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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 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:
15 december 2001

REDACTIONEEL
Het is weer voorbij, de
zomervakantie.
Tijdens deze clubdag is
ook weer een MSX-veiling, waarbij geboden
kan (en zal) worden op
ongetwijfeld weer een
diversiteit aan MSXharden
software,
MSX-boeken en tijdschriften, maar ook titels voor de Nintendo
Gameboy die wij reeds
eerder kennen op de
MSX. Op de website
was reeds een impressie te zien van de items
die (onder voorbehoud)
op de veiling worden
aangeboden.
Tot slot mijn vakantie.
Dit kan eigenlijk geen
vakantie genoemd worden. Qua MSX kan er
gemeld worden dat er
een twee Konami titels
bij gekomen zijn, waaronder een Game Master uit Finland. Deze
heeft een rode verpakking die net zo groot is
als de verpakking van
Nemesis 3.
Albert Beevendorp

PS-ONE NIEUWS
De PS-ONE ombouw
waarbij alles werkt zonder de boot-CD wordt
goedkoper, de andere
versie komt te vervallen.

De prijs zal tussen de twee andere PS-One
ombouwprojecten komen te liggen.

SPELCOMPETITIE
De spelcompetitie van 26 mei werd verzorgd
door Paul Brugman. Het spel was Time Pilot
van Konami. Dit keer waren er drie prijzen te
verdelen. Er is besloten om de vijfde plaats te
belonen met het kado van MSX-Vriendenclub
Mariënberg, een klein radiootje. De zevende
plaats werd beloond met een muismat, aangeboden door Jaap Hoogendijk. Ook de club had
een "Originele Hoornsche Broeder" van Bakkerij Otten aangeboden. Deze ging naar
Sander Hoogendijk, die als negende was geëindigd en zal daarbij ook de volgende spelcompetitie verzorgen.
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Alex Kalkwiek
Albert Beevendrop
Bartholo Kobes
Jaap Hoogendijk
Dhr. Kuilder
Dhr. Kootstra
Hans Otten
Dhr. Kalkwiek
Sander Hoogendijk
Ditta Visscher
Dhr. van der Meijden
Dhr. Riegen

40970
28370
12620
11880
4580
3110
2530
1950
1710
1310
810
370

Meteen na de spelcompetitie was er een door
mij georganiseerde Synth-Saurus quiz. Hierbij
liet ik op een computer diverse muziekstukken
horen welke ik jaren geleden heb gemaakt
voor het programma Synth-Saurus 2. Het was
de bedoeling, middels een vragenformulier met
meerkeuzevragen, het juiste muziekstuk te
kiezen. Sommige vragen waren heel eenvoudig omdat er drie van de vier nummers verzonnen waren. Hans Otten, Sander Hoogendijk en Albert Beevendorp hadden 14 van de
15 vragen goed. Alleen Dhr. Kootstra had alle
15 vragen goed. Natuurlijk hoorde hierbij een
passende prijs, een CD-bon t.w.v. ƒ 25,-.
Bas Kornalijnslijper

NIEUWE MATRA TITELS

COCK IT UP

Op de beurs van Tilburg was weinig nieuws te
koop. Er was genoeg nieuws te horen van de
grote chef uit Japan maar daar wil ik het niet
over hebben (de vorige Nieuwsbrief gaf daar al
een impressie van en op de MCWF Home
Page staat het hele verhaal) want we moeten
eerst maar eens zien of dat, wat deze man
heeft verteld, uitkomt. Laten we het hopen.

Ik kan bijna hetzelfde zijn als over het vorige
spel alleen is dit geen Arkanoid variant maar
een Tetris spel. Je kan dit spel met 1 of 2 personen spelen. Als je het met zijn tweeën speelt
heeft dat geen in vloed op elkaar alleen als je
twee lijnen tegelijk weg haalt dat beeft het
beeld en bij drie lijnen iets meer en bij vier vrij
heftig voor 2 a 3 sec, kan vervelend voor je tegenstander zijn. Verder kan je uit vier poppetjes (beertjes) kiezen en de graphics zijn ook
niet echt MSX2 maar wel leuk om te zien. Verder is dit spel net als de andere twee met PSG
muziek en dat is goed gelukt. Het is afwisselend en vrolijk. Verder gaat het bewegen gladjes, alleen wat ik persoonlijk jammer vind is dat
er twee blokjes dezelfde kleur hebben en dat is
eentonig. De beursprijs was ook ƒ 30,-. Om
nou te zeggen hier mis je iets aan… nee, maar
ze zijn wel leuk om te zien.

