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REDACTIONEEL

SPELCOMPETITIE

Dit jaar is goed begonnen voor mij. Mijn collectie met originele Konami titels heeft zich
uitgebreid met enkele
unieke titels. Eén daarvan is Konami’s Synthesizer, één van de
weinige titels met een
D/A converter om het
geluid weer te geven.
De andere Konami titel
met een D/A converter
is Mujutsushi, beter bekend onder de naam
Mah Jong 2, waarbij diverse teksten worden
uitgesproken is eveneens een titel die ik met
blijdschap aan mijn collectie mocht toevogen.

De spelcompetitie van 27 januari werd verzorgd door Ditta Visscher. Het spel was Pairs
van Ascii en werd dit keer alleen op de MSX
gespeeld.

De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ingezonden
stukken van één van
de redactieleden. Ook
niet voor aangeboden
artikelen en advertenties.

Deze uitgave is, na het
artikel over msx2.com
van Iwein van Caelenberg ook msx.org eigenaar Sander van Nunen aan het schrijven
geslagen. Resultaat is
een 8-pagina lang verhaal met geschiedenis,
medewerkers en uitgebreide leidraad over het
huidige msx.org. De redactie heeft het gehele
artikel overgedragen.
Deze zal in zijn geheel
en ongewijzigd als MSWord document op de
West-Friesland Home
Page te vinden zijn. De
verkleinde versie van
zijn verhaal is elders in
deze uitgave te lezen.

Internet Home Page:
www.mcwf.msx2.com

Albert Beevendorp

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.

Volgende clubdag:
26 mei 2001

Dit keer waren er twee prijzen beschikbaar
gesteld. Er is besloten om de negende plaats
te belonen met het kado van MSX-Vriendenclub Mariënberg, een blikje Wilheminapepermunt. De derde plaats werd beloond met
een "Gevuld Westfriesje" van Bakkerij Otten,
aangeboden door de club. Deze is gewonnen
door Anne de Raad en mag daarbij ook de
volgende spelcompetitie verzorgen.
1 Jaap Hoogendijk
2 Bartholo Kobes
3 Anne de Raad
4 Yessica Postma
5 Alex Kalkwiek
6 Lex van Schie
7 Dhr. Kootstra
8 Paul Brugman
9 Jaap Mark
10 Dhr. Riegen

13720
9880
8390
8170
7890
7300
6100
2120
1890
300

Bas Kornalijnslijper

OPROEP
Een video-amateur is op zoek naar beelden
die hij kan gebruiken om in de ether te verspreiden. Hierbij wordt gedacht aan testbeelden, informatiebeelden, etc. Tevens zoekt hij
naar manieren om zelf teksten in het beeld te
verwerken, dus eventuele teksten moeten eenvoudig te wijzigen zijn. Neem voor meer informatie contact op met:
R. Degeling
Zwanebloem 40
Zwaag
0229-245381
e-mail: r.degeling@zonnet.nl

MSX-DOS 2 IN PHILIPS VG 8235/00

RGB-FIX VOOR DE PS-ONE

Deze inbouwbeschrijving is geschikt voor de
Philips VG 8235/00. Er zijn verschillende
versie van MSX-DOS 2. Deze beschrijving
betreft een versie zonder schakelaar, want
MSX-DOS 2 kan met een bepaalde toets aan
of uit geschakeld worden. Natuurlijk is met een
kleine aanpassing een schakelbare versie in te
bouwen.

Van de nieuwe PS-ONE zijn twee versies in
omloop waarvan bij één type met het gebruik
van een RGB-kabel, welke noodzakelijk is bij
NTSC-games, een onscherp beeld opleverd.
Om dit probleem op te lossen is er een kleine
modificatie nodig. Deze wordt zonder extra
kosten aangebracht bij één van de drie verschillende ombouw mogelijkheden.

Benodigdheden:

Bas Kornalijnslijper

•
•
•

PlayStation ACCESSOIRES

27512 eprom met MSX-DOS 2.**
74LS138
74LS175

Voorbereiding:
•
•
•

27512 pennen 1, 20, 22 en 27 inkorten
74LS138 pennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14 en 15 inkorten
74LS175 pennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14 en 15 inkorten

Het inbouwen:
•
•
•

Soldeer de 27512 met de overgebleven
pennen op U50, dit is de diskrom.
Soldeer de 74LS138 met de overgebleven
pennen op U42.
Soldeer de 74LS175 met de overgebleven
pennen op U43.

