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REDACTIONEEL

SPELCOMPETITIE

De vakantie is voorbij, er
is een leuk begin gemaakt met de MCWFwebsite en er komen
Nieuwsbrieven op in
PDF-formaat wat met bijvoorbeeld Acrobat Reader gelezen kan worden.
Dit formaat zal ook door
de redactie als standaard
worden aangehouden. De
site is momenteel nog
niet online, maar op het
moment dat u dit leest zal
dit waarschijnlijk wel het
geval zijn. Neemt U gerust eens een kijkje op
www.mcwf.msx2.com
alwaar de officiele Home
Page van MSX-Club
West-Friesland te vinden
is.

De spelcompetitie van de clubdag van 24 juni
werd verzorgd door dhr. Kalkwiek. Het spel
was Q*Bert van Konami. Iedereen kreeg 15
minuten de tijd om een goede score te behalen. De uiteindelijke winnaar was Jaap Hoogendijk en won een Originele Hoornsche Broeder en zal de volgende spelcompetitie verzorgen. Ook Jaap Mark viel in de prijzen. Hij won
een ventilator aangeboden door MSX-Vriendenclub Mariënberg. Een zeer toepasselijk cadeau op deze warme clubdag.

De MSX-beurs in Bussum is voor mij heel interessant gebleken want
sindsdien ben ik de zeer
trotse bezitter van Snatcher. Ook heb ik naast
mijn FM-PAC tevens een
PAC weten te bemachtigen. Ook heb ik, naast de
patchdiskettes, de MSX
2+ en MSX turbo R versie
van Find It aan mijn collectie toe mogen voegen.
Op deze clubdag kunt u
naast de reguliere activiteiten meebieden op de
op de veiling te bewonderen diverse MSX-snuisterijtjes. Veel plezier in dit
nieuwe seizoen met de
MSX en/of de PlayStation.
Albert Beevendorp

MSX2.COM
Ik ben een verzamelaar van MSX-computers
die na een paar jaar verzamelen en internetten
het domein msx2.com eind 1999 in Amerika
liet registreren. Misschien vraagt u zich nu af
waarom ik msx2.com liet registeren en niet
msx.com? Het probleem met msx.com is dat
het reeds geregistreerd is maar niet gebruikt
wordt en de huidige eigenaar er keiharde dollars voor vraagt. Aangezien MSX 2 een officiele MSX-computer is had ik er niets op tegen
om dan maar dit domein op mijn naam te registeren. Wie een beetje bekend is met internet
weet dat het soms moeilijk is bepaalde informatie te vinden. Daarom vond ik het wel nuttig
om een database aan te leggen van alle actieve webpages over MSX-computers. Dit resulteerde in de onderverdeling van de website op
msx2.com in verschillende rubrieken zodat je
eenvoudig kunt kiezen uit de homepages,
hardware-developers, software-developers,
enz. Aangezien ook het zoeken naar bepaalde
MSX-informatie op het internet via Yahoo en
andere zoekmachines niet altijd het gewenste
resultaat opleverde besloot ik de service op
msx2.com nog wat uit te breiden. Sinds februari is het dan ook mogelijk om via msx2.com
gericht te zoeken met onze eigen zoekmachine
in de inhoud van alle sites die aangemeld zijn
bij msx2.com. Rond de tijd dat onze zoekmachine on-line kwam namen we ook de MSXmarket (MSX-markt) in gebruik. Via de MSXmarket is het mogelijk om te adverteren op
msx2.com met de MSX-spullen die je wil verkopen en / of ruilen. Sinds kort werk ik ook aan
een nieuwe rubriek nl. hardware-info waar zoveel mogelijk handleidingen en andere techni-

