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Verslag van zaterdag 13 Febr. 2010

Deze dag stond in het teken van onze Jaarlijkse Veiling.
Verscheidene Weekbladen hadden er aandacht aan geschonken,
ook op het Internet werd er reclame voor gemaakt.
Mede daardoor was het weer
een zeer geslaagde dag.
Er waren veel spullen aangeleverd en die wisselden bijna
allemaal van eigenaar.
Er waren vele MSX computers,
waaronder een Turbo-R, verder
software, monitoren, boeken, een robot arm, joysticks enz.
De veiling en alles erom heen verliep voorspoedig, dankzij
de inzet van vele M.V.M.-ers :-)
Jongens bedankt !
Hans-Peter Zeedijk zijn spullen zijn ook geveild, omdat dit
niet anders kon. Zijn familie bedankt ons voor de samenwerking.
Bonami was aanwezig als gast, net als Eltje en Ankie van
MSX club West Friesland en
nog een paar onbekenden.
Alexander Provatoroff was al
een paar keer als gast aanwezig,
hij heeft besloten om lid te wor-

den. Dat is natuurlijk goed
nieuws, bij deze wil ik Alexander graag
een fijne tijd toewensen bij
onze club.
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Er was een Freelance Fotograaf uit Amsterdam aanwezig,
Jordi Huisman.
Hij houdt zich bezig met clubs
en clubdagen en wilde dolgraag
foto's
maken
van
onze
club.
Dit is zijn website http://www.jordihuisman.nl
Daar kun je vast wat werk van hem zien. Er
staan
een
paar
zeer
goede
foto's op. De site wordt regelmatig bijgewerkt.
Verder was er nog een Journalist van De Stentor aanwezig,
hopenlijk heeft hij er een leuk stukje van kunnen maken.
De clubdag zelf stond op een laag pitje, we konden geen
spelcompetitie doen, dat doen
we de volgende maand wel
weer.
Jos was gelukkig ook weer in
staat om aanwezig te zijn.
Hij had het nieuwste clubblad bij
zich. Jos bedankt :-)
Tot zover dit verslag.

Groeten van Gré
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Cartridges die ik gekocht heb op de MVM Veiling:

De oude bekende GALAGA(1984 NAMCO), van de Game Center
serie, hier heb ik ook pacman en Dig dug van! met het mooie gat
aan de zijkant!
in dit spel ben je ben je een piloot in een gevechtsvliegtuig, jij
beschermd de aarde tegen de
aliens! Probeer zoveel mogelijk
buitenaardse schepen kapot te
schieten, je kunt je ook laten
vangen door een moederschip
van de aliens als je deze weer
kapot schiet kun je een extra vliegtuigje krijgen waardoor je dubbele
vuurkracht hebt!
Al met al een mooi spel en een mooie aan winst! Het ruglabel
ontbrak deze heb ik zelf er bij gemaakt!

VAMPIRE KILLER (1986 Konami):
Wie wil dit spel nou niet hebben? Ik heb dit spel goedkoop
kunnen bemachtigen dankzij de
veiling, ik wou het al heel lang
hebben maarja 40 euro ga ik er
niet voor betalen! Een mooi spel
jij bent de held met een zweep
als wapen!! Je moet zombies,
vampieren verslaan! Elke horror
fan zijn natte droom haha!
Jammer dat er nooit een vervolg op is gemaakt zo als konami voor
de NES wel heeft gedaan :(
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LAPTICK 2 (1986 dB-SOFT):

Deze cartridge deed het eerst niet in de msx, toen de contacten met
alcohol schoon gemaakt en toen weer in de msx gestopt! En hij
deed het!!!! Een leuk bendigheids spel, jij bent een konijntje en je
kunt hoog springen, pas op voor de monsters want ze eten je zo op!
los de puzzels op al springend en ga naar het volgend level! Goede
gameplay maar wel heel moeilijk!

