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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:

KLAAS DE WIND

Op 17 februari 1999 is Konami-freak en MSX-gebrui-
ker Klaas de Wind op 26-jarige leeftijd overleden na
een slepende tijd van ziekte. Hij was een van de
MSX-gebruikers welke vanaf de eerste clubdag aan-

REDACTIONEEL

Ik heb mijzelf (als aanvul-
ling op mijn collectie aan
MSX-stuff) een Sony
PlayStation gekocht met
het fenomenale spel ME-
TAL GEAR SOLID. Let
wel... Origineel, en geen
kopie! Nu zal menigeen
denken: huh? Een Play-
Station is toch geen
MSX? Nee dat klopt,
maar aan-gezien in de
eerdere missies van Me-
tal Gear de volledige ver-
halen van Metal Gear en
Solid Snake voor de MSX
beschreven zijn, is het
toch nog een beetje MSX.

Naast de PlayStation
Konami heb ik drie ‘nieu-
we’ Konami’s aan mijn
collectie toe mogen voe-
gen: Ganbare Goemon
(voor velen beter bekend
onder de naam Samurai),
Pennant Race en Parodi-
us, waarvoor mijn dank
aan Rob Hiep en Johan
van den Bor (van Delta
Soft). Ik had Hinotori (Fi-
rebird) ook nog op de
bestellijst staan (samen
met Ganbare Goemon en
Parodius), maar die zat er
nog niet bij.

Een MSX-turboR hebben
heeft zo z’n voordelen:
het ‘gemis’ aan een aan-
sluiting voor de data-re-
corder maakt meteen
goed dat je Metal Gear
situaties zonder Game
Master 2 toch op een
andere manier dan op
tape op te slaan... Je
emuleert gewoon de cas-
sette door alle data voor
die tape naar een ander
medium. Idee gejat van

fMSX, waarvoor mijn hartelijke dank.

Op vrijdagavond 2 april jl. heeft de organisatie
(en aanhang, alleen ik had geen aanhang) ge-
noten van een avondje space-bowlen, echter
na ongeveer 13 jaar niet gebowled te hebben
(met een overmaat aan ‘strikes’), bleek het mij
vies tegen te vallen. Op het laatst wist ik er nog
een ‘spare’ uit te halen en de echte voltreffers
bleven uit. Zou het iets met die 13 te maken
hebben, en dan op een vrijdag? Nee toch.

Tot slot heb ik bij de eerste uitgifte van deze
editie een week Internet dus dan zal menigeen
mij wel kunnen vinden onder de naam BiFi op
het WWW. E-mail: bifi@cable.a2000.nl

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

Op de vorige clubdag was er weer een spel-
competitie. Dit maal moest een steeds groe-
iende slang door verschillende velden geloodst
worden, oftewel Snake It, gekozen door Dhr.
Doodeman, welke volgens de methode van de
clubdag daarvoor gekozen werd deze te orga-
niseren.

De eerste plaats (en tevens de organisator van
de volgende spelcompetitie) is Dhr. Peter Post-
ma met een score van 16360 punten. Tweede
werd Alex Kalkwiek met 14370 puntjes en als
laatste eindigde Dhr. Gies met 2050 punten.

Dhr. Postma ging naar huis met de Hoornsche
Broeder. Alex Kalkwiek en Dhr. Gies gingen
weg met de Twentse Krentenwegge welke ter
beschikking werden gesteld door MSX Vrien-
denclub Mariënberg.
SONY TOETSENBORD

Op de clubdag had Jaap Mark gigantische pro-



blemen met zijn Sony toetsenbord. Geen enk-
ele toets functioneerde meer en het toetsen-
bord door de tafel slaan hielp al helemaal niet
meer. Dhr. Huiskamp bleek al eerder dit pro-
bleem te hebben gehad en meldde Jaap dat
als hij het zwarte knopje onder de toets met
potlood bewerkte, dat de toets weer vlekkeloos
functioneert. Jaap probeerde het en het bleek
inderdaad vlekkeloos te werken.