sche informatie komt te staan. Aangezien het
scannen van de handleidingen nogal een tijdrovend werk is gaat dit maar traag vooruit. Ik
vraag dan ook regelmatig aan andere MSX-ers
om ook eens een handleiding te scannen. Ik
krijg echter wel de indruk dat de meeste MSXers nogal lui zijn aangezien hun inbreng wel
zeer beperkt blijft. Mocht u dus nog Engelstalige handleidingen hebben scan deze dan a.u.b.
eens en doe mij en een hele hoop andere
MSX-ers over heel de wereld een groot plezier.
De sites op msx2.com:
www.msx2.com
• De site met alle MSX-informatie
www.kiwi.msx2.com
• Mijn eigen verzameling MSX spullen
www.deltasoft.msx2.com
• De homepage van Delta Soft die nog
steeds goede en leuke MSX-spellen uitbrengen
www.hardwareinfo.msx2.com
• De technische site op msx2.com met handleidingen in .PDF-formaat

Jeanet van den Bor

512 KB RAM
voor de NMS 8250/55/80
Benodigdheden:
•
•
•
•

•

74LS125
74LS138
74LS670
81464 of een gelijkwaardige (12 stuks, oude ram-chips worden weer gebruikt / 16
stuks, oude ram-chips uitknippen)
100 nF condensator (3 stuks)

Voorbereiding:
•
•
•
•

74LS125, pennen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 en 12
inkorten.
74LS125, plaats een condensator van 100
nF tussen pen 7 en 14.
74LS138, pennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14 en 15 inkorten.
74LS138, verbind pen 4 en 5 met elkaar en
laat hier een stukje draad van ongeveer 5
cm aan.
74LS138, verbind pen 6 en 16 met elkaar.
74LS138, plaats een condensator van 100
nF tussen pen 8 en 16.
74LS670, pennen 1, 2, 3, 6, 7, 9,10 en 15
inkorten.
74LS670, plaats een condensator van 100
nF tussen pen 8 en 16.

Mocht u zelf lid zijn van een vereniging of groepering die nog steeds actief met msx-computers bezig is dan is het mogelijk om gratis ruimte te krijgen op de server van msx2.com met
uw eigen subdomein. Dan zal uw website te
bereiken zijn onder de volgende naam
www.UwVereniging.msx2.com .

•

Iwein van Caelenberg
administrator@msx2.com

Het inbouwen:

THUNDERBIRDS ARE GO

•
•

Op de MSX-dag in Bussum kwam Delta Soft
met een boekje waarin de oplossing van Thunderbirds are Go te vinden is. Voor sommigen
overbodig, omdat deze in delen in de WestFriesland Nieuwsbrief is verschenen en voor
de mensen die deze Nieuwsbrief niet hebben is
dit een aangename bijkomstigheid. Het boekje
is in A5-formaat voorzien van een mooie kleurencover en een speelse achterzijde. Van de
tekst gebruikt in de Nieuwsbrief is zo goed als
niet afgeweken. Er is een klein voorwoord aan
toegevoegd en het geheel is ruimer opgezet
waardoor alles beter te lezen is. Alles is in begrijpelijke taal en zonder al te veel poespas er
omheen, kort en krachtig dus.
Al met al een leuk boekje en een must als je
weer vast zit met het spel want we hebben gehoord dat er toch nog wel eens mensen op
bepaalde plaatsen erg lang vast zaten.

•
•
•

•
•
•

Verwijder R127 en R128.
Monteer aan de linker printspots van beide
verwijderde weerstanden een draad van
ongeveer 7 cm.
Soldeer de 74LS125 met de overgebleven
pennen op IC 131 (74LS125).
Soldeer de 74LS138 met de overgebleven
pennen op IC 159 (74LS139).
Soldeer de 74LS670 met de overgebleven
pennen op IC 149 (74LS670).

