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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 har-
dware. Het uitwisselen
van kennis en ervaring,
het geven van demon-
straties en het inscha-ke-
len van deskundigen.
Kortom een gezellig dag-
je computeren met men-
sen met dezelfde hobby
en er dan nog van opste-
ken.

De club kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor
ingezonden stukken van
één van de redactie-le-
den. Ook niet voor aan-
geboden artikelen en ad-
vertenties.

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

Een heel kleintje dit keer,
want er zijn enkele flinke
artikelen binnengekomen.

Veel leesplezier en suc-
ces op deze clubdag!

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

Ook op de clubdag van 7
februari werd een spel-
competitie gehouden.
Deze werd georganiseerd
door de winnaar van de
vorige spelcompetitie,
Alex Kalkwiek. Het spel
dat gespeeld werd was
Breaker en de eerste drie
plaatsen werden gevuld
door de volgende perso-
nen:

C Dhr. Doodeman
20400 punten

C Albert Beevendorp
12490 punten

C Jaap Mark
6160 punten

De eerste prijs was een
Hoornse Broeder. Een
eervolle vermelding voor
de nummers vier en vijf
welke werden gevuld
door respectievelijk Jaap
Hoogendijk en Bart Ko-
bes. De vijfde prijs was
een doosje diskettes dat
ter beschikking werd ge-
steld door MSX Vrien-
denclub Mariënberg.

TECHNOHOEKJE

In dit artikel zal Bas oplossingen geven op di-
verse defecten van computers welke simpel
zelf te achterhalen en op te lossen zijn. Deze
keer drie kleine probleempjes opgelost:

C Op een Philips NMS 8250/55/80 kan het
geluid van de FM-PAC of SCC-cartridge
niet klinkt zoals het hoort, het lijkt te hard te
klinken. In de computer ligt boven het moe-
derbord de video-print. Door bij de Philips
NMS 8250 of NMS 8255 de componenten R
428 en R 429 te verwijderen en hiervoor in
de plaats een condensator van 100 µF/16 V
te monteren waarbij de min naar de
cartridge-poorten wijzen is dit probleem ook
weer verholpen. Bij de Philips NMS 8280
dient R 426 vervangen te worden door een
condensator van 100 µF/16 V.

C Bij een Philips VG 8235/00 kan de memory-
mapper problemen veroorzaken. Hierbij is
de tweede geheugenbank niet beschikbaar,
waardoor diverse programma’s (o.a. 128 kB
versies van Megaroms). Het monteren van
een condensator van 470 pF tussen pennen
7 en 8 van U23 (74LS670) schakelt de
tweede geheugenbank in.

C Bij een Philips NMS 8245 waarin een nieu-
we diskdrive is gemonteerd kan het voorko-
men dat tijdens het laden zwarte balken op
het scherm zichtbaar zijn. Ook kan het zijn
dat de geluiden van de diskdrive via de
monitor-speaker hoorbaar zijn. De oorzaak
hiervan is dat de standaard diskdrive ge-
bruik maakt van de 12 V en de nieuwe disk-
drive alleen gebruik maakt van de 5 V,
waardoor deze iets overbelast raakt. Door
het vervangen van de spoel L1 op de voe-
dingsprint voor een draad is het probleem
verholpen.

Natuurlijk kunt u met deze en vele andere pro-
blemen bij de club terecht.

Bas Kornalijnslijper



PUMPKIN ADVENTURE III CHEAT

In de vorige uitgave werd over de verborgen
schermen in Pumpkin Adventure 3 gesproken,
over waar ze zaten, hoe de cheat is opge-
bouwd en waar de code ingevoerd moet wor-
den. Het nuvolgende lijstje geeft aan wat de
cheat nu feitelijk is:

Je begint met $ 10000000 in plaats van $
1000.
Per personage zijn de volgende magics
ingesteld:
C Steve: Arm Repeat, Restore 4, Group Heal

4, Reverse, Mind Pox, Dispel M, Dispel I,
Uncurse en Death Spell.

C Bishop: Teleport, Restore 5, Group Heal 5,
Arm Repeat, Freeze, Dispel P, Dispel M,
Zapparmor en Vorpalblade.

C Damien: Arm Repeat, Restore 6, Group
Heal 6, Curare, Heal-Block, Dispel B, Dispel
All, Vorpalblade en Zapparmor.

C Jeff heeft geen magics.

Per personage zijn de overige instellingen van
kracht:
C Steve: Level 99, Full experience, Strength

4000/4000, Defence 4000/4000, No wea-
pons nor options, 9999 HitPoints, 9999 Ma-
gicPoints.

C Bishop: Level 99, Full experience, Strength
3000/3000, Defence 3000/3000, No wea-
pons nor options, 9999 HitPoints, 9999 Ma-
gicPoitns.

C Damien: Level 99, Full experience, Strength
5000/5000, Defence 5000/5000, No wea-
pons nor options, 9999 HitPoints, 9999 Ma-
gicPoints.

C Jeff: Level 99, Full experience, Strength
3500/50, Defence 3500/3505, Blaster Gun,
Sodom Suit, No option, 7000 HitPoints,
3000 MagicPoints.