Maak de volgende verbindingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

27512 pen 1 met de 74LS175 pen 2
27512 pen 2 met de 74LS138 pen 1
27512 pen 11 met de 74LS175 pen 13
27512 pen 12 met de 74LS175 pen 4
27512 pen 20 met U10 pen 1
27512 pen 22 met de 74LS138 pen 4 en
U9 pen 28 (Engine)
27512 pen 26 met de 74LS138 pen 6
27512 pen 27 met de 74LS175 pen 15
74LS138 pen 2 met U37 pen 5
74LS138 pen 3 met U37 pen 7
74LS138 pen 5 met U26 pen 7
74LS175 pen 9 met 74LS138 pen 13
74LS175 pen 1 met pen 5, 12 en 16

Wanneer alles goed is aangesloten is MSXDOS 2 aanwezig.
Bas Kornalijnslijper

Ombouw (alle typen)
RGB-kabel
Ombouw + RGB-kabel

ƒ 35,-ƒ 20,-ƒ 50,--

PS-ONE ombouw
ƒ 35,-(incl. Boot-CD om NTSC-games te starten)
PS-ONE ombouw
ƒ 50,-(incl. Boot-CD en RGB-kabel)
PS-ONE ombouw
ƒ 85,-(geen Boot-CD nodig)
PS-ONE ombouw + RGB-kabel
ƒ100,-PS-ONE ombouw + Action-Replay
ƒ110,-(geen Boot-CD nodig, incl. nieuwe software)
PS-ONE ombouw
ƒ125,-(incl. Action-Replay en RGB-kabel)
Audio-uitgang stereo (jack 3 MM)
ƒ 20,-(voor o.a. PC-speakers)
Audio-uitgang stereo
ƒ 25,-(kabel jack à 2 * tulp voor o.a. versterker)
Joypad verleng-kabel
Link-kabel
RGB-AV kabel (o.a. nodig voor gun)

ƒ17,50
ƒ17,50
ƒ 25,--

Memory
Memory
Memory
Memory
Memory
Memory
Memory

ƒ 20,-ƒ 50,-ƒ 75,-ƒ 85,-ƒ 95,-ƒ110,-ƒ140,--

card 1 Mb, 15 blocks
card 8 Mb, 120 blocks
card 24 Mb, 360 blocks
card 40 Mb, 600 blocks
card 56 Mb, 840 blocks
card 72 Mb, 1080 blocks
card 96 Mb, 1440 blocks

Joypad
vanaf
Joypad dual-shock div. kleuren
2 * joypad dual-shock draadloos
Lunar-gun met voetpedaal
PSX-muis
PSX-sleutelhanger

ƒ 20,-ƒ 55,-ƒ130,-ƒ 70,-ƒ 50,-ƒ 4,--

RGB-monitor
(beperkt leverbaar)

ƒ125,--

Diverse andere items leverbaar!!!

TILBURG 2001
Zaterdag 21 april is de Internationale Computer Meeting in Tilburg. Net zoals de afgelopen
twee jaar zal deze worden gehouden in wijkcentrum ‘De Schans’ aan de Schans 123 in Tilburg Noord. Vanaf het NS-station te bereiken
met het openbaar: buslijn 44 of 45, halte vlashoflaan/Griegstraat).
De deuren zijn voor bezoekers geopend vanaf
10.00 u. tot 17.00 u. en de toegang bedraagt
slechts ƒ 2,50 per persoon. Ook deze keer is
de meeting verdeeld over een aantal etages,
dus de lift zal weer regelmatig worden gebruikt.
Tot ziens in Tilburg!
Albert Beevendorp

