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REDACTIONEEL

SPELCOMPETITIE

De zomer is weer voorbij en we maken ons allen klaar voor weer een
nieuw seizoen gezellig
met de MSX door te
brengen en we beginnen met de zo onderhand jaarlijks terugkerende MSX veiling van
MSX-Club West-Friesland.

De spelcompetitie van 25 mei werd verzorgd
door Jaap Hoogendijk. Het spel was dit keer
Zexas van DB-soft, een schietspel. De belangstelling was zeer groot en er waren maar liefst
vijf prijzen te verdelen. De achttiende plaats,
Remy van den Bor, werd beloond met een zak
drop aangeboden door Jaap Hoogendijk. De
vijfde plaats werd beloond met een tijdschrift
van het filmfestival, ook aangeboden door
Jaap Hoogendijk. De derde plaats werd beloond met Originele Hoornsche Broeder en
werd gewonnen door Johan van Luyn. Het kado van MSX Vriendenclub Mariënberg, een
klok (NvdR: 'hij hangt in de keuken', aldus Patriek), werd gewonnen door Patriek Lesparre
voor zijn hoogste score. Tot slot werd de zevende plaats beloond met nog een Originele
Hoornsche Broeder en werd gewonnen door
Paul Brugman. Paul Brugman zal de volgende
spelcompetitie verzorgen. Beide Originele
Hoornsche Broeders zijn aangeboden door
MSX-Club West-Friesland en zijn een specialiteit van Bakkerij Otten.

Volgende week zullen
velen ieder zich weer
verzamelen in Bussum
voor de 14e editie van
de MSX Computerdag
zal worden gehouden
gevolgd door de 4de
MSX Marathon. Diverse groepen en individuen zullen voor en achter de stand demonstreren wat ze aan het
doen zijn of hebben uitgebracht en willen verkopen. Het is ergens
wel een beetje vreemd
Bussum na onze clubdag te hebben sinds ze
ongeveer het einde van
de maand gehouden
worden.
Mede namens de organisatie wens ik iedereen veel leerzame momenten en veel plezier
toe op deze clubdag en
het lezen van deze uitgave en hoop velen in
Bussum op de beurs te
treffen.
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GRADIUS III LEGENDS
De naam van dit spel dat in Tilburg aangeboden werd doet menigeen het hart sneller kloppen. Het zou toch eens waar zijn dat onze grote vrienden van Konami weer een MSX spel
zouden uitbrengen. Maar voor de verzamelaars onder ons: helaas, het is een erg lijkend
Nemesis spel van IMANOK. Wat niet weg
neemt is dat het van een hoge spelkwaliteit
kan zijn. Laten we het eens nader bekijken.
Het spel wordt aangeboden door MSX NBNO
die voor Nederland het verkooppunt zijn van
IMANOK denk ik, want ze hebben ook Final
Bout van deze programmeurs verkocht hier.
Het wordt geleverd op een DD disk met een
kleurenetiket, wat er netjes maar niet echt
spectaculair uitziet. Hier staat op vermeld dat
het voor de MSX 2+ of MSX turbo R is gemaakt en voorzien wordt van FM-PAC muziek.
Verder helemaal geen handleiding of doosje,
iets wat ik zelf altijd wel jammer vind.
Vol verwachting klopt mijn hart (en het is nog
niet eens december) als ik de disk erin doe. Er
verschijnt een mooi en strak logo en daarna
een scherm waar je uit 4 verschillende schepen kan kiezen: ieder met zijn eigen wapenarsenaal, bijna allemaal bekende wapens, het is
aan ieder wat voor hem of haar de voorkeuze
heeft. Dit alles met een lekker muziekje dat
niet verveelt als je het ook langer op hebt
staan. Het gebeurt nog wel eens als ik aan het
schrijven ben voor een recensie over een spel
dat ik weleens denk “Ja nu ken ik het melodietje wel”, maar dat is hier niet het geval. Verder
in het spel, wat ik gehoord heb, is dat net zo
met de muziek. Het is alleen zo dat als je alleen zit en het niet helemaal wilt lukken dat
dan de muziek steeds harder gaat en dat
helpt soms om een level te halen. Als je de
keuze gemaakt hebt kom je weer via het beginlogo bij het spel.
Wat jammer genoeg gelijk opvalt is dat het wel
een beetje erg lang duurt voor je mag beginnen en dat is een groot nadeel vooral als je er
lekker inzit en je gaat dood. Dan duurt het net
even iets te lang voor je weer mag verder spelen (het gaat op een bepaald moment irriteren). Het tweede dat opvalt is de graphics die
mij tegenvielen, het is (dacht ik) niet voor niets
een MSX 2+ spel of niet. Sommige tegenstanders en het vliegtuig waar je zelf mee vliegt
zien er net MSX 1 getekend uit. De achtergronden zijn mooier zoals MSX 2 maar zeker
niet MSX 2+. Nu is het zo dat er gebruik wordt
gemaakt van een shoot ‘em up spel editor en
deze is speciaal gemaakt voor de MSX 2+,

