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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 hectische tijd: begin
dit jaar (waarvoor -veel te
laat natuurlijk- nog de
beste wensen) ben ik be-
gonnen met mijn nieuwe
baan bij een softwarebe-
drijf in Amsterdam, waar-
door ik beduidend minder
tijd heb om redelijk inten-
sief met de MSX een pro-
duct af te leveren. Geluk-
kig is het mij gelukt om
voor die tijd nog ‘even’
Pumpkin Adventure 2
(met toestemming) te
‘verhard-disken’ net zoals
enkele andere titels
(soms onbedoeld) voor
harddisk aangepast zijn
zoals de op de MCCM
CD-ROM geleverde ver-
sies van Shrines of Enig-
ma en Blade Lords. Voor
PA2 heb ik maar eens de
moeite genomen netjes
een installatieprocedure
te schrijven, want er komt
toch iets meer bij kijken
dan simpelweg alle be-
standen van de schijfjes
in een directory te kopi-
eren.

Tot slot heeft Bas een
takje aan zijn hardware
boom laten groeien, want
ook hij biedt de mogelijk-
heid enkele uitbreidingen
voor de Sony Playstation
te bewerkstelligen. Elders
in deze Nieuwsbrief is
Bas zelf aan het woord
over een unieke collectie
Konami’s voor dit sys-
teem.

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

De spelcompetitie van de vorige clubdag werd
door Kier Kracht geörganiseerd. Het spel was
Mouse Jump en de eerste drie posities werd
door de volgende noeste springmuisjes vero-
verd:

C Mathijs Wolters
32994 punten

C Alex Kalkwiek
21124 punten

C Vincent Ligteringen
15863 punten

De prijzen werden uitgereikt aan de eerste en
de tiende plaats welke een cake uit Mariënberg
was. De tiende plaats werd overigens behaald
door één onzer game-freaks himself: dhr. Kalk-
wiek. Volgens het principe RND(-TIME) werd
besloten dat de volgende spelcompetitie geor-
ganiseerd wordt door het 5de beste spring-
muisje welke tevens met een Westfriese Kren-
tenmik naar huis ging en de naam Dhr. Dood-
eman draagt.

REGELS SPELCOMPETITIE

Niet alle spellen zijn geschikt voor de spelcom-
petitie. Een spel moet aan een paar voorwaar-
den voldoen wil deze meedingen naar het spel
voor de competitie. Deze zijn:

C Het spel moet op een standaard MSX-2
computer kunnen draaien

C Het spel moet ten minste één high-score
bevatten

C High-scores waar een spel mee wordt op-
gestart moeten makkelijk te overtreffen zijn
(het liefst moet de high-score gewoon op
nul beginnen)

MEDEDELINGEN

De club stelt het op prijs als mensen extra
exemplaren van de Nieuwsbrief meenemen
voor MSX-gebruikers binnen de kennissenk-
ring. Hierdoor hoeft de club minder Nieuwsbrie-
ven te versturen. Wel even melden voor wie
het is.



ANTIQUES MSX COLLECTION

Konami heeft in Japan voor de Sony Playstati-
on 3 CD's uitgebracht met MSX-software. In
1997 verscheen vol. 1 en in 1998 veschenen
vol. 2 en vol. 3. Op iedere CD staan 10  MSX-
spelletjes welke via een proffessionele emula-
tor op de Playstation gespeeld kunnen worden.

Na het opstarten van een van de CD's komt
het Konami-logo aangelopen, waarna de titel
op het scherm verschijnt. Na een druk op de
START-knop verschijnt het GAME MENU on-
dersteund door SCC-muziek. Van hieruit kan
een spel gekozen worden.

Alle spellen zijn identiek aan de MSX-versies
zoals wij die hebben op onze vertrouwde MSX-
computer.