MSX.ORG
MSX.ORG begon als webpagina in 1994, toen
nog onder mijn privé abonnement bij XS4all.
De pagina bevatte voornamelijk links naar andere MSX sites. Elke week keek ik of er nog
nieuwe MSX sites bijgekomen waren op het
www, om ze vervolgens op de pagina te plaatsen. Het aantal bezoekers per dag nam toe
naarmate er steeds meer links te vinden waren. In 1996, toen ik bij de internet provider
NLnet werkte (wat nu UUnet heet) kwam het
idee bij mij op om MSX.ORG te registreren.
MSX.COM en MSX.NET waren al in gebruik,
dus MSX.ORG was de enige mogelijkheid. Het
domein zelf draaide bij NLnet, maar de webpagina’s waren nog steeds bij XS4all gehost,
waar ik iemand kende die de pagina’s gratis
wilde hosten. In die tijd waren er ook muziek
files van de Italiaanse muziekmaker DANDAN
aanwezig, en wat pagina’s van een goede
vriend van mij, Jacco BOT onder de titel
JBsoft, waar een aantal programma’s te downloaden waren zoals Paccy, een PACMAN
kloon en Age99, het bekende tekenprogramma
van T&E soft voor MSX in een PC versie.
In 1997 kreeg ik een vriendin, en een nieuwe
baan, en in dat jaar is MSX.ORG weinig veranderd. Veel tijd om vaak de pagina’s te updaten
had ik ook niet, maar de bezoekersaantallen
bleven toch ongeveer gelijk. In 1998 heb ik wel
wat vaker de site geüpdate, en de boel in een
nieuw jasje gestoken, sommige van u herinneren zich misschien Pennie, de pinguin van
Konami nog wel die wat artikelen begeleide.
Toch was ik niet echt tevreden met het feit dat
de site te weinig nieuws te bieden had. In 1999
ben ik een mailinglist begonnen, met de op-

roep aan actieve MSX’ers om mee te denken
over een ander MSX.ORG. Na weinig respons
in het begin, waren er toch eind 1999 acht
mensen lid van de mailinglist, waaronder Manuel Bilderbeek, bekend van de MSX FAQ op
Internet, Laurens Holst van het toenmalige
Datax, en als laatste werd Bart Schouten lid
van de lijst, die vroeger een bekend personage
was bij MSX-Club West-Friesland en ook lid
was van een MSX groep, welke verschillende
demo’s en games heeft uitgebracht op het
MSX platform.
In het begin discussieerden we voornamelijk
op de mailinglist over hoe we MSX.ORG leuker
en beter konden maken. Verschillende pagina’s werden door mij gemaakt, maar eigenlijk
was alleen de schil om de informatie steeds
anders, en niet de inhoud. Kortom, er werd
een hoop gepraat maar er kwam weinig tastbaars uit.
Even nadat Bart lid werd lanceerde hij het idee
dat het nieuwe MSX.ORG een dynamische site
moest worden, waar mensen zelf nieuws konden neerzetten en zelf webpagina’s konden
onderhouden. Wij moesten alleen een database maken, met een schil eromheen, en de
inhoud kon worden bepaald door de MSX-ers
zelf. Ik vond het een beetje te hoog gegrepen.
Bart studeerde op dat moment nog, maar had
wel ervaring met Active Server Pages van Microsoft, een taal die met databases werkt en
ook pagina’s kan genereren en informatie kan
bewerken uit databases. Verder had Bart ook
al ervaring met het maken van webpagina’s
die de webmaster zelf online kan onderhouden, en ook het mogelijk maken van een inlog
mogelijkheid voor gebruikers van de site die
daardoor zelf dingen kon toevoegen aan de
database zoals homepagina’s, en nieuwsberichten. Ik kocht dus maar een ASP leerboek, en we ontwierpen een database waar al
de informatie in kon die we er in wilde hebben.
Bart ging aan de slag met de code voor het
online bewerken van de informatie op de site
(de database) en de code voor het inlog proces, en ik ging als beginner aan de slag met
het invoeren van alle MSX webpagina’s in de
database die ik kende en het maken van ASP
code om die pagina’s weer te kunnen weergeven in de browser. Verder had ik een groot
aantal muziek bestanden verzameld, die gingen ook in de database. Later maakte ik een
MIDI afspeel routine om MIDI files online te
kunnen beluisteren. Ook maakte ik samen met
Bart de grafische bestanden voor de nieuwe
site. Ondertussen moesten we nog wel een
provider vinden waar we onze database en
ASP code konden neerzetten, liefst zo goed-