Maak de volgende verbindingen:
1. 74LS138 pen 1 met IC 149 pen 7
2. 74LS138 pen 2 met IC 149 pen 6 en
74LS125 pen 2
3. 74LS125 pen 3 met IC 149 pen 3 en signaal
D3. D3 is te vinden op een printspot links
van IC 180.
4. 74LS760 pen 15 met 74LS125 pen 6 en
signaal D4. Ook D4 is te vinden op een
printspot links van IC 180.
5. 74LS138 pen 3 met 74LS670 pen 10 en
74LS125 pen 5.

6. 74LS138 pen 4/5 met IC 111 pen 2.
7. 74LS138 pen 14 met R128 (linker printspot).
8. 74LS138 pen 15 met R127 (linker printspot).
Nu werkt de computer weer en kan er 512 kB
geadresseerd worden. Er is nog steeds 128 kB
beschikbaar, maar nu is te zien dat de mapperschakeling werkt.
•

•

•

•

•
•
•

•

Verwijder IC 133, 134, 135 en 136. De veiligste manier is het uitknippen van de IC's
en vervolgens de pennen te verwijderen.
Hierbij zijn dan 16 nieuwe geheugenchips
nodig.
Meer risico is het uitsolderen van de geheugenchips waarbij ervaring vereist is. Er zijn
nu 12 nieuwe geheugenchips nodig.
Maak 4 torentjes van 4 IC's. Let hierbij op
dat steeds van de drie bovenste IC's pen 16
is ingekort.
Neem 2 torentjes en verbind pen 16 van de
tweede laag van het ene torentje met pen
16 ven de tweede laag van het andere torentje en laat hier een stukje draad aan van
ongeveer 7 cm.
Doe dit ook met de derde laag en de vierde
laag.
Het zelfde kan ook gedaan worden met de
andere twee torentjes.
Plaats een setje van 2 torentjes op de vrije
plaatsen van IC 133 en IC 134 en het andere setje van twee torentjes op de vrije plaatsen van IC 135 en IC 136.
Er blijven nu 6 draden over vanaf de torentjes. Deze kunnen in willekeurige volgorde
verbonden worden met de 74LS138 op de
pennen 7, 9, 10, 11, 12, en 13.

Wanneer alles goed is aangesloten is er een
memorymapper aanwezig van 512 kB.

of een PlayStation 2 in verbinding brengt met
een mobiele telefoon. Sony is heel wat van
plan met mobiele communicatie, want ze geloven dat dit een nieuwe vorm van entertainment
wordt. Ook komt er deze zomer een speciaal
LCD-scherm voor de PS ONE.
PlayStation Skatebord
Xtreme Board is een nieuwe game-accessoire
in de vorm van skate/snowboard voor de PlayStation 1 en 2 die geschikt is voor alle, skate-,
snowboard- en surfspellen. Met de programmeerbare opties is het mogelijk om de eigen
boardtechnieken en trucs in te stellen. Dit item
is leverbaar vanaf oktober.
PlayStation 2 ombouw
Het is nu ook mogelijk om de PlayStation 2 om
te bouwen zodat deze geschikt is voor het spelen van import- en back-up games. De ombouw zal ongeveer ƒ 100,-- gaan kosten inclusief de montage. Of de DVD regio-codes ook
aangepast kunnen worden is nog niet bekend.
PlayStation 2 Emotion-chip los leverbaar
Sony heeft laten weten dat de chiptechnologie
van de PlayStation 2 (PSX 2) vanaf 2001 los te
koop zal zijn. Het vrijgeven van de PlayStationtechnologie is ongewoon in de console-markt.
De prijzen van de consoles worden laag gehouden om winst te maken op de spellen-verkoop. Nu zal Sony hogere winsten kunnen realiseren zonder kosten te moeten maken voor
het fabriceren van consoles. Deze worden door
andere firma's gefabriceerd en op de markt
gebracht, waardoor Sony niet voor de kosten
opdraait. Sony blijft nog steeds geld ontvangen
van ieder spel dat verkocht wordt en zal meer
gaan verkopen door de verscheidenheid aan
consoles.