Alle spellen werken in de 60 Hz mode en bij de
Mega-ROMs is er voor de Japanse versie ge-
kozen. Om deze spellen op een Europese
Play-station te spelen is dan wel een speciale
RGB-kabel nodig. Bij een aantal spellen is de
toetsenbordkeuze verwijderd, maar na het op-
starten  komt regelmatig de tekst VIDEO
CARTRIDGE in beeld. Het resetten van van
een spel in mogelijk door de SELECT- en
START-knop in te drukken waarna het GAME
MENU weer verschijnt.

Hieronder volgt een lijst van welk spel op welke
CD te vinden is:

Vol. 1

C Boxing
C Ping-Pong
C Hyper Sports 2
C Mopi Ranger
C Antartic Adventure
C Yie Ar Kung-Fu
C Road Fighter
C Sky Jaguar
C Gradius (Nemesis)
C Nemesis 3

Vol. 2

C Golf
C Billiards
C Hyper Sports 3
C Athletic Land
C Magical Tree
C Yie Ar Kung-Fu II
C Knightmare
C Super Cobra
C Twinbee
C Gradius 2 (Nemesis 2)

Vol. 3

C Tennis
C Soccer
C Hyper Rally
C Comic Bakery
C Pippols
C King’s Valley
C Penguin Adventure
C Time Pilot
C Parodius
C Salamander

Bas Kornalijnslijper

SPELTIPS

KUNG-FU 2: Hier een door Konami zelf inge-
bouwde code. Door tijdens het introscherm de
volgende ‘code’ in te voeren begin je met 95
levens in plaats van 3: ESSCCCFFFF

Door een slordigheidsfoutje is op disk-versie
van Kung-Fu 2 (Game Collection Volume 1)
kan de kruisbestuiving voortijdig worden ing-
eschakeld, omdat Konami niet meer op Kung-
Fu test, maar wel of dit toevallig het geval kon
zijn, met als gevolg dat POKE &HE450,1 vlek-
keloos de kruisbestuiving geeft. Wat men wel
vergeten te melden is, dat pa Young pas vanaf
stage 3 zijn kop thee naar beneden laat zak-
ken.

KNIGHTMARE: In dit spel heeft Konami heuse
toetscombinaties verstopt. Door de volgende
toetsen ingedrukt te houden en met de
SELECT-toets te starten begin je met een res-
terend aantal levens van 25 in plaats van 2:
LINKS+RECHTS+N

Met LINKS+RECHTS+I (spel starten met de
SELECT-toets) wordt de SELECT-toets tijdens
het spelen geactiveerd om je honderd tellen
lang onzichtbaar te maken. Let wel dat dit
slechts 3 maal mogelijk is.

Met LINKS+RECHTS+Y (spel starten met de
SELECT-toets) wordt de SELECT-toets tijdens
het spelen geactiveerd om je honderd tellen
lang onzichtbaar te maken. Dit kan (als ik alles
goed heb berekend) 48 maal, maar dat is voor
die 8 stages wel genoeg.

MAZE OF GALIOUS: EINDELIJK! Wat doet
UMBRELLA, hoe krijg je de Vase en de Dag-
ger?

De code UMBRELLA wordt geactiveerd door



de Dagger. Deze zorgt ervoor dat alle vleer-
muizen in het veld worden vernietigd. Deze
wordt op dezelfde wijze ingevoerd als elke
spreuk om in een World een demon wakker te
maken.

De Vase zit in de linkertoren (2 velden naar
links en 2 velden naar beneden ten opzichte
van het veld waarin de toegang naar World 8
zit). De enige voorwaarde waaraan moet zijn
voldaan is dat de great demon in World 4 is
verslagen. Ga naar de onderste vloer van het
veld tussen de twee rechter pilaren. Kijk naar
rechts en steek drie maal met het zwaard, kijk
naar links en steek drie maal met het zwaard.
Spring drie keer en de Vase is jouw deel.