koop mogelijk natuurlijk. Gelukkig wist een collega van mij van het bedrijf waar ik toen werkte
wel een hosting provider (Esearch genaamd)
die ons deze service goedkoop kon bieden. Na
overleg met deze hosting provider, kregen we
te horen dat we onze nieuwe site daar gratis
mochten hosten in ruil voor wat reclame op de
site. Dat is het logo van Esearch welke links op
de huidige pagina te vinden is. Toen alles geregeld was, konden we in mei 2000 de nieuwe
site lanceren.
Na een paar weken kreeg de site de huidige
look die bedacht is door Bart op basis van mijn
eerder gemaakte graphics. De huidige site
heeft nog steeds dit design, mede omdat dit
beter de mogelijkheden van de site weergeeft
en ook wat meer een MSX look and feel heeft.
Denk bijvoorbeeld aan Compile en Bit2, een
beetje speels dus.
Kort na de lancering verhuisde Laurens Holst
zijn ICQ lijst met MSX-ers naar www.msx.org
en dook zelf ook de asp code in. Laurens heeft
sinds de lancering van de nieuwe website ook
enorm bijgedragen aan allerlei aanpassingen
en verbeteringen aan onder andere de ASP
code van MSX.ORG.
Ook Antal van Kalleveen van de voormalige
MSX groep Paragon mag ik niet vergeten. Hij
heeft de vraag en aanbod rubriek gemaakt op
MSX.ORG. Helaas heeft hij op dit moment te
weinig tijd om actief bezig te zijn met
MSX.ORG
.
De site groeit nog steeds, en de mogelijkheden
ook. Bart heeft een paar maanden terug een
discussie forum gemaakt voor MSX.ORG en
we zijn nog steeds bezig met het bedenken
van nieuwe mogelijkheden voor MSX.ORG.
Helaas is onze vrije tijd vaak beperkt.
Wellicht heeft u www.msx.org wel eens bezocht. Wat veel mensen nog steeds niet weten
is dat iedereen een loginaam kan aanmaken
met een wachtwoord, waarna elke MSX-er zelf
zijn pagina kan toevoegen, nieuwsberichten
kan plaatsen over zijn eigen pagina of groep,
zijn dubbele MSX spullen kan aanbieden op de
marketplace (de vraag en aanbod rubriek) en
zichzelf lid kan maken van de MSX ICQ contactlijst.
Kortom, genoeg te doen op de website van
www.msx.org. Maak eens een account aan en
kijk eens rond met deze handleiding!
Sander van Nunen (sander@msx.org)

MSX-DOS 2 IN PHILIPS VG 8235/20
Deze inbouwbeschrijving is geschikt voor de
Philips VG 8235/20. Er zijn verschillende versie van MSX-DOS 2. Deze beschrijving betreft
een versie zonder schakelaar, want MSX-DOS
2 kan met een bepaalde toets aan of uit geschakeld worden. Natuurlijk is met een kleine
aanpassing een schakelbare versie in te bouwen.
Benodigdheden:
•
•
•

27512 eprom met MSX-DOS 2.**
74LS138
74LS175

Voorbereiding:
•
•
•

27512 pennen 1, 20, 22 en 27 inkorten
74LS138 alle pennen inkorten
74LS175 alle pennen inkorten

Het inbouwen:
•
•

Soldeer de 27512 met de overgebleven
pennen op U7, dit is de systeemrom.
Plak de 74LS138 en de 74LS175 met een
stukje dubbelzijdig plakband op de print
vlakbij de eprom.

op de website te vinden. Uiteraard staat
nog niet alles op de website, maar er wordt
momenteel aan gewerkt ok deze zo spoedig mogelijk aan de site toe te voegen.
•

Alle originele documenten van de verschenen West-Friesland Nieuwsbrieven
zijn in het archief te downloaden. Deze zijn
(gearchiveerd in een ZIP-bestand) onder
de nummers van de Nieuwsbrieven. Zijn
alle eerder verschenen uitgaven van de
Nieuwsbrief nog in Word-Perfect opgemaakt, zal dit vanaf nummer 36 (NvdR:
met zeer zwaar tegenstribbelen van de
eindredactie) gedaan zijn in MS-Word.

•

De Links-sectie is uitgebreid met het MSX
Resource Center (NvdR: Het ontstaan van
het MSX Resource Center is elders in
deze uitgave te lezen). Een link naar de
volledige tekst met de handleiding voor
msx.org is van de links sectie te downloaden.