een editor die al voor meerdere spellen is gebruikt, onder andere Twinkle Star. En nou komt
het vervelende: dat je gaat het vergelijken met
de Nemesis die je al kent en dan valt 1 ding
gelijk op: dat het anders gaat met de powerpods die je kan krijgen voor andere wapens.
Bij Nemesis is het zo dat je die op moet sparen, bij Gradius Legends is het zo dat elke
keer dat je schiet de powerpod in oplopende
volgorde de wapens neerzet, zodat als je het
wapen dat je wilt hebben in de pod staat je niet
meer moet schieten maar eerst moet pakken,
iets wat erg lastig is want je wordt ook door
meerdere tegenstanders onder vuur genomen
en moet je dus vaak schieten om niet dood te
gaan en zo komt het voor dat je een ander wapen krijgt dan je oorspronkelijk wilde.
Ik weet niet of het de bedoeling was of dat er
een foutje in geslopen is maar als je een bepaald wapen compleet hebt, dan kan je er gewoon meer van pakken: alleen begin je dan
weer opnieuw, bijvoorbeeld je hebt al 2 keer
grond missiles en je pakt nog een grond missiles erbij dan heb je er geen enkele meer
maar moet je opnieuw beginnen met verzamelen.
Je kan deze veranderingen op meerdere manieren bekijken, de een zal zegen “ja dat is
veel moeilijker en het lijkt helemaal niet op Nemesis” en de ander zou waarschijnlijk zeggen
“het is weer wat nieuws in de Nemesis reeks.
Het is verfrissend”.
Wat me wel opvalt is dat je er wel even voor
moet gaan zitten want makkelijk is hij zeker
niet. Ik vind het zelf wel moeilijk en je baalt er
wel eens van als het WEER mis gaat, maar het
is wel eens wat anders. Aan het einde van elke
level komt er een eindbaas die verslagen moet
worden. Iets wat gauwer geschreven is dan
gedaan. Want wat ik wel een groot minpunt
vind is dat als je ook al is het bij de eindbaas
afgaat dat je helemaal bij het begin opnieuw
moet beginnen.
Wat een groot pluspunt is dat er 7 levels zijn
die doorvlogen moeten worden en dat gebeurt
op een ZEER prettige manier, want de besturing is zeer goed. En het mag nog wel eens
gezegd worden dat de muziek erg prettig is in
het gehoor en zeker de moeite waard. Het spel
kan op de harddisk gezet worden en is te spelen met joystick of toetsenbord.
Eindconclusie: voor degene die niet van
schietspellen houden, laat maar liggen want
voor dat soort mensen is het weer meer van

hetzelfde. Maar voor degene die het wel leuk
vinden is het een must want het is weer erg
verslavend en toch ook wel weer net iets anders. Voor de prijs van ongeveer € 7,- kan je
het bijna niet laten liggen want ondanks het
aantal minpuntjes is het zeker waar voor dat
geld.
Het is te verkrijgen op MSX beurzen of bij:
MSX NBNO
I.van Portugalstraat 9
5346 PJ Oss
Tel 0412-630653 of 0412-690757.
Johan van den Bor