Kortom, als uw Sony toetsenbord niet goed
meer functioneert, probeer met wat potlood op
het zwarte knopje van de defecte toets te doen.
De toetsen zijn per stuk los te halen met een
klein schroevendraaiertje. Let wel even op de
volgorde van de componentjes, want er zit ook
een veertje in.

Albert Beevendorp
Met dank aan Jaap Mark en Dhr. Huiskamp

PREVIEW THUNDERBIRDS ARE GO

Delta Soft is al enige tijd bezig met een nieuw
tekstadventure-achtig spel met arcade elemen-
ten: Thunderbirds Are Go. Het spel wordt gele-
verd op 10 diskettes met een CD. Negen dis-
kettes omvatten de eerste missie en er gaat
een schitterende intro aan vooraf. Ik heb al
enige voorversies mogen aanschouwen en het
spel is er steeds mooier op geworden.

Het spel maakt gebruik van MoonSound en
later dit jaar komt tevens een versie uit welke
gebruik maakt van MSX-MUSIC en/of MSX-
AUDIO. Het spel vertelt het verhaal van één
van de originele afleveringen van de Thunder-
birds en Delta Soft heeft het een en ander aan
humor ingebouwd. Het spel is tweetalig en de
plaatjes zijn digitalisaties uit de corresponde-
rende aflevering.

Ergens op een van de diskettes is zelfs een
replayer opgenomen waarmee de MoonSound
muziek en geluidseffecten hoorbaar gemaakt
kunnen worden.

Zoals eerder gemeld zal het spel naast 10 dis-
kettes ook een CD bevatten. Op deze CD staat
een selectie van de muziek welke met een ge-
wone CD-speler beluisterd kunnen worden.
Daarnaast zal de CD diverse geluiden van de
originele Thunderbirds bevatten, alsmede ko-
mische versies waaronder Japans gesproken
scenes. Verder is op de CD de eerste versie te
vinden van Thunderbirds welke in 1988
uitkwam en Thunderbirds plaatjes welke op de
PC kunnen worden getoond.

Het geheel gaat slechts ƒ 30,- kosten en is ver-

krijgbaar vanaf de beurs in Tilburg.

Albert Beevendorp

PlayStation ACCESSOIRES

Ombouw (alle typen) ƒ   25,00
RGB-kabel ƒ   25,00
Ombouw + RGB-kabel ƒ   45,00
Audio-uitgang stereo (jack 3 mm) ƒ   20,00
(voor o.a. PC-speakers)
Audio-uitgang stereo ƒ   25,00
incl. kabel÷2* tulp (voor o.a. versterker)
Joypad verleng-kabel ƒ   17,50
Link-kabel ƒ   17,50

Memory-card 1 Mb, 15 blocks ƒ   20,00
Memory-card 8 Mb, 120 blocks ƒ   50,00
Memory-card 24 Mb, 360 blocks ƒ   75,00
Grotere capaciteit op aanvraag.

Joypad vanaf ƒ   25,00
Joypad dual-shock div. kleuren ƒ   57,50

Prijzen onder voorbehoud

TECHNOHOEKJE

Techno-oepsjes (fabrieksmatig)

Probleem: De Philips VG-8235/00 heeft 128 kB
Memory-Mapper RAM aan boord. Echter door
een ontwerpfout werkt maar 64 kB. Program-
ma’s welke het totale geheugen nodig hebben
worden hierdoor niet opgestart.
Oplossing: Door tussen pin 7 en pin 8 van U23
(74LS670) een condensator van 470 pF te
monteren wordt ook de tweede 64 kB toegan-
kelijk.

Probleem: De Philips NMS-8250 en NMS-8255
komt het geluid van de Panasonic FM-PAC
slecht door en de SCC klinkt harder dan de
PSG waardoor de drums niet duidelijk genoeg
doorkomen.
Oplossing: Op de videoprint (de bovenste print-
plaat) R428 en R429 beide vervangen door elk
een condensator van 100 µF/16V. De min van
beide condensatoren richting TV-modulator.