Maak de volgende verbindingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

27512 pen 14 met de 74LS138 pen 8 en
de 74LS175 pen 8
27512 pen 28 met de 74LS138 pen 16 en
de 74LS175 pen 1, 5, 12 en 16.
27512 pen 1 met de 74LS175 pen 2
27512 pen 2 met de 74LS138 pen 1
27512 pen 11 met de 74LS175 pen 13
27512 pen 12 met de 74LS175 pen 4
27512 pen 20 met CS1 pen 1 (slotconnector)
27512 pen 22 met de 74LS138 pen 4 en
U11 pen 28 (Engine)
27512 pen 26 met de 74LS138 pen 6
27512 pen 27 met de 74LS175 pen 15
74LS138 pen 2 met U1 pen 4 (Z80)
74LS138 pen 3 met U1 pen 5 (Z80)
74LS138 pen 5 met U1 pen 22 (Z80)
74LS175 pen 9 met 74LS138 pen 13

Wanneer alles goed is aangesloten is MSXDOS 2 aanwezig.

Dat was het voor dit moment. In de volgende
uitgave meer nieuws en andere benoemenswaardigheden over de West-Friesland Home
Page.
West-Friesland Home Page Webmaster
(mcwf@msx2.com)

Bas Kornalijnslijper

BiFi’s HOME PAGE
WEST-FRIESLAND HOME PAGE
Allereerst: de pagina ter herinnering aan KDW
is totaal van de baan. Hierdoor zullen alle artikelen die ongepubliceerd zijn gebleven ongepubliceerd blijven. Jammer maar waar. Dit is
het laatste wat ik hierover zal publiceren.
•

Momenteel zijn beetje zo langszaam maar
zeker steeds meer producten van de club

Goed, het heeft totaal niets met de club te maken, maar wel degelijk met MSX. Medio maart
2001 is de nieuwe totaal gerestylde BiFi’s
Home Page gelanceerd. Persoonlijk ben ik uitermate tevreden met het resultaat. De (nu nog
voor een groot gedeelte eerder op het disk magazine staande) cheats zijn uigelegd opgenomen op de informatiepagina’s over de spellen.
Voor de spellen waarover nog geen informatie
online is en wel reeds een of meerdere cheats

te downloaden zijn uit het archief, zullen spoedig worden toegevoegd. Tevens zijn diverse
door mij gemaakt rom-images op de site te
downloaden en diverse zijn on-line te spelen.
De site is te vinden op: www.bifi.msxnet.org en
de ftp-site is: ftp-bifi.msxnet.org waarop de diverse zaken ook te downloaden zijn (er kan
meer worden gedownload, want niet alles is
nog op de site beschreven).

waren er erg goed in en een ander had dus
ook weinig te vertellen.
De beurs liep lekker door qua aantal bezoekers en aan het einde was er voor de mensen
die daar zin in hadden een koud of warm buffet. Wat leuk en lekker was.

Albert Beevendorp
(bifi@msxnet.org of ICQ UID: #36126979)

Halverwege de dag kwam Sander van Nunen
nog even langs om wat software kwijt te raken.
Hij had onder andere Ikari Warriors te koop en
raakte er ook nog wat kwijt (niet allemaal want
hij heeft er maar 30 opgekocht).

OSS 2001

Al met al een geslaagde dag en volgend jaar
zijn wij zeker weer van de partij.

De beurs in Oss was een groot succes al zeg
ik het zelf. Er waren aardig wat standhouders
en de opkomst was voor Oss begrippen goed
tot zeer goed te noemen. Tot ieders verbazing
kwamen er zelfs nieuwe spellen uit en dat al
voor de beurs van Tilburg, meestal houden de
clubs het tot aan de beurs van het jaar.

Johan van den Bor

Om de meeste langs te lopen en te kijken wat
er was, was je al gauw een dik uur bezig. Aan
het begin stonden de jongens van MSX NBNO
zelf met hun blad, een Japans diskmagazine
en meerdere spellen waaronder Dead or Alive
en F Nano, een MSX turbo R race spel. Daarnaast stond een stand waar diverse tweedehands boeken en hardware werd verkocht.

