
Johan van den Bor

DRS. CHRIET TITULAER
Drs. Chriet Titulaer was heel wat jaren geleden
de presentator van het TROS TV-programma
Wondere Wereld. In één van de uitzendingen
is er een item geweest over de Philips Music
Module. Deze uitzending hoop ik binnenkort te
kunnen bemachtigen. Ook heeft drs. Chriet Titulaer diverse artikelen geschreven voor het
MSX-tijdschrift MSX Computer Magazine. Onder andere in nummer 2 een artikel over de

Philips VG8020 en in nummer 3 een artikel over de MSX-Wizard, een MSX-robot.
Zoals velen van u weten is dat ik naast Videopac en MSX ook Suske en Wiske verzamel.
Zondag 21 april was er een Suske en Wiske
Fanclubdag in Nieuwegein, met als thema 'De
toekomst in' en ook een speciale uitgave 'De unieke uitvindingen'. Deze uitgave werd gepresenteerd door drs. Chriet Titulaer.
Ik wilde proberen om drs. Chriet Titulaer even
te spreken over zijn MSX-ervaringen. Dit is gelukt en drs. Chriet Titulaer kon zich MSX nog
goed herinneren en verbaasde zich er over dat
MSX nog steeds gebruikt wordt. Ik heb hem
meteen een aantal Nieuwsbrieven overhandigd met een begeleidende brief.
Enkele dagen later ontving ik een brief van drs.
Chriet Titulaer:
Geachte heer Kornalijnslijper,
Hartelijk dank voor de MSX Nieuwsbrieven
West-Friesland, die u mij hebt overhandigd in
Nieuwegein. Ik heb deze met plezier gelezen.
Met vriendelijke groeten,
Chriet Titulaer

Het was een eer om met een van de pioniers
op MSX-gebied kennis te mogen maken.
Bas Kornalijnslijper

DE CLUBDAG
MSX-Club West-Friesland organiseert zaterdag 28 september een clubdag. Gelijktijdig met
de clubdag van zaterdag 28 september organiseert MSX-Club West-Friesland een MSX veiling. De clubdag begint om 10.00 u. De activiteiten op deze dag zullen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

PD-Bak
Reparaties en uitbreidingen voor MSX en
PlayStation
Problemen oplossen
Programmeren
Muziek
Diverse MSX-groepen aanwezig (verkoop
en demonstratie), o.a. MSX-Club Zandvoort en Delta Soft
Spelcompetitie (aanvang 13.00 u.)

De veiling
Vanaf 10.00 u. is het mogelijk om veilingstukken in te leveren. Alles is welkom, MSX 1,
MSX 2, cassettes, diskettes, cartridges, hardware, enz.
Na de spelcompetitie zal er met de veiling begonnen worden. De veilingmeester zal alles
per opbod proberen te veilen. Bij ieder item zal
een kleine uitleg gegeven worden.
Uit ervaring weten wij dat er zeer veel speciale
items aangeboden worden. Momenteel zijn deze nog niet bij ons bekend, echter op de WestFriesland Home Page (te vinden op
www.mcwf.msx2.com) zal voor zover mogelijk
een actuele lijst van aangeboden items worden
geplaatst.
Tot ziens op de clubdag.
Bas Kornalijnslijper

Drs. Chriet Titulaer en Bas Kornalijnslijper

Drs. Chriet Titulaer neemt de West-Friesland Nieuwsbrieven in ontvangst van Bas Kornalijnslijper

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: Originele RPG-spellen voor PlayStation, Sega Saturn en Super Nintendo. Tel.:
075-6225530
Gezocht: Videopac-systemen en dito spellen
die mensen nog hebben liggen. Tel.: 0229270618 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: Congo Bongo op cassette in grote
kunststof doos (Videopac doos). Tel.: 0229270618 of 06-51069177
Gezocht: Niet al te dure King’s Valley 2 MSX 2
en Space Manbow. Hoeft niet compleet te zijn.
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Te koop: Sony MSX 1 HitBit HB-75P, monochrome monitor, Quickdisk AVT-QDM 01 zonder adapter, joystick, kabels, diverse MSX-tijdschriften, MSX-boeken, software op cassette.
Tel.: 076-5713418 of e-mail: enchantedsky@wanadoo.nl (zonder streepje)
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: Slotexpander. Tel.: 0511-475021. Email: m.westerhof@chello.nl
Gezocht: FM-Pack, SCC-cart en muis. Tel.:
053-4354559 of e-mail: j.w.willems@hccnet.nl
Te koop of te ruil: Nintendo NES 8-bits console, met zapper (pistool), 2 controllers, kabels
en 4 spellen. Liefst ruilen tegen MSX, doe
anders maar een bod. Tel.: 0654-625992 of email: j.lukens@hetnet.nl
Gezocht: MSX Info 2, 1989. Tel.: 0229-270618
of 06-51069177

Volgende Clubdagen
Zaterdag 28 september 2002
aanvang 10.00 u.

Zaterdag 30 november 2002
aanvang 12.30 u.

Beide worden gehouden in buurthuis ‘De Cogge’
aan de Akkerwinde te Zwaag

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

