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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
Rondeelstraat 25
1628 KH  Hoorn
F 0229-270618
Fax: 0229-270618

(op afspraak)

Redactieadres:
Albert Beevendorp
Maasstraat 90
1442 RW  Purmerend
F 0299-438898
Fax: 0299-438898

(op afspraak)

Doelstelling:
Het bevorderen van het
optimale gebruik van het
MSX-systeem en de bij-
behorende soft- en hard-
ware. 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 van opsteken.

De club kan aansprakelijk
worden gesteld voor in-
gezonden stukken van
één van de redactieleden.
Ook niet voor aangebo-
den artikelen en adver-
tenties.

Zonder onze toestem-
ming mag geen artikel of
een gedeelte daarvan uit
deze Nieuwsbrief verme-
nigvuldigd of overgeno-
men worden.

Copij:
Copij voor de Nieuwsbrief
in ASCII-formaat op dis-
kette aanleveren.

Illustraties in diverse for-
maten mogelijk of op pa-
pier duidelijk genoeg om
in te scannen.

De redactie behoudt zich
het recht voor Copij en
ilustraties voor een latere
Nieuwsbrief vast te hou-
den, in te korten, aan te
passen of zonder opgaaf
van reden te weigeren
voor opname.

Volgende clubdag:

REDACTIONEEL

Geen waarschuwing
vooraf? Mijn excuses,
maar ook ik was verrast
toen Bas met het idee
kwam clubblad nummer
20 te laten vervallen en
direct met de Nieuwsbrief
te beginnen.

Toen de tijd van de laat-
ste MCCM naderde, be-
sloten veel actieve MSX-
leden te stoppen met
MSX. Uiteindelijk zat het
ledenaantal zo laag, dat
het uitgeven van nog een
clubblad te duur zou zijn.
Het lag echter wel in de
planning een Nieuwsbrief
uit te geven in plaats van
een clubblad, echter dit
zou na nummer 20 van
het clubblad ingaan.

In de Nieuwsbrief zullen
artikelen komen welke
door de leden geschre-
ven zijn en zal maximaal
4 pagina’s bevatten.

Ik hoop dat iedereen een
beetje van de schrik be-
komen is en ik wens een
ieder veel leesplezier toe.

Albert Beevendorp

----------------------------------

BBS-WATERLAND

Het BBS-Waterland is be-
reikbaar via de volgende
telefoonnummers:

C 020-4530963
C 020-4530969
C 020-4527902
C 020-4527903

Ze hadden al in het laat-

ste clubblad gekund, echter de nieuwe num-
mers was destijds vergeten te melden, omdat
ik op dat moment wat minder actief was met de
modem. Excuses...

Albert Beevendorp

--------------------------------------------------------------

HARDWARE NIEUWTJES

De club heeft de volgende hardware aanbie-
dingen:

Sony HB-F700P uitbreiden met MSX-DOS 2.2,
7 MHz, snelle disk-ROM. ƒ 150,-

Philips NMS 8250/55/80 uitbreiden met 512
kB user-RAM, 192 kB Video-RAM, Snelle disk-
ROM, geheugenzoek-ROM, voeding- en ge-
luidsaanpassing.  ƒ 200,-

Alle typen Philips uitbreiden met MSX-DOS
2.23, 7 MHz.  ƒ 125,-

--------------------------------------------------------------

PENTARO ODYSSEY

Op de Tilburg-beurs van 1996 kocht ik bij de
Sunrise-stand het spel Akin. Ik betaalde toen ƒ
50,- , zodat ik recht had op een nog te maken
spel, dat volgens de Sunrise-personen een
actiespel zou worden. Dit spel zou ik eind 1996
dan wel via de post krijgen.