•
•
•
•
•
•

Aan de kop stonden de mensen uit Tilburg die
hun beurs promoten en MSX en PC bezig waren. Er was ook een stand met inktcartridges,
diskettes en lege CD's. Jaap Hoogendijk van
MSX-Gebruikersgroep Zandvoort was er met
van alles. Van cartridges tot laserdisk tot PlayStation, MSX en Nintendo 64. Bas was er om
diverse kabels, hard- en software te verkopen
en reparaties te doen op MSX en PlayStation.
Verder was Rinus Stoker van MSX Info Blad
aanwezig die een demonstratie gaf van de
nieuwe Z-380 waar veel bekijks voor was. Sunrise for MSX kwam met 2 nieuwe spellen: Blue
Warrior (een Knightmare kloon) en KPI Ball
(een spel dat zeer verslavend is). Verder waren wij er ook met Find It en wat dubbele software die we gauw kwijt waren.
Een erg leuk iets was dat er op het podium
met 6 of 8 ik blijf er even van af een spel
gespeeld kon worden met zijn alle tegelijk. Een
tetris variant. Erg leuk en erg frustrerend omdat er je elkaar dwars kan zitten en dat werd
ook vaak gedaan. Vooral de leden van NBNO

PlayStation 2 NU OM TE BOUWEN
De PlayStation 2 is nu om te bouwen om deze
geschikt te maken voor het draaien van:
PlayStation 1 PAL origineel
PlayStation 2 PAL origineel
PlayStation 1 PAL backup
PlayStation 2 PAL backup
PlayStation 2 NTSC backup
PlayStation 2 EA-Sportsgames

De ombouw wordt geleverd met Action Replay
2, bestaande uit 1 cartridge en 2 CD’s, en een
RGB-kabel.
Bas Kornalijnslijper

OPROEP
Ik ben een verwoed modelspoorder en wil mijn
MSX gebruiken om een modeltreinspoor te besturen. Ik ben hiervoor op zoek naar hard- en
software om het geheel te kunnen realiseren.
Eventueel wil ik zelf wel een beetje aan het
programmeren slaan alleen weet ik niet welke
boeken ik hiervoor moet doorwerken. Stuur mij
een mailtje met informatie over hoe ik dit kan
doen naar:
henkvzon@soneramail.nl
Henk van Zon
(NvdR: ik kan mij een club herinneren die zich
hiermee bezig houdt. Ik weet alleen niet meer
wie dit precies deden… Als iemand het weet,
stuur dan een mailtje naar Henk van Zon.)

KLEINE ADVERTENTIES

Gezocht: MCCM nr. 83 en een MSX-computer
met 7MHz. Tel.: 06-53616512

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: Videopac spellen nummers 19, 20,
42, 46 t/m 48 en 50. Tel.: 0229-270618 of 0651069177

Te koop: Philips kleurenmonitor voor MSX
en/of PlayStation. Tel.: 0229-270618 of 0651069177
Gezocht: MSX1 computers: alle modellen
behalve Philips en Sony, uitgezonderd Sony
HB-101P en hoger dan Sony HB-700P, en uitgezonderd Philips VG-8000. Tel.: 0757712919 of sander@msx.org
Te koop: Philips NMS-8250, Philips CM-8833.
Tel.: 0229-236848
Te koop: Commodore 1084S RGB-monitor.
Werkt op de meeste typen MSX-computers
incl. de benodigde kabel. ƒ 90,-. Tel.: 0229270618

Gezocht: SCC-cartridge van Konami. Tel.:
0528-269517
Te koop: Inktjetprinter Tally T7110, ook geschikt voor MSX. Tel.: 0229-236848
Gezocht: Eprom van de FM-PAC van Gouda of
Checkmark. Tel.: 0229-270618 of 0651069177
Gezocht: MSX tijdschriften, MSX-Gids 1 t/m 3,
MSX-Club Magazine 1 t/m 16, Software gids 9
t/m 11, MSX-Info: Jaargang 4 nr. 5, jaargang 5
nr. 4 en 5, jaargang 6 nr. 2 t/m 6, MSXComputing: 14, 17 en hoger. Stuur een mailtje
naar: manuelbi@sci.kun.nl

Volgende Clubdag:

26 mei 2001
(Aanvang: 12.30 u.)

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