De volgende items zijn voorhanden:
Area Radar, Paint Brush, 27 Enemy Stops,
7 Bad Colognes, Heal Drug 2000, Aura
Drug 2000, Aura Drug 3500, 5 Reanimation
Kits, Ultra Bomb, Aids Virus, Paint Bomb, 3
Magic Drainers.

Albert Beevendorp

TILBEURS '98

Jammer voor de eventuele auteursrechten,
maar Tilbeurs vond ik wel een leuke titel, dus
die wil ik erin houden.

Want het is weer zover! Na tien jaar gaan ze

daar in Tilburg stug door, weliswaar aangevuld
met PC’s, maar in de hoop dat deze de over-
hand niet gaan nemen in de loop der jaren dat
deze internationale computerbeurs zal worden
gehouden, ditmaal op zaterdag 25 april 1998.

De MSX Gebruikers Groep Tilburg heeft er
vorig jaar enkele PC’s bij gehaald en is op-
nieuw begonnen met een nieuwe naam Com-
puter Gebruikers Vereniging. Deze vereniging
is weer opgesplitst in twee groepen: MSX Ge-
bruikers Groep en PC Gebruikers Groep.

Ook dit jaar is weer gezorgd voor een gratis
pendelbus tussen het centraal station en de
beurshal voor de door het openbaar vervoer
vervoerde computeraars (M/V). Hopelijk zullen
er in de toekomst iets meer bussen ingehuurd
worden, zodat er wat regelmatiger gereden
wordt.

Zoals gebruikelijk zo onderhand zal de beurs
worden gehouden in de Bremhorsthal en de
volledige Philharmonie aan de Oude Goirlse-
weg 167. De beurshal is open voor bezoekers
van 10:00 u. tot 17:00 u. en de toegang is ƒ
7,50.

De club zal ook weer aanwezig zijn en dit per-
sonage zal ook weer van de partij zijn, dus:

Tot Tilbeurs!

Albert Beevendorp

DELTASOFT

Geduld wordt beloond. Ze zijn op de laatste
twee clubdagen aanwezig geweest, maar al die
tijd niets over geschreven in de Nieuwsbrief.

Deltasoft heeft aangeboden hulp te bieden op
velerlei computergebied, ze maken zelf pro-
gramma’s waarvan de introductie als extra disk
van het MCCM diskabonnement geleverd
werd.

Albert Beevendorp

MSX VRIENDENCLUB MARIËN-
BERG

Elke tweede zaterdag van de maand, elke
maand houdt MSX Vriendenclub Mariënberg
een clubdag in buurthuis “De Grendel” aan de
Wieger Hentostraat in Mariënberg. Voor de
vakantiegangers in Drenthe en Overijssel met
MSX-heimwee een leuk idee? Info: De heer



Kootstra, 074-2421921 HET PUBLIC DOMAIN-BESTAND

WF-667 Tools, diverse handige programma’s
WF-668 Tools, diverse handige programma’s
WF-669 Tools, diverse handige programma’s
WF-670 Shanghai 2
WF-671 Push ‘em up, puzzelspel waarbij een

magazijn moet worden opgeruimd
WF-672 Digipack
WF-673 Bridge spelenderwijs
WF-674 Palace
WF-675 Love disk, alle erotische standjes op

1 diskette
WF-676 Tron 1,2,3
WF-677 Elektron print designer, programma

om electronische printplaten mee te
ontwerpen

WF-678 Warworld FM-demo disk A
WF-679 Warworld FM-demo disk B
WF-680 Video Textstar voor NMS 8280
WF-681 Gebruiksaanwijzingen diverse spellen
WF-682 De fabriek, Nederlandstalig Iconven-

ture
WF-683 Line buster, bestuur eens een slang

met een groeiende staart
WF-684 The Tenor, behendigheidsspel
WF-685 Dynamic label, labels voor Dynamic

Publisher (aan de naam te zien)
WF-686 Super impose en video NMS 8280
WF-687 Aerobic, een lerares voor aerobics

gymnastiek compleet met muziek
WF-688 MSX-voice recorder

WF-689 Verzameling modemprogramma’s
WF-690 Gebruiksaanwijzingen voor o.a. FM-

PAC, VDP, Kanji, MSX-Basic 3.0,
enz.

Paul Brugman en Bas Kornalijnslijper

KLEINE ADVERTENTIES

Te koop: Philips NMS 8280, barcode reader,
NMS 1431 printer. Alles compleet met software
en boeken. Tel.: 0223-633701

Te koop: Sony HB-F700P, nieuwe disk-drive,
snelle disk-rom. ƒ 125,--. Tel.: 0229-270618

Gezocht: Role Playing Games “La Valeur” en
“Arcus 2". Tel.: 0546-673103

Te koop: Philips VW 0030 printer compleet met
tractorfeed. ƒ 50,--. Tel.: 0229-270618

Te koop: Philips NMS 8250 met 2 disk-drives,
kleurenmonitor, muis, joystick, Philips NMS

1431 printer, MSX Data Communications Mo-
dem en diverse software. Alles met instructie-
boeken. Tel.: 0227-543053

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



Volgende Clubdag

6 JUNI 1998
Aanvang: 12:30 u. in buurthuis “De Cogge” aan de Akkerwinde te Zwaag