MSX BEURS BUSSUM 2002
Op zaterdag 5 oktober van dit jaar zal één van
de grootste MSX beurzen van Nederland wederom worden georganiseerd. Ook dit jaar bestaat de beurs uit twee onderdelen, de 14e
MSX Computerdag, en de 4e MSX Marathon,
waarbij de eerste van 10.00 u. tot 17.00 u.
duurt, en de laatste tot 10.00 u. de volgende
morgen! De locatie van de beurs is in het inmiddels vertrouwde Sociaal-culturele centrum
'Uit-wijk' aan de Dr. Schaepmanlaan 10 te Bussum.
Er is een kleine verandering in de organisatie,
te weten dat de beurs vanaf nu in zijn geheel
door TNI georganiseerd zal worden, let dus op
de aangepaste adresgegevens. Ook wil ik
graag even de aandacht richten op de datum,
die is veranderd in 5 oktober, in tegenstelling
tot eerdere aankondigingen. Verder kon dit
jaar wegens een organisatorische verandering
in het Uit-wijk gebouw de grote zaal niet meer
aan ons beschikbaar worden gesteld. Daarentegen hebben wij wel weer wat extra ruimte in
de nieuwe aanbouw. Al met al moeten we het
nu dus met een iets kleiner (en knusser?) oppervlak stellen. Ik verwacht hier echter geen
problemen mee.
Naast het beursgedeelte zal er in navolging
van de afgelopen drie jaar zal er voor de fanatieke MSX-ers een 4e MSX Marathon worden
georganiseerd, die na het einde van de beurs
om 17.00 u. tot zondagochtend circa 10.00 u.
zal voortduren, in totaal 24 uur MSX! De trotse
deelnemers zullen na afloop worden getrakteerd op een rasecht MSX-ontbijt, en een echt
certificaat overhandigd krijgen! Wil je op de
Marathon blijven, laat het ons graag even van
tevoren weten d.m.v. een mailtje, zodat we er
beter rekening mee kunnen houden. Ook ra-

den we je aan om een slaapzak mee te nemen.
Echter, de MSX Marathon zal niet alleen na de
beurs plaatsvinden, ook tijdens de beurs kunt
u meedoen aan activiteiten. Naar onze mening
is een beurs alleen namelijk niet voldoende om
de MSX-er de hele dag, of sterker nog, 24 uur,
bezig te houden. Er zal een programma worden opgesteld om u de hele dag bezig te houden. Denk bij mogelijke activiteiten onder meer
aan (spel)competities, trivia, een loterij, wellicht
een presentatie, etcetera. Ook zullen er gedurende de dag anime video’s worden vertoond
op een groot scherm. Heeft u suggesties of ideeën, of beter nog, wilt u meehelpen met de
organisatie van een activiteit, dat wordt zeer
gewaardeerd! Neem in dat geval even contact
met ons op.
De toegangsprijs voor de 14e MSX Computerdag bedraagt dit jaar € 2,- per persoon. De
toegang voor kinderen is gratis. Deelnemen
aan de MSX Marathon is dit jaar gratis.
Hopelijk tot binnenkort!
Laurens Holst
Lijsterlaan 60
1403 BB Bussum
Tel. 035-6989386
email: lholst@students.cs.uu.nl

EEN DAGJE NAAR OVERIJSSEL

Maze of Galious

De meesten van ons zijn ook dit jaar weer op
vakantie geweest en voor mij was dit jaar Overijssel aan de beurt om te bezoeken. Maar
als je daar toch bent kan je het niet laten om
een bezoek te brengen aan Mariënberg en de
MSX club daar. Zo ben ik daar geweest met
het hele gezinnetje. Het was er niet erg druk
(ja, daar is het ook vakantie) maar zoals altijd
beregezellig. We werden erg vriendelijk welkom geheten door dhr. Kootstra met koffie en
frisdrank. Voor de kinderen van ons werd er
gelijk een computer neer gezet en daar hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt. Verder
was het weer lekker bijkletsen met diversen
mensen en ideeën uitwisselen en kijken of we
wat voor mekaar in de toekomst kunnen betekenen. Er werd weer de bekende spelcompetitie gedaan en Gré Poortman had een spelcompetitie opgezet met het mij en Bas o zo bekende spel Road Fighter. Ik durf het bijna niet te
zeggen maar ik was aan het einde van de dag
de trotse bezitter van een echte MSX auto,
omdat ik de hoogste score had het einde van
de dag. De auto is gelukkig zo groot dat deze
op mijn computer kan staan.

Aan Maze of Galious voor Windows is Dennis
vrij recentelijk begonnen. Er is daarom op moment van schrijven geen download van. Op de
site is reeds wel te lezen wat de voortgang van
het geheel is.