Geduldig wachtte ik de komst van dit spel af,
maar helaas, er kwam helemaal niets. Ik had
geen zin om te bellen, dat heeft meestal weinig
nut. Ik was eigenlijk vergeten dat ik nog een
spel zou krijgen, Akin was allang uitgespeeld,
totdat op een ochtend een envelop met het
Sunrise-logo op mijn deurmat plofte. Met tril-
lende handen scheurde ik de envelop open.
Eindelijk zou ik in het bezit komen van het fan-
tastische actiespel, waar heel Nederland op zat
te wachten. Helaas, alles wat ik vond was een
tweede exemplaar van het spel Akin. Best een
leuk spel, maar overdaad schaadt, dus dat
tweede exemplaar ging naar Albert's diskette-
bak.

Een tijdje geleden kreeg ik weer een envelop



met het bekende logo. Ik opende de envelop
en vond in deze een diskette met op de kleuri-
ge sticker een pinguïn, en een mooie handlei-
ding. Sinds Konami's Antarctic Adventure en
Pinguïn Adventure weet ik dat pinguïns niet
echt veel schokkende aktie meemaken. Ze
eten af en toe een visje (alhoewel, in Pinguïn
Adventure was dit al niet meer door de censuur
gekomen en werden de visjes een ruilmiddel)
en redden prinsesjes in nood.

Toch was ik wel benieuwd wat de Spaanse
groep Cabinet er van gemaakt had.

Ik probeerde de handleiding te lezen, maar
daar werd ik niet veel wijzer van, dus ik ben
maar gewoon gaan spelen.

In het spel ben je een pinguïn, gevangen geno-
men door de wrede keizer. Om te ont-snappen
moet je 27 levels doorspelen. In de le-vels
moet je de vijanden doden, waarna er een deur
geopend kan worden, welke naar het vol-gen-
de level gaat.

De bediening is ronduit slecht. Om tegen een
muur op te springen moet je halsbrekende (of:
toetsenbord brekende) toeren uithalen. Het is
een platform-spel, dus ladders zijn dan makke-
lijker.

De muziek is redelijk, evenals het grafische
gedeelte. Echt veel actie is er niet, je zit je
meer te ergeren aan de bediening en aan het
feit dat je de vorderingen niet kan bewaren
voor een volgende keer. Maar ja, wat mij be-
treft is er geen volgende keer, die pinguïn moet
zich maar zonder mij redden.

Roald Sas.

--------------------------------------------------------------

F1-SPIRIT 3D-SPECIAL

De introductie van de MSX-2+ ging gepaard
met F1-Spirit 3D-Special van Konami in op-
dracht van Panasonic, welke dit bij hun
MSX-2+ machines leverde.

In dit spel bleef echter een optie ongebruikt
om-dat het niet werkte zonder extra hardware.
De handleiding van het spel meldt dat er een
kabel JE-700 om op de joystick-poort aan te
sluiten los verkrijgbaar was. Nodig: twee 9-pins
SUB-D female connectoren en een kabel met
ten minste 7 aders. De verbindingen zijn als
volgt:

1 ------------- 6
2 ------------- 7
3 ------------- 8
6 ------------- 1
7 ------------- 2
8 ------------- 3
9 ------------- 9

Veel succes met het maken van de kabel en
het spelen van F1-Spirit 3D-Special in Battle-
Mode.

DISCLAIMER: Noch de auteur, noch de onder-
staand vermelde persoon kunnen aansprake-
lijk worden gesteld voor enige miskleun voort-
gekomen uit de gegevens in dit artikel. Indien
je niet ervaren bent in het solderen, laat dit dan
doen door iemand met meer ervaring.

Albert Beevendorp
Met dank aan Sean Young

--------------------------------------------------------------

WOORDENLIJST DISK-TERMEN

HARD-DISK: Een disk-drive welke permanent
een disk bevat van zeer grote capaciteit.

PARTITIE: Een gedeelte van de hard-disk ca-
paciteit welke als apart station wordt gebruikt.
Een MSX-partitie kan niet groter zijn dan 32
Megabyte (65536 sectoren). Voor 'disk' is nu
ook een partitie te lezen.

DIRECTORY: Eigenlijk "Directory Entry Table".
Een stukje aan het begin van een disk waarin
zich de informatie bevindt van een bestand
zoals de naam, lengte, datum en tijd van crea-
tie en/of wijziging en het begin-cluster.