Bas Kornalijnslijper
Toepassingsmarkt

PlayStation NIEUWTJES
Er zijn weer leuke PlayStation dingen in aantocht.
PS ONE
De Japanse versie van de PS ONE is in Nederland verkrijgbaar. Dit is een gerestylde PlayStation die ongeveer net zo groot is als een draagbare CD-speler en daardoor makkelijk mee te
nemen is. Het is de bedoeling dat deze PlayStation veel gaat doen met mobiele
telefoons. Sony is van plan om deze winter een
speciale adapter uit te brengen die de PS ONE

Nu andere fabrikanten apparaten kunnen fabriceren met de Emotion-chip betreedt Sony
nieuw terrein. Sony hoopt onder meer een aandeel te krijgen in de toepassingsmarkt. Om de
verwachte vraag aan te kunnen, zal Sony 1,3
miljard euro investeren in nieuwe chip-mogelijkheden. Sony zal ook de console-fabrikant
via licenties het PSX-2 formaat vrijgeven zodat
deze eigen consoles op basis van de Emotionchip en PSX-2 architectuur kunnen bouwen.
Concurrentie
Zo zal Sony een sterke positie creëren tegenover de concurrenten Nintendo en Sega. Sega

heeft nu de Dreamcast en Nintendo komt met
een nieuwe console. Deze zal ongeveer gelijk
op de markt komen met de PSX-2. De grafische processor van de PSX-2 zal ook voor anderen verkrijgbaar zijn.
Tot slot hoopt Sony dat de PSX-2 technologie
de weg zal vinden naar andere toepassingen
zoals televisies, PC's e.d.
Bas Kornalijnslijper

MSX 3
De MSX Mailinglist op het Internet staat er vol
van, een nieuwe MSX-computer. ASCII Japan
heeft besloten na vele jaren de draad van de
MSX-familie weer op te pakken. Na de MSX
turbo R was het nog maar de vraag of er nog
een nieuwe MSX zou komen, maar het lijkt
erop dat het dan toch werkelijk gaat gebeuren.
Wat er in de nieuwe MSX zou moeten komen
is nog niet bekend. Er zijn een paar wensen
gekomen in de specificaties, echter hierop zitten maar weinig mensen te wachten omdat het
dan meer een PC zou lijken dat volgens mijn
geen MSX-logo waard is. Niemand zit te wachten op een MSX met AGP grafische kaart, 1
GB SG-RAM, 20 GB harde schijf ruimte, een
DVD-speler, ladingen PCI- en ISA-sloten en
een USB-connector. In zo'n geval kunnen we
beter de MSX turbo R op een PC-kaart monteren zoals Philips dat destijds met de MSX 2
heeft gedaan. Ik zal maar niet dieper ingaan op
de diverse PC-specifieke gevallen zoals hierboven omschreven.
Wat er volgens mij standaard bij zou mogen
komen in de nieuwe MSX, naast dat wat in de
MSX turbo R zit, zijn de volgende dingen: 32bits ondersteuning door Z380, RS-232c interface, IDE interface, SCSI-2 interface, MoonSound met 2 MB sampleram, Video-9000,
standaard alle ongebruikte secundaire slots
naar buiten brengen voor eigen gebruik, naast
de 2 primaire slots die we standaard in slot 1
en 2 vinden de standaard V9958 met 192 kB
videoram (inclusief expansionram) en ten minste 1 MB memorymapper ram.
Bij ASCII Japan zal men naar verluid in meerdere talen discussies opstarten voor de nieuwe
MSX. Ik heb al besloten mij hierbij aan te melden, dus ik houd een ieder op de hoogte van
de ontwikkeling.
Albert Beevendorp