FLAPPY (1985 dB-SOFT):

Deze cartridge was ook zeer vies (de contacten dan) maar na
schoonmaken deed deze het ook! Je bent flappy een kleine gele
held! Je moet ook puzzels in dit spel op lossen met gekleurde ronde
stenen, best wel lastig want gooi je een steen verkeerd kun je het
vergeten of als crabben met scherpe scharen je te pakken krijgen!
Erg leuk spel wat eigenlijk in ieders collectie thuis hoord een echte
MSX klassieker!!!!

Schrijver jos hubers
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Office op de MSX?

In deze tijden van pc's en Windows Vista en Windows 7 waar op
iedereen standaard het pakket office draait en waar we niet meer
zonder kunnen?
Vroeg ik me af, Office: Word, Spreadsheet, Database, dat was er toch
al veel eerder op de MSX? Dus ik ben in een diskettebak met
programma's gedoken en vond het volgende:
AACKOTEXT II
1985 Wordprocessor
Een simple word achtig programma maar voor een stukje
tekst typen ideaal!
AACKOBASE 2
1985 Database
Een mooi database programma
waar je zelf veldnamen in kunt
geven!
SUPERCALC2
1985
spreadsheet
Een iets wat ingewikelde spreadsheet (kan ook komen omdat ik mij er
nog niet in verdiept heb).
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HOME OFFICE 2
1986 Office
Menu:
1 kaartenbak
2 tekst
3 spreadsheet
4 Agenda
5 Planner
6 Printer instellingen
F2 Rekenmachine
Wat zie ik nu een heel Office pakket? Ja hoor! We hebben een
Database, Word, Spreadsheet, Agenda, Planner en Zelfs een
Rekenmachine!
MSX HOME OFFICE - Word processor and database 1986
1 Kaarten
2 Tekst
3 Printen
Dit is de eenvoudigste versie van home office maar voor een
kaartenbak of een tekstje typen uitemate geschikt!
TED 2.65
1991 Wordprocessor
Dit programma werkt redelijk als een word of wordperfect achtig programma gebruiksvriendelijk! Je kunt opslaan in de Formaten .Bak en
Txt en als je wilt kun je ook een autoexec file aanpassen in TED!
Al met al genoeg office achtige taken kun je nog gewoon op de msx
doen! voordeel de msx start veel sneller op dan de pc, de msx loopt
niet snel vast en zo doe je meer achter je msx!

Deze text is getypt in TED!

Schrijver jos hubers
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Verslag van zaterdag 13 Maart 2010