FILE ALLOCATION TABLE (FAT): Een stukje
aan het begin van de disk waarin zich de gege-
vens bevinden voor de voortgang voor een be-
stand. Op de positie van het huidige cluster
wordt het clusternummer gevonden waar het
volgende deel te vinden is.

BOOTSECTOR: De eerste sector van een
disk. Deze sector bevat alle gegevens over de
disk (aantal sectoren, cluster-omvang, etc.) en
een opstart-programma.

DATASECTOR: De sectoren waarin de eigen-
lijke gegevens IN een bestand worden opge-



slagen. Via de FAT en Directory is uit te zoe-
ken welke datasectoren er door welk bestand
gebruikt worden. De gegevens voor het achter-
halen van een datasector zal zowel uit de Boot-
sector als de FAT en Directory worden gelezen
en worden berekend.

CLUSTER: Een gebied van opeenvolgende
datasectoren. De cluster-omvang hangt af van
de capaciteit van de disk. Mogelijke omvang is
altijd 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 of 128 sectoren.

SECTOR: Het kleinste logische gedeelte van
de disk. Een sector is 512 bytes groot en op
een disk zijn vier typen sectoren te onderschei-
den: Boot-, FAT-, Directory- en Datasector.

DEFRAGMENTEREN: Als op een disk veel
gewerkt wordt (denk aan het verwijderen en
wijzigen van bestanden), kunnen delen van
een bestand over de disk verspreid liggen.
Door defragmentatie kunnen de delen van een
bestand achter elkaar worden gezet, zodat het
bestand sneller valt te lezen.

--------------------------------------------------------------

PREVIEW X-TAZY

In de lijn van Nemesis, Space Manbow en Hy-
defos komt Sunrise met X-Tazy van Abyss.
Een arcadespel dat een behoorlijk zware confi-
guratie vereist: een MSX-turboR met 512 kB
RAM, Graphics 9000, MoonSound en een

hard-disk. Het spel is van een dermate omvang
dat installatie op hard-disk vereist is, omdat het
spel subliem geluid heeft (de kwaliteit is ong-
elooflijk, dat MoonSound dat produceren kan)
en grafisch is het een lust om naar te kijken.
Naast het spel brengt Abyss nog twee CD-
ROM’s uit. De eerste is een muziek-CD welke
muziek bevat uit het spel. De tweede is voor de
program-meurs en bevat de sources van het
spel. X-Tazy komt in december uit zou rond de
ƒ 65,- gaan kosten (levering onder rembours
dus ongeveer ƒ 75,-) en de muziek-CD kost ƒ
25,-.

BOMBERMAN EN BOMBERMAN 2

In het verre verleden, het begintijdperk van de
MSX, bracht Hudsonsoft een spel uit: Eric &
The Floaters. Zo’n 7 jaar later kwam een beter
uitgewerkte versie voor diverse andere syste-
men uit: Bomberman, Super Bomberman en
Dynablaster. Paragon kwam op het idee een
mooiere variant van dit Eric & The Floaters uit
te brengen. Dat eerste is ze gelukt, het zag er
mooier uit. Helaas hebben ze het spelidee zo
omgegooid, dat er van het originele Eric & The
Floaters geen spaan meer heel is, behalve dan
dat je met bommen het veld en de zich daarin
bevindende monsters kan verbouwen danwel
te vernietigen. Intussen is er een Bomberman
2 uitgekomen met nieuwe velden en een mo-
gelijkheid om zelf velden te maken.



HET PUBLIC DOMAIN-BESTAND

WF-582 Tekenprogramma voor SCREEN 5,
7, 8 en 12, is muisgestuurd, via rech-
ter muisknop laden en saven.

WF-598 Dynamic Publisher-tools, bevat stem-
pelrotor, schermrotor en andere pro-
gramma’s onmisbaar bij verzame-ling
Dynamic Publisher.

WF-624 Retouché-programma voor MSX-2+.
Een nadeel is, dat je in het program-
ma geen bestandsoverzicht kan vra-
gen, dus de naam van het te bewer-
ken plaatje moet al bekend zijn.