ALGO RYTHM
Op de MSX-Beurs in Tilburg kwam Rinus Stoker van Totally Chaos met een audio-cd uit.
Zoals ik van hem begreep heeft hij deze geimporteerd uit Japan. Zo zie je maar weer, het
wereldje wordt steeds kleiner.
De cd heet MSX Music Disk “Illusion City”. Nou
denk je dat er alleen muziek van dit spel op
zou staan, maar schijn bedriegt. Er wordt ook
niet alleen muziek van de MSX gespeeld maar
ook van andere systemen (erg vreemd als je
het MSX Music Disk noemt). Er komt ook muziek uit de spelen Arcus, Ys1, Leneum, F-Zero
en anderen. De lengte van de cd is 48 minuten
en is verdeeld over 22 tracks. Er zit een kleurenlabel voor en een kleurenstikker op de cd
met de tracknamen erop geprint. Dit ziet er
goed verzorgd uit. De muziek is erg gaaf maar
als je niet erg van computermuziek houdt dan
gaan diversen nummers al gauw op elkaar lijken.
De conclusie: ik vind voor ƒ 20,- een aanwinst
voor als je achter de MSX zit te programmeren
om dit op de achtergrond te draaien. Het enige
wat ik erg jammer vindt dat er op de achterkant van de cd cover helemaal niets te zien is
zelfs geen wit papier.juist omdat de rest er zo
profesioneel eruit ziet, breek dit het geheel van
het doosje erg af.
Johan van den Bor

SUSKE EN WISKE
Naast mijn MSX-hobby ben ik ook een fanatiek
Suske en Wiske verzamelaar. De laatste tijd is
deze verzameling flink uitgebreid, onder andere dankzij Internet. Ik vond het hoog tijd worden
om de hele verzameling op een diskette te zetten. Zo kwam ik ook de uitgave van Sony tegen
welke in 1986 is uitgegeven ter gelegenheid
van 25 jaar Sony in Nederland. In deze uitgave,
welke de naam draagt SONY-SAN komen een
aantal producten van Sony aan bod, waaronder
een informatief artikel over Sony MSX-computers. Natuurlijk mag deze Suske en Wiske ook
bij de MSX-verzamelaar niet ontbreken. De
verkoopprijs van een tweedehands exemplaar
ligt tussen de ƒ 25,- en ƒ 50,-. Hieronder volgt
het artikel dat in dit Suske en Wiske-album te
vinden is:
‘MSX-computers
Tegenwoordig zie je ze steeds meer. Computers. Een groot aantal fabrikanten zag in dat er

behoefte was aan het opslaan van informatie,
ook buiten het werk om. Daardoor lag er een
grote markt open voor kleine computers. Doordat elke fabrikant dacht dat zijn systeem het
beste was, kwamen er verschillende computers op de markt, die allemaal een andere taal
“spraken”. Daardoor kon je ook programma's
die voor een bepaalde computer gemaakt waren nauwelijks op andere merken gebruiken.
De BASIC-commando's en -programma's waren van fabrikant tot fabrikant verschillend en
ook de randapparatuur was niet uitwisselbaar.
Om dit probleem op te lossen, ontwikkelde Microsoft Corporation in de Verenigde Staten een
internationale computer-standaard, waardoor
de homecomputers met elkaar konden praten,
d.w.z. dat de programma's uitwisselbaar werden. Deze computertaal werd MSX genoemd.
Sony was de eerste die de MSX-computers in
Nederland introduceerde en ontwikkelde bovendien ook een belangrijk deel van de op de
markt gebrachte MSX-software. Bovendien
heeft Sony in een aantal computers een “menu” ingebouwd, zodat je de computer al kunt
gebruiken zonder er een bepaald programma
in te doen. Dit menu heet “Personal Data
Bank” en kan gebruikt worden voor opslag van
adressen, telefoonnummers, recepten, kortom
te veel om op te noemen. Deze gegevens kunnen bewaard worden op gewone cassettes of
magnetische schijfjes, die ook wel floppy discs
genoemd worden. Ook de apparatuur voor de
opslag op cassette of floppy disc wordt door
Sony gemaakt. Met MSX zijn de homecomputers de kinderschoenen ontgroeid.’
Bas Kornalijnslijper