Ik wil de mensen uit Mariënberg en Bas en Ditta bedanken voor de vriendelijke en hartelijke
ontvangst en ook de gezellige dag samen.
Mocht je ook eens in de beurt van Mariënberg
zijn is dit zeker een aanrader.
Johan van den Bor

REMAKES VAN MSX-SPELLEN
Het schijnt op het Internet een rage te worden
om de nostalgie terug te halen door van oude
titels voor bijvoorbeeld MSX PC-versies te maken. Met name zijn diverse Konami titels graag
'doelwit' om naar de PC te converteren.
Remakes die ik persoonlijk erg interessant vind
zijn King's Valley 2 voor Windows, Maze of
Galious voor Windows en Tank Battalion voor
Windows gemaakt door Dennis Pasveer (links
zijn aan het eind van het artikel te vinden),
Pharao's Curse gemaakt door Maher F. Farag
uit Egypte en Maze of Galious remake gemaakt door Santi Ontañón uit Spanje.
Nog meer links naar andere remakes (van bijvoorbeeld Castlevania, Chuckie Egg, Head over Heels, Hero, Jetset Willy en nog vele anderen) zijn te vinden op http://www.remakes.org/
maar in dit artikel beperk ik me tot de remakes
die ik interessant vind.

De remake van Santi Ontañón is heel erg ver.
Alle werelden kunnen al betreden worden en
alle bossmonsters zijn reeds aanwezig. Deze
remake heeft de mogelijkheid tot het instellen
van verschillende versies van graphics en geluid. In de volledige download (ruim 20 MB
groot is) zijn naast de standaard graphics ook
alternatieve graphics in een beginstadium te
bewonderen en ook qua geluid zijn een paar
keuzemogelijkheden. Ook is het mogelijk om
middels een paar functietoetsen de spelsituatie
op de daarvoor bekende locaties naar of van
disk te saven of te laden in plaats van de 45tekens lange wachtwoorden. De wachtwoorden zijn 100% gelijk aan de wachtwoorden
voor de MSX versie van Maze of Galious waardoor deze onderling uitwisselbaar zijn. Op de
site wordt uitgebreid uitgelegd hoe de passwords opgebouwd zijn en er is reeds een
password generator te downloaden.
Ik ben zeer gecharmeerd van de HINOX grafische set met of het standaard geluid of het
ROB geluid. Leuk om te melden is dat Jorrith
Schaap en Bart Roymans (beiden niet onbekend op het gebied van muziek op MSX) ook
bezig zijn met hun eigen versies van het geluid
voor deze remake. Ik heb de MP3 al beluisterd
en ze klinken allebei erg goed. Ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk in het spel zal klinken.
King's Valley 2
King's Valley 2 voor Windows is heel erg ver.
Alle velden zitten erin en ook de toegang tot de
bonusstages zijn al ingebouwd. Momenteel
wordt gewerkt aan het toevoegen van de graphics van de MSX 2 versie en om de bonus
stages te implementeren. Momenteel zijn alleen de MSX1 graphics nog geïmplementeerd.
Erg mooie extra zijn de MSX 1 transparant graphics, de logische tussenstap voor deze versie
tussen de MSX 1 en MSX 2 graphics. Het spel
ondersteunt de zelfgemaakte King's Valley 2
velden zoals deze reeds door vele puzzelaars
zijn gemaakt op de MSX versies.
De editor van de Windows versie is geheel
muisgestuurd en zeer uitgebreid. Er kan nu gekozen worden uit de verschillende graphics en
muziek waardoor het geheel nog afwisselen-

der wordt. Men is niet meer gebonden aan de
achtergrond zoals de eerste piramide en men
is niet meer gebonden aan de limiet van 6 velden en het limiet van items, wapens en vijanden is verdwenen.
Pharao's Curse is gebaseerd op King's Valley
2. Naast het hele spelconcept en daaruit de
engine zijn de ideeën van graphics (die zeer
mooi en gedetailleerd zijn) en geluiden overgenomen uit het originele spel. Uiteraard zit in
deze versie ook weer een editor die volledig
muisgestuurd is, ook hierbij is het mogelijk om
zelf de achtergrond te selecteren. Dit was
blijkbaar iets dat door veel mensen gemist
werd in het origineel. Het is mij ook een raadsel waarom dat nooit werd ingebouwd. In de
King's Valley 2 voor MSX 2 Gold editie (zie
http://www.bifi.msxnet.org/ menuoptie 'MSX
list' in Konami info, klik RC-761 aan en op die
page op 'special') werd overigens voor die gelegenheid wel een selectiescherm voor de graphics gemaakt.