Wat er wel voor het eerst werd verkocht waren
spellen die Matra al eerder dit jaar of eerdere
jaren in Spanje uitgebracht had. Een daarvan
(Sexbomb Bunny) was al eerder in Nederland
verkocht in Bussum en degenen die daar geweest zijn hebben de persoon die het verkocht
niet over het hoofd kunnen zien.
Nu werden er ook drie andere games van Matra verkocht, Ark A Noah, Cock It Up en Moskow 2024. In dit artikel zal ik deze drie spellen
bespreken.
De spelen staan allemaal op een eigen disk in
een net plastic hoesje met een mooi kleurenhoesje erin. De disks zijn voorzien van een net
etiket zodat het geheel er verzorgd uit ziet. Alleen bij Moskow 2024 zit een kleine handleiding. Bij de andere twee staat er erg beknopt
aan de binnenkant wat de bedoeling is.
ARK A NOAH
Het spel is een Arkanoid variant. Wel een goede maar weinig vernieuwend. Het is de bedoeling voor degene die Arkanoid niet kent of het
niet gauw voor de geest kan halen, om met
een balkje een balletje hoog te houden en
blokjes weg te tikken. Wat bij deze versie best
wel moeilijk is want het gaat redelijk vlug al in
het begin, dus voor iemand die het nog nooit
gespeeld heeft pittig. In het begin kan men kiezen uit Keyboardish, Cockstick of Mousellanea (ja, het staat vreemd maar het staat er echt).
Ik heb ze alle drie geprobeerd en ze bewegen
allemaal soepel over het beeld. De graphics
zien er niet echt MSX2 uit maar zijn wel grappig om te zien. Laat ik zeggen dat het niets
nieuws onder de zon is, een grappig spel maar
er zijn er al meerdere en om dan te zeggen dat
deze er echt uit springt… nee, maar wel een
leuke meekomer. De prijs was ƒ 30,- op de
beurs en ik weet niet of deze nog eens in Nederland te koop zijn. Wil je hem per se hebben
zou je even op internet moeten kijken:
matra.cjb.net of op de homepage van Hnostar.

MOSKOW 2024
Ja het klinkt erg afgezaagd maar dit is ook
variant op een ander spel. En wel op de Hyper
Sports reeks. We schrijven het jaar 2024 de olympische spelen worden in Moskou gehouden. Er wordt door iedereen uitgekeken op de
atletiek wedstrijden. De vijf onder delen die in
dit spel te spelen zijn: 100 meter sprint, verspringen, kogelstoten, hoogspringen en 110
meter horden lopen. Er kan uit vier personen
gekozen worden en dat zijn niet de minste.
Mr Cleese: ja, degene uit Fawlty Towers
Devotchka: een serveerster uit een cocktailbar
Big Dick: snelheid en grote doet er niet toe
Sexy Boy: Adam met een masker op en een
blad voor zijn …
Tot zo ver het grappige van het spel, oh nee
nog even dit de reclame op de borden zijn leuk
er word reclame gemaakt van een MSX beurs
in Japan tot pizza en seksclubs. Om voor uit te
komen moet er heel snel op de cursor toetsen
geramd worden ja in het begin is het tikken
maar na een paar keer game under dan ram je
wel. En bij sommige spelen moet je ook nog
op tijd op de spatie drukken om te springen of
te stoten. De spelen zijn leuk om te doen en
pittig maar wederom niets nieuws. MSX2 is zeker niet nodig voor de graphics maar waarschijnlijk wel voor het programmeerwerk. Ik
heb nog niet kunnen zien hoe maar het schijnt
met 4 personen tegelijk te spelen te zijn. Wel
iets nieuws. De muziek is ook PSG maar zeker
is niet slecht. Voor de prijs van ook ƒ 30,- grappig om te hebben en als je toetsenbord het

nog overleeft na een maand intensief spelen
van dit spel heb je een goed toetsenbord.

NIET MSX MAAR TOCH WEER WEL

De conclusie is dat het wel leuke spellen zijn
maar zeker geen toppers, leuk om te hebben
maar ook geen groot verlies als je ze gemist
hebt. Ik zelf vind Sexbomb Bunny en Moskow
2024 de leukste. Maar dat is mijn mening.