Het hoofdmenu en de diskwissel zijn nu in
SCREEN 12. Diverse muziekjes zijn vervangen
door een alternatieve versie. En de levelpictures (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) zijn nu ook in
SCREEN 12.
Nadat we daarmee klaar waren en nog hoezen
over hadden kregen we het idee om net als bij
Fray van Micro Cabin een speciale MSX 2+
en/of MSX turbo R versie te maken. Deze is in
het rood/wit in plaats van in het zwart/wit.
Voor diegenen die een MSX 2 hebben werkt
deze echter niet, het klinkt logisch maar we
hadden de eerste vraag daar al over gehad. Hij
was voor het eerst te koop in Bussum en kostte net zoveel als de MSX 2 versie, namelijk ƒ
30,- en is te bestellen bij:
Johan van den Bor
Hogekamp 4
3853 GM Ermelo
tel.: 0341-560501
e-mail: bor.j@wxs.nl

DE CLUBDAG
MSX-Club West-Friesland organiseert zaterdag 30 september MSX-veiling. Gelijktijdig met
de clubdag van zaterdag 30 september organiseert MSX-Club West-Friesland een MSX-veiling. De clubdag begint om 10.00 u. De activiteiten op deze dag zullen zijn:
•
•
•
•
•
•

FIND IT MSX TURBO R
Zoals reeds verteld in de handleiding van Find
It zal op onze homepage, de MSX 2+ en/of
MSX turbo R versie van het spel te downloaden zijn. Aangezien Find It uit 6 diskettes bestaat hebben we de patches verdeeld over 3
diskettes, telkens 2 game disks per patchdisk.
Het idee van een MSX 2+ en/of MSX turbo R
versie is eigenlijk als extraatje bedoeld. Het is
dan ook geheel gratis vanaf de home page op
www.deltasoft.msx2.com te downloaden.
Alle listings zijn aangepast voor het gebruik op
een Turbo R, hetgeen inhoudt dat de R800
mode nu altijd aangeroepen wordt (voorheen
alleen in combinatie met een MoonSound). De
Pauze knop wordt in R800 mode gedeactiveerd. Na de intro komt er een computercheck.

•

PD-bak
Reparaties en uitbreidingen voor MSX en
Playstation
Problemen oplossen
Programmeren
Muziek
Diverse MSX-groepen aanwezig (verkoop
en demonstratie)
oa. MSX-club Zandvoort
Deltasoft
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. Enkele items zijn
nu al bij ons bekend:

•
•
•
•
•

Yamaha Card-reader met 2 bijbehorende
cardridges
Arkanoid II met bijbehorende controller
Sony HB 55P
Yamaha music cartridge
Prototype van een Philips VG 8235

Hnostar Home Page:
www.ctv.es/users/hnostar/
Compjoetania TNG Home Page:
studwww.rug.ac.be/~jedschri/msx/ctng.html
XelaSoft’s Home Page:
web.inter.nl.net/users/a.p.wulms/

Bas Kornalijnslijper

MSX Emulator Page:
www.file-hunter.com

HOME PAGES
Diverse personen hebben mij verzocht mijn
Home Page in de Nieuwsbrief te vermelden. Ik
ben echter niet iemand die reclame gaat maken voor een Home Page waar momenteel nog
niet echt veel zinnigs op staat omdat daar momenteel aan gewerkt wordt. Ik heb echter besloten om mijn Home Page een keer in de
Nieuwsbrief te vermelden tezamen met nuttige
MSX-gerelateerde websites. Diversen komen
uit mijn persoonlijke favorieten, echter ieder
moet voor zich weten welke er wel en wel er
niet nuttig blijken:
BiFi’s Home Page:
www.bifi.msxnet.org
Jaap Mark’s Home Page:
www.jomark.nl
MSX Resource Center:
www.msx.org
Sean Young’s Pages:
www.msxnet.org