ZWART-BEELD PROBLEEM
Het overkomt iedereen wel eens: omdat een
eerdere MSX door omstandigheden niet meer
helemaal meer functioneert en de prijzen van
tweedehands computers in een aantal gevallen onder de reparatiekosten komen, wordt er
meestal over gedacht om een tweedehands
MSX computer te kopen. De computer wordt
aangesloten en na het verschijnen blijft een
zwart beeld zichtbaar.
Vaak wordt er dan gedacht dat het apparaat
defect is en men raakt in paniek en vaak worden deze ter reparatie aangeboden, terwijl er
dan helemaal niets aan de hand blijkt te zijn.
Er kunnen een paar dingen gebeurd zijn:
•

Links
King's Valley 2 voor Windows:
http://www.student.kun.nl/d.pasveer/kingsv
alley/
Maze of Galious voor Windows:
http://www.student.kun.nl/d.pasveer/mazeof
galious/
Tank Battalion voor Windows:
http://www.student.kun.nl/d.pasveer/tankba
ttalion/
Pharaoh's Curse:
http://xydirect.com/pharaoh/
Maze of Galious remake:
http://xydirect.com/mog/

•

Hoe ontstaat dit probleem?
Deze instelling komt niet zomaar voor… De
volgende mogelijkheden houden verband met
elkaar, omdat in feite hetzelfde wordt gedaan:
•

Albert Beevendorp

OUDE CLUBBLADEN ONLINE
In de zomervakantie hebben Hans Otten en ik
alle oude clubbladen (de boekjes) ingescant
en in PDF formaat op de West-Friesland Home
Page geplaatst. Op de site is nu dus het volledige clubbladen archief aanwezig.
Al deze clubbladen zijn in de archief-sectie van
de site te vinden, te downloaden en online te
lezen.
Website: http://www.mcwf.msx2.com/
Albert Beevendorp

De MSX staat in Basic, alleen kun je dat
niet zien. Of dit het geval is kan worden
getest door COLOR 15,4,4 op te geven,
deze bevindt zich standaard achter <F6>
(SHIFT-F1), zodat er weer tekst zichtbaar
wordt. Als dit werkt, dan is er niets aan de
hand en kan er gewoon verder worden gewerkt. Geef hierna wel even SET SCREEN
zodat deze instellingen ook na het opnieuw opstarten van de computer gehandhaafd blijft.
Er is iets goed fout met het apparaat.

•

Ergens bleek de vorige eigenaar het nodig
of leuk te vinden om de MSX van de hand
te doen met een van de volgende instellingen: COLOR 0,0,0 of COLOR 1,1,1. Vervolgens werd een SET SCREEN gedaan
om de instellingen te bewaren.
Er zijn ook Nederlandse software-producenten die het nodig vinden om de kleurinstellingen te wijzigen om bij het beëindigen
van het programma door middel van een
RESET de computer op te laten starten
met een zwart scherm, er van uit gaande
dat iedere MSX gebruiker eerst naar het
hoofdmenu terugkeert om via deze weg
het programma te verlaten. Op een PC
moet er altijd worden teruggekeerd naar
MS-DOS, maar op een MSX is het onzin
om de gebruiker enigszins te verplichten
deze procedure uit te voeren.

Albert Beevendorp

KLEINE ADVERTENTIES
Gezocht: Originele RPG-spellen voor PlayStation, Sega Saturn en Super Nintendo. Tel.:
075-6225530

Gezocht: Originele RPG-spelen voor o.a. MSX,
PlayStation, Nintendo, SEGA en andere spelcomputersystemen. Tel. 075-6225530 of email:
jaap@hoogendijk.demon.nl

Gezocht: Videopac-systemen en dito spellen
die mensen nog hebben liggen. Tel.: 0229270618 of 06-51069177

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

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

Gezocht: Slotexpander. Tel.: 0511-475021. Email: m.westerhof@chello.nl

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

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

Gezocht: Congo Bongo op cassette in grote
kunststof doos (Videopac doos). Tel.: 0229270618 of 06-51069177

Gezocht: FM-Pack, SCC-cart en muis. Tel.:
053-4354559 of e-mail: j.w.willems@hccnet.nl

Te koop: Sony MSX 1 Hitbit HP-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

Te koop of te ruil: Nintendo NES 8-bits console, met zapper (pistool), twee 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
Gezocht: KLM-huisjes van Rynbende en Henkes voor een redelijke prijs. Ook gezocht de
twee extra KLM huisjes "Het Paleis op de
Dam" en de "De Kaaswaag". Tel. 075-6225530
of email: jaap@hoogendijk.demon.nl

Volgende Clubdagen
Zaterdag 30 november 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