Je ziet wel eens op een Internetsite of op een
veiling leuke spullen die toch wel wat MSX te
maken hebben. Deze rubriek die elke Nieuwsbrief terug komt willen we daar aandacht aan
geven. Deze keer MSX getinte telefoonkaarten.

Johan van den Bor

512 kB RAM in de Panasonic
FS-A1ST MSX turbo R
Deze inbouwbeschrijving is alleen geschikt
voor een Panasonic FS-A1ST Turbo R.
Benodigdheden:
•
•
•
•

44C256 (2 stuks / geheugen-IC's)
SMD-condensator 100 nF (2 stuks)
SMD-weerstand 100 Ohm (2 stuks)
Weerstand 10 kOhm

Het inbouwen:
1.
2.
3.
4.
5.

Soldeer de geheugen-IC's op de lege
plaatsen van IC31 en IC33.
Soldeer de SMD-condensatoren van 100
nF op de lege plaatsen van C138 en C140.
Soldeer een SMD-weerstand van 100
Ohm op de lege plaats van R55.
Soldeer een weerstand van 10 kOhm op
de lege plaats van R41.
Soldeer een SMD-weerstand van 100
Ohm op de lege plaats van R229 (Deze
bevindt zich aan de onderzijde van de
print).

Wanneer alles goed is gesoldeerd zal er in het
opstartscherm de melding komen dat er 512
kB aanwezig is.
Bas Kornalijnslijper

Ik weet dat Konami
meerdere uitgegeven heeft: Salamander, Nemesis, King
Kong 2 en waarschijnlijk wel meer
spellen. De eerste
is een Salamander
telefoonkaart. Het is
niet de originele die
je bij het Japanse
spel erbij krijgt maar
een andere. Het is
gemaakt van een
dun zeer flexibel
plastic heel anders
dan al die stugge telefoonkaarten uit Nederland. De achterkant is niet interessant voor de
Japanners. Deze is bijna altijd grijs en saai. De
voorkant is net als de doos gekleurd en zelfs
MSX staat er op.

De tweede is een Illusion City getinte kaart van
Micro Cabin. Deze is net als bij Salamander
bijna hetzelfde als de doos van het spel.

Ik weet dat er ook een kaart van Dragon Slayer 6, mocht iemand weten of er nog meer
MSX telefoonkaarten zijn en als er scans zijn
dan houd ik me aanbevolen. De kleurenscans
van deze 2 scans zijn in ieder geval te zien en
te downloaden op de West-Friesland Home
Page in het archief. Heeft u nog van dit soort
dingetjes, maak dan een kleurenscan en stuur
deze naar mij (bor.j@wxs.nl). Dan kan deze in
een volgende uitgave besproken worden.
Johan van den Bor

Gezocht: de complete 64 kB uitbreiding Philips
VU-0034. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177
Gezocht: MSX1 computers: alle modellen behalve Philips en Sony, uitgezonderd Sony HB101P en hoger dan Sony HB-F700P, en uitgezonderd Philips VG-8000. 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.: 0229270618 of 06-51069177

HET PUBLIC DOMAIN BESTAND

Gezocht: FM-PAC van Panasonic. Tel.: 0172492015. E-mail: johan@msxplaza.com

Deze keer de laatste 10 diskettes van de PDlijst die op dit moment op de website staat. De
volgende keer zal onze PD-man Paul Brugman
weer een tiental PD-diskettes kiezen om te
plaatsen.

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

WF-772
WF-773
WF-774
WF-775
WF-776
WF-777
WF-778
WF-779
WF-780
WF-781

APS Satelliet van PTC (Philips
Thuis Computer)
FUN van PTC
Educatief Aschcom nummer 1
Educatief Aschcom nummer 2
Educatief Aschcom nummer 3
Educatief Aschcom nummer 4
Educatieve Diskette
Sanyo Demo MSX2+ diskette
Basic-spellen-disk
Sony tekenprogramma met demonstratie muis bestuurbaar

Albert Beevendorp en 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: 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: MSX-software (compleet en origineel): Zaxxon, Backgammon, Norseman. Tel.:
0229-270618 of 06-51069177
Te koop: Philips NMS-8250 met 2 dubbelzijdige drives en MSX-DOS 2.2 intern, VW-0080
monitor, NMS-1431 printer, desktop computerkast met ingebouwd 500 MB harddisk, SCSI
interface, voeding, CD-ROM speler en 7 CDROM’s. Tony Smith: Tel.: 0523-264734 of email: tony.smith@wanadoo.nl

Volgende clubdag:
Zaterdag 15 december 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