De Dagger zit 3 velden rechts vanaf het veld
met de Vase. Hierin moeten alle vleermuizen
worden uitgeroeid, vervolgens moet op het ho-
rizontaal bewegende plateau achtereenvol-
gens naar rechts, naar beneden, naar links en
gesprongen worden. Let op dat je niet uit het
veld valt. Als dit gelukt is, dan is ook de Dagger
een aanvulling in de item-list.

Nog even voor de volledigheid. Het Sabre was
ook zo’n moeilijk item dat niet vanaf het begin
zo gemakkelijk gevonden kan worden. Hier-
voor moet World 6 herwonnen zijn. De Sabre
zit 1 veld rechts en 2 velden beneden het veld
waarin de toegang naar World 7 zit. Even alle
vleermuizen naar de andere wereld helpen en
je zwaard wordt ‘verguld’.

PARODIUS: Het password KATAI dient om het
schild sterker te maken. Het schild kan meer
kogels stoppen.

Deze tips kwamen van Internet, de Home-Pa-
ge van Sean Young om precies te zijn (adres:
www.msxnet.org) en van Possi’s Home-Page. 

Albert Beevendorp

SONY PLAYSTATION

Nu bij de club (voorraad):

C Ombouw Sony Playstation ƒ 25,-- 
C RGB-kabel ƒ 25,-- 
C Ombouw + RGB-kabel ƒ 45,-- 
C Joypad-verlengkabel ƒ 17,50
C Linkkabel ƒ 17,50
C Memory card 1 MB (15 blocks) ƒ 20,-- 
C Memory card 8 MB (120 blocks) ƒ 50,-- 

Prijswijzigingen voorbehouden

HARD- EN SOFTWARE

De S-VHS + kleuraanpassing, uitbreiding voor
de Philips NMS-8280 is uitverkocht. Wel is het
nog mogelijk de kleuraanpassing voor het digi-
taliseren uit te laten voeren voor ƒ 25,-.

Nog enkele MT-BASE II's verkrijgbaar

Voordelen MT-BASE II t.o.v. MT-BASE I:
C werkt met het volledige geheugen van de

computer i.p.v. 32 kB
C de computer mag standaard in een 80-ko-

lommen mode staan, MT-BASE II schakelt
zelf naar een 40 kolommen mode.

C mogelijkheid om in verschillende talen te
werken.

Uw MT-BASE I kan natuurlijk gewijzigd worden
in MT-BASE II.

CALL COMMANDO’S

Met name het laatste decennium zijn diverse
uitbreidingen voor de MSX uitgekomen welke
op één of andere manier Basic ondersteunen.
Tevens wordt er regelmatig gevraagd hoe men
met bijvoorbeeld de Philips Muziek Module
samples kan opslaan in een bepaalde directory
op de harddisk. Dit kan allemaal via een aantal
van deze Basic CALL-commando’s welke in
die tijd zijn toegevoegd of gewijzigd:

MSX DISK BASIC 2.01

Het zou moeten volstaan met de CALL-com-
mando’s en een zeer korte tot geen omschrij-
ving, zie documentatie:

CALL SYSTEM [(N$)]
Dit commando werkt vanaf MSX-DOS 2
altijd en start MSX-DOS op. Tussen de
haakjes kan een MSX-DOS commando
worden opgegeven.

CALL FORMAT
Dit commando formatteert een diskette.

CALL RAMDISK ([N][,X])
Dit commando maakt de MSX-DOS 2 RAM-
DISK aan met N kB omvang. De RAMDISK
kan met driveletter H: benaderd worden.

CALL CHDIR (N$)
Verandert de huidige directory.

CALL MKDIR(N$)
Maakt een directory aan.

CALL RMDIR(N$)
Verwijdert een directory.



CALL DOS2MEMCHK
Dit commando voert een controle uit over
het geheugen van MSX-DOS 2.

MSX-AUDIO MODULES

CALL SYN
Wordt door de Toshiba Muziek Module ge-
bruikt om het interne programma op te star-
ten.

CALL MUSICBOX
Wordt door de Philips Muziek Module ge-
bruikt om het interne programma op te star-
ten.