Classic Gaming:
www.classicgaming.com
fMSX Home Page:
www.komkon.org/fms/msx/
fMSX-DOS distribution site:
www.komkon.org/~dekogel/fmsx.html
FTP-servers
BiFi’s FTP:
ftp.bifi.msxnet.org
Funet FTP:
ftp.funet.fi
Komkon FTP:
ftp.komkon.org
Sunrise for MSX:
ftp.msx.ch
MSX-Club Veendam FTP:
ftp://kabel-8-198.kabel.netvisit.nl/

The Ultimate MSX-FAQ:
www.faq.msxnet.org
Hardware Info:
www.hardwareinfo.msx2.com
Sunrise for MSX:
www.msx.ch

Om te beginnen is dit een greep uit mijn favorieten en een klein gedeelte van met MSX Resource Center. Andere sites zijn te vinden via
MSX Resource Center, de MSX startpagina en
mijn favorieten. Ik wens iedereen vast veel plezier met MSX op internet.
Albert Beevendorp

Delta Soft:
www.deltasoft.msx2.com
MSX Computer & Club Magazine:
www.mccm.aktu.nl
MSX Computer & Club Webmagazine:
www.mccw.aktu.nl
Future Disk:
www.futuredisk.msxnet.org
MSX Startpagina:
msx.pagina.nl

KLEINE ADVERTENTIES

450,- (€ 204.20). Tel.: 0251-221061 of rickybert@hetnet.nl

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

Te koop: Philips VG8235, DS-drive, snelle diskrom, Philips muis, Philips VS0080 kleurenmonitor. Tel.: 075-77121919
sander@msx.org

Gezocht: Videopac spelmodules: 17, 19, 20,
26, 42, 46, 47, 48, 53 en hoger, modules met
extensie + en B. Tevens diverse modules te
ruil. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177.
Te koop: Philips VG8235 in nieuwe staat. Tel.:
0543-523819
Te koop: Philips NMS8255, 2 nieuwe drives,
256 kB RAM, snelle diskrom, geheugenzoekrom, geluidsaanpassing en zwaardere dioden,
ƒ 200,--. 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, softwarediskettes MSX-GIDS 1-10, Extra editie 1,
25. Tel.: 0341-413994
Te koop: Philips NMS8245 MSX-2, Philips
VW0030 Printer, MSX modem, Barcode reader, data-recorder, externe disk-drive, joystick,
muis, ruim 100 programma’s en spelletjes. ƒ

Te koop: Philips kleurenmonitor voor MSX
en/of PlayStation. Tel.: 0229-270618 of 0651069177
Gezocht: Sony HB501P MSX1, JVC MSX1 of
een Pioneer MSX1. Tel.: 075-7712919 of sander@msx.org
Te koop: PC Pentium 166 MHz, 16 MB, 2 GB
HD, 8-speed cd-rom speler, 14" monitor, Windows 95, incl. speakers en muis. Tel.: 0229575099
Te koop: 3x Philips NMS 8250 waarvan 1 met
7 MHz, 2x Philips kleurenmonitor, alles 100 %.
Tel.: 06-16606190 of jelsm600@tech.nhl.nl
Gezocht: Konami’s Frogger, Billiards, MahJong, Circus Charlie, Magical Tree, Sky Jaguar, Golf, Baseball, Mopi Ranger, Pippols, Twinbee, Break Shot en Parodius. Tevens cartridges van andere fabrikanten. E-mail:
pa4den@hotmail.com

Volgende Clubdag:
25 november 2000
(aanvang: 12.30 u.)

In buurthuis “De Cogge”
aan de Akkerwinde te Zwaag
Informatie: 0229-270618 of 06-51069177, e-mail: baskornalijnslijper@zonnet.nl