Het was een behoorlijk
drukke clubdag. Naast
4 OP EEN RI J
de spelcompetitie
deden we nog een
extra spel met 2 computers tegen elkaar : 4
Op een Rij.
Dat ging de hele dag
lekker door. Sommige
potjes waren al heel
snel afgelopen, anderen duurden behoorlijk
lang. De finale ging tussen Albert Kleinebuul en Dave. Dave won uiteindelijk. Beide heren gingen met iets lekkers naar huis. Tussendoor deden we de spelcompetitie. Raymond van Hoorn had het
uitgezocht, het was Lazy Jones. Het doel van dit spel is eenvoudig.
Dhr. Jones is eigenaar van een hotel en hij verveeld zich, dan besluit hij om in
de kamers spelletjes te gaan spelen.
De veertien video games zijn als volgt:
99 Rode Ballonnen: Rode ballonnen vliegen continu naar de bovenkant van het scherm. Als je twee ballonnen hebt gepakt, dan kun je
naar boven vliegen, om daar een vrouw te kussen. Daarna moet je
weer een ballon grijpen om terug te vliegen en een andere vrouw te
kussen. Een boog schiet pijlen af die je ballonnen kapotmaakt
Eggie Chuck: Een vereenvoudigde Chuckie Egg kloon.
Jay Walk: Een vereenvoudigde Frogger clone. Je moet een straat
over steken zonder een botsing te krijgen met de auto. Aan de overkant moet je een vrouw kussen. Vervolgens ,moet je de straat weer
terug om een andere vrouw te kussen
Laser Jones: A Space Invaders kloon waar de vreemdelingen niet
terug schieten.
Outland : een eenvoudig shoot'em up spel. Ruimteschepen dalen
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neer uit de hemel en je moet ze schieten
om punten te scoren.
Res Q: Een vereenvoudigde HERO kloon.
Een spel van vaardigheid waar je op gesloten mannen moet redden, die in een grot
zitten zonder de muren te raken. Scoot:
Een vaardigheidsspel waar je een soort
hovercraft bestuurd in een grot.
Star Dust: een shoot em 'up waar je ballen
van stof kunt schieten.
The Hills Are Alive: een shoot em 'gelijkaardig aan Outland, behalve dat deze ruimteschepen horizontaal
vliegen. De Reflex: Botten vliegen omlaag vanaf de bovenkant van
het scherm en je moet ze weer terug stuiteren.
De Turk: Geroosterde kalkoenen glijden op een lopende
band en je moet een vork op hen afvuren om punten te scoren.
Een telefoon vliegt schuin over het scherm, om je vork tegen te houden.
The Wall: Een vereenvoudigde Snake kloon.Je moet een voortdurend groeiend tuinmuur sturen zonder jezelf te raken, de grenzen
van het scherm, of een van de planten.
Wild Wafers: een shoot em 'up waar je kunt schieten op spinnen.
Wipeout: Een vereenvoudigde Breakout kloon. In de hotelbar staat
je personage voor de bar. De barman en nog een paar personages,
zijn hopeloos dronken, ze bewegen heen en weer over de bar, bij
verschillende snelheden. Door op de vuurknop te drukken voor
zowel een drankje en de barman (op hetzelfde moment) krijg je punten. De dronken mannen belemmeren je, maar je kunt erover heen
springen. De hoogste score was voor Raymond van Hoorn.
Helaas had hij geen prijs.
De diskettes gingen naar Kasper en Maartje was de gelukkige
winnaar van een leuke muismat met een originele tekst.
We hadden 2 traktaties, want er waren er 2 jarig geweest,
Albert en Kasper. Jongens bedankt :-)
Willy kwam ook nog even, hij had een paar computer spullen bij zich
voor de verkoop. tot zover dit verslag
10
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Voorkant MVM Clubblad?

In de traditie van de mvm werd er in het verleden een ontwerp wedstrijd gehouden voor de voorkant van het Clubblad, het leek mij leuk
deze traditie weer in ere te gaan herstellen!

Dus maak met behulp van de MSX of PC een leuke voorkant!
Na het aantal inzendingen zal een stemming volgen!
De top 3 zal als voorkant op het blad verschrijnen!
Ik hoop dat jullie alemaal aan de slag gaan. Deze wedstrijd is voor
leden en familie leden van de MVM dus van 0 tot 100 jaar!

VRAAG?:
Wie wil er een keer een stukje voor het clubblad schrijven?
Het is namelijk op het moment niet leuk meer dankzij leden als Gre,
Bas en ik zelf komt er nog Kopij!
Maarja het zou leuk zijn als ook een keer een ander een stukje
schreef!

Met vriendelijke groet de redactie!

Deze text is in TED getypt!
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OUD MAAR HEEL LEUK

dit artikel uit de krant
is aangeleverd door:
Bas Kornalijnslijper
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192 kB VRAM voor MSX2-computers
Waarschuwing:
Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen
vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te
solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinnen. Het gebruik
van IC-voeten is aan te raden.
Benodigdheden:
- 2 stuks 41464 (of een equivalent).
Voorbereiding:
- Bij beide 41464’s pin 16 inkorten.
Het inbouwen:
- Plaats de 41464’s ieder op één van de geheugenchips, zoals aangegeven
in de onderstaande tabel. Er kan zelf een keuze gemaakt worden; neem
een aangegeven paar welke het beste (makkelijkst) uitkomt.
- Soldeer een draad tussen pin 16 van beide 41464’s en pin 59 van de
Videoprocessor, dit kan een V9938 of een V9958 zijn.
Merk MSX
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony

Type MSX
VG 8230
VG 8235/00
VG 8235/20
NMS 8220
NMS 8245
NMS 8250
NMS 8255
NMS 8280
HB-F9*
HB-F500*
HB-F700*
HB-G900*
HB-G900AP