WF-633 Uitbreiding 2 voor Dynamic Publisher,
bevat 650 stempels verwerkt in
schermen. Betreffende scherm inla-
den, stempel kiezen en de stempel
wegschrijven.

WF-638 File-manager CopyPro, lijkt op BK,
mooier afgewerkt, gebruikersvriende-
lijk maar niet muisgestuurd. Vraag
uitleg over het gebruik. Deze zou te-
veel ruimte innemen.

Paul Brugman

--------------------------------------------------------------

SONYC

Onlangs is bij Stichting Sunrise het spel Sonyc
verschenen. Dit spel viel niet onder het
Games-abonnement vanwege het feit dat het
niet geschikt is voor alle systemen. Het spel
vereist minimaal MSX-2+.

Sonyc is geschikt voor 1 speler en kan zowel
met het toetsenbord als met joystick worden
gespeeld. De muziek wordt ondersteund door
MoonSound, maar met MSX-MUSIC levert het
ook nog een goed geluid op. Het spel speelt
zich af op een eiland en bestaat uit vier zones,
namelijk de palmen, het ijs, de ruïnes en het
bos.

Elke zone bestaat uit drie gebieden en elk ge-
bied heeft een password om niet alle voor-
gaande gebieden nog eens te hoeven spelen.
Verspreid over elk gebied zijn 10 edelstenen
verstopt en je kunt pas naar het volgende ge-
bied als deze allemaal gevonden zijn.

Tijdens het zoeken kun je zoveel mogelijk rin-
gen verzamelen. Elke 100 ringen levert een
extra leven op. Verder liggen er nog allerlei
hulpmiddelen, zoals schakelaars, springveren,
laarzen, eikels, drinken, etc. om bruggen aan
te leggen, hoger te springen, harder te lopen,

etc.
Aan het eind van elke zone / gebied zit een
bonusgebied waarin je binnen de minuut de
gelegenheid krijgt om nog meer levens te kun-
nen verdienen.

Grafisch en scrollsnelheid doet het spel niet
onder voor de Sega Megadrive. Als je een
MSX-2+ of hoger bezit, dan is het spel een
aanrader.

E. Kalkwiek

--------------------------------------------------------------

KLEINE ADVERTENTIES

Te koop: Memorymapper 512 kB Digital  KC /
MK, tevens diverse spellen.  Tel.: 0229-246498
of 0229-216885.

Te koop: Tornado muis. ƒ 35,-. Philips NMS
1421 printer. ƒ 25,-. Tel.: 0229-270618.

Te koop: FM-PAC Digital KC, FM-PAC Pana-
soft, Toshiba MSX-AUDIO met schakelaar en
keyboard. Tel.: 0229-246498 of 0229-216885.

Te koop: Sony HB-F9P MSX-2, HBD-50 disk-
drive interface en HBD-drive. ƒ 60,-. A. Wek-
ker, Dorpel 13, 1628 JK, Hoorn.

Te koop: Philips NMS 8280 MSX-2, 2 drives,
512 kB en 7 Mhz, Printer Geral Electric TPX
8100. Tel.: 0229-246498 of 0229-216885.

Te koop: Philips NMS 8255, compleet met boe-
ken, geluidsaanpassing, geheugen zoek-ROM,
2 nieuwe drives, 512 kB, 192 kB V-RAM, MSX-
DOS 2.23, 7 MHz. ƒ 375,-. Tel.: 0229-270618.

Te koop: Philips NMS 8280, Panasonic FS-
a1GT MSX-turboR, Philips NMS 1150 teken-
tableau, Philips NMS 1170 Barcode Reader,
Sony HB-F700D. Tel.: 0223-633701

--------------------------------------------------------------

NIEUW

Laat uw externe Memory Mapper van 256/512
kB uitbreiden naar 1 MB. ƒ 100,-

--------------------------------------------------------------

LET OP !!!
U krijgt nog nader bericht

over de volgende clubdag.