Philips NMS-8280

De NMS-8280 is het paradepaardje geweest
van Philips toen deze werd gepresenteerd aan
het publiek. De video-computer kan digitalise-
ren en een computerbeeld over een videobeeld
leggen (superimpose). De digitizer heeft echter
een klein mankement: de witte kleur wordt geel
of licht-grijs. De kleuraanpassing (en het ver-
groten van de digitize-level) welke hier voor de
eerste maal gepresenteerd is, wordt samen
met de super-VHS aansluiting gedaan en werkt
ook zonder de super-VHS aansluiting, dus is
geschikt voor iedere NMS-8280.

Op de frontprint (de print aan de voorzijde met
de drie schuifpotmeters) dient R503 verwijderd
te worden en R501 dient vervangen te worden
door een weerstand van 470 S.

Bas Kornalijnslijper

Originele Hoornsche Broeder

De originele Hoornsche Broeder werd voor het
eerst gebakken rond 1850 en werd bij geboor-
tefeesten veelvuldig gegeven. Vaak met een
toepasselijke tekst, zoals: Voor de kraamvrouw
’n presentje. En de vader ook een endje.

Deze delicatesse wordt nog op ambachtelijke
wijze gemaakt in Otten’s Bakkerij.

Gewicht: ± 950 gram
Ingrediënten: tarwebloem, zuidvruchten, bas-
terdsuiker, emulgator, boter, kaneel, gist en
zout.

Met dank aan: Brood- en Banketbakkerij Otten

LANDCODE AUTOSTICKERS

Op iedere auto is een sticker te vinden waarop
staat uit welk land deze komt. NL voor Neder-
land, D voor Duitsland, etc. Nu zijn bij de club
soortgelijke stickers gratis verkrijgbaar met
MSX en PSX (PlayStation). Dit is uiteraard wel
zolang de voorraad strekt.

VOORJAARSACTIE

MSX-2 Philips VG-8235 ƒ 82,35
voorzien van een nieuwe dubbelzijdige drive en
snelle diskrom
MSX-2 Philips NMS-8245 ƒ 82,45
voorzien van een nieuwe dubbelzijdige drive en
snelle diskrom

Actie geldig t/m 31 mei 1999, zolang de voor-
raad strekt.

HET PUBLIC DOMAIN-BESTAND

WF-738 PIG'S QUEST - Avonturen van het
laatste biggetje.

WF-739 QOP van Lionsoft - Leuk spel waarbij
veel van je puzzel-talent wordt ge-
vraagd.

WF-740 VERZAMEL DISK 1 - Een diskette
met 35 programmaatjes b.v. solitair,
formules, weertje, typeles, tafels,
drum, enz.

Paul Brugman

KLEINE ADVERTENTIES

Te koop: PlayStation spellen. Veel titels uit
voorraad leverbaar. ƒ 15,- per stuk. Lijst op
aanvraag. Tel.: 06-21983930

Te koop: Sony HB-F700P. Tel.: 0229-236848

Gezocht: MSX Computer Magazine nummers
1 t/m 7 en 11 t/m 15. Tel.: 0597-646882

Gezocht: Philips keyboard voor Music Module.
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

Te koop: MSX-EPROM programmer voor
2764, 27128, 27256 en 27512 incl. EPROM
wisser. Tel.: 020-6459131

Te koop: Philips VG 8235 in originele staat
(zeer mooi). ƒ 75,-. Tel.: 0543-523819

Te koop: Final Fantasy VII voor Sony Play-sta-
tion. T.e.a.b. Tel.:0228-520498

Te koop: Toshiba HX-10 MSX-1, monochrome
monitor, data-recorders, joysticks, printer NMS-
1421 printer, boeken en software. Tel.: 0229-
234702 (na 18:00 u.)

Te koop: Philips VS-0080 kleurenmonitor.Ge-
schikt voor MSX en Playstation. Tel.: 0229-
270618 of 06-51069177

Te koop: Sega spelcomputer met spellen.
T.e.a.b. Tel.: 0229-236848



Volgende clubdag:

19 juni 1999

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

Info: 0229-270618 of 06-51069177