Keuze 1
U29 / U32
U14 / U17
U16 / U19
U1 / U4
U16 / U19
IC102 / IC105
IC102 / IC105
IC102 / IC105
IC6 / IC7
IC7 / IC12
IC302 / IC304
IC309 / IC312
IC309 / IC312
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Keuze 2
U30 / U31
U15 / U16
U17 / U18
U2 / U3
U17 / U18
IC103 / IC104
IC103 / IC104
IC103 / IC104
IC29 / IC30
IC58 / IC59
IC303 & IC305
IC 310 / IC311
IC 310 / IC311

IC nr. VDP
U28
U25
U15
U6
U15
IC106
IC106
IC106
IC8
IC25
IC301
IC313
IC313
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192 kB VRAM in een Philips NMS 8250
Bas Kornalijnslijper
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Verslag van zaterdag 10 April 2010
Het was weer een hele gezellige clubdag :-) Lekker druk. Het spelcompetitie spel van vandaag was Sweet Acorn. De bedoeling daarvan was me tot nu toe nog niet duidelijk. Nu dus wel. Je persoontje
moet alle vijanden in het veld doden met een eikeltje. Hij kan alleen
schieten als hij genoeg power heeft. Door heel snel heen en weer te
lopen kun je power opbouwen. Naarmate je verder komt in het spel
worden je vijanden sterker. In het begin is 1 keer schieten voldoende.
Ze zijn dan wit, later worden ze rood en blauw. Als je de rode schiet,
dan verandert die in 2 witten. Je kunt extra punten verdienen door de
grote eikels te pakken, die soms verschijnen.
Kasper had de hoogste score. Hij behaalde 1.003.180 punten.
( 1 miljoen 3 duizend 180 :-))
Als Patriek nog even had doorgespeeld, dan was hij ook
wel bij het miljoen uitgekomen.
Nu was Patriek een goede 2e met 842.420 punten.
Sjoerd werd derdes met 179.280 punten, hij kreeg de
diskettes. Kasper won een leuk spel op cartridge, alleen
weten we nog niet wat de titel is en de bedoeling (hah).
Ik heb deze dag verder benut om even lekker te kletsen.
Minie Schutte had een ongelukje gehad en ik hoop dat het
herstel voorspoedig gaat. Sterkte Minie !
Rob was ook aanwezig, ook al in de lappen. Hij moet, na
meerdere operaties aan zijn been, nu langzaam revalideren.
Hopenlijk is hij over een tijdje ook weer (bijna) de oude.
Dan hebben we nog onze Jos, hij heeft ook nog een lange
weg te gaan, maar hij was ook wel aanwezig.
Dat zijn toch wel Kanjers !
Jos is begonnen met de allereerste clubbladen op onze
site te zetten (in pdf), leuk om zoiets weer terug te lezen.
Helaas zijn er geen foto's gemaakt van deze dag.
Age is de enige die er altijd aan denkt, maar hij was
verhindert.
Tot een volgende keer en de groeten van Gré
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Clubgegevens
MSX Vriendenclub Mariënberg is een onofficiële vereniging die tot doel
heeft MSX-gebruikers bij elkaar te brengen. Op die manier houden we
het sociale MSX-leven in stand. Elke tweede zaterdag van de maand is
er een clubdag, tenzij anders aangegeven. Deze wordt gehouden in het
buurtgebouw ”De Grendel” aan de Wicher Hentostraat 17 in Mariënberg.
De deur gaaat om 10.15 uur open en om 15.30 uur is de pret weer
voorbij.
Voor dringende zaken kun je tijdens de clubdag bellen naar Gerard of
Gré Poortman
06-50224836.
Lidmaatschap
De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar. Het lidmaatschapsjaar volgt
niet het kalenderjaar, maar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.
Ieder jaar kan de contributie in november of december worden overgemaakt of contant op de club worden betaald. Overmaken kan op bankrekening 32.49.91.045 ten name van MSX club Mariënberg te Hardenberg.
Website’s
Je kunt de club ook op internet vinden: www.m-v-m.nl
Foto’s zijn te vinden op:
www.msxposse.com/site/gallery

Clubblad MSX Vriendenclub Mariënberg
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