HARDWARE MODULES

CALL FMPAC
Wordt door de Panasonic FM-PAC gebruikt
om het interne programma op te starten. Dit
programma bevat een mogelijkheid om de
inhoud van de S-RAM op disk op te slaan.

CALL FMPAK
Wordt door de FM-Stereo PAK van Check-
mark gebruikt om het interne programma
op te starten.

CALL DG
Wordt door de Sony Video Digitizer ge-
bruikt.

CALL HITBIT
Wordt op iedere Sony MSX-1 gebruikt om
het ingebouwde databaseprogramma op te
starten.

CALL VIDITEL
Wordt door de MT-Telecom modems ge-
bruikt om het ingebouwde terminal pro-
gramma op te starten.

CALL ROTOR
Wordt door de MT-Telecom modems ge-
bruikt om een rotor-programma op te star-
ten. Wordt ook door MT-Display gebruikt.

CALL DISPLAY
Wordt door MT-Display gebruikt om het
Display-programma op te starten.

SPELLEN

CALL GOLF
Dit commando zorgt dat Hole in One van
HAL wordt gestart.

Meer CALL-commando’s zijn welkom!

Albert Beevendorp

TILBURG ’99

Na de vele geruchten is het duidelijk... De com-
puterbeurs in Tilburg gaat door. Na een nobel
streven van Rob Hiep de beurs nogmaals in de
Bremhorsthal te houden is mislukt. Dit wordt
een dagje op hun vaste stek (zie Bits): in Wijk-
centrum De Schans welke gelegen is aan De
Schans 123 in Tilburg Noord. Het is goed be-
reikbaar met de bus (lijn 44-45 - halte Vlashof-
laan/Griegstraat).

Even de andere gegevens:

Tijdstip: 24 april 1999 van 10:00 u. tot 16:00 u.
Toegang: slechts ƒ 2,50
Vervoer: geen gratis bus

De lift zal druk worden gebruikt, want het wordt
een multi-layer beurs.

TOT ZIENS in Tilburg!

Albert Beevendorp

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

Te koop: Philips disk-interface voorzien van
snelle dubbelzijdige disk-ROM. ƒ 50,-. Tel.:
0229-270618 of 06-51069177



Volgende Clubdagen

17 april 1999
19 juni 1999

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

Info: 0229-270618 of 06-51069177

HET PUBLIC DOMAIN-BESTAND

Veel uitbreidingen voor Dynamic Publisher dit
keer:

WF-720 Nieuwe woorden voor Rad van For-
tuin (WF-658)

WF-721 Lettertypen als stempels
WF-722 Dieren als stempels
WF-723 Jaargetijden (herfst-winter)
WF-724 Jaargetijden (lente-zomer)
WF-725 Pin-up pakket
WF-726 Dieren-pakket
WF-727 December-pakket
WF-728 Kerst/nieuwjaarspakket
WF-729 Funny people, lachende gezichten
WF-730 Face-creator
WF-731 Transport en vervoer
WF-732 Sport
WF-733 Felicitatiepakket (t/m WF-736, 4 dis-

kettes)
WF-737 Tafeljaar, de tafels van vermenigvul-

digen voor de jongsten

Paul Brugman

KLEINE ADVERTENTIES

Gezocht: Diskversies van KLAX en RALLY-X.
Tel.: 0223-615041

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 NMS-1421 printer incl. kabel
en handleiding. ƒ 25,-. Tevens Philips NMS-
1431 printer incl. kabel en handleiding. ƒ 35,-.
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177

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

Te koop: Philips NMS-8280 video-computer
met kleuraanpassing, 2 nieuwe drives, snelle
disk-ROM, geheugenzoek-ROM, nieuwe dio-
den, en muis. Evt. met kleuren-monitor. Tel.:
0229-270618 of 06-51069177

Te koop: Final Fantasy VII voor Sony Playstati-
on. 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 Sony Playstation. ƒ 125,-
Tel.: 0229-270618 of 06-51069177


