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Van de Redactie 
 
Beste lezer, 
 
Algemeen 
 
Vandaag is het weer de eerste clubdag na 
de vakantieperiode. Wij hebben vernomen 
dat de club de retrodagen in Hoorn, 
notabene de eigen georganiseerde 
retrodag, en Arnhem qua verkopen met 
winst heeft afgesloten. Chapeau.  
De redactie is in september voor een 
vakantie vertrokken naar Bonaire. Achteraf 
bleek het wederom een te korte vakantie 
te zijn geweest. Er is zoveel te zien, zowel 
boven als onder water, en te beleven. Je 
zal maar ergens in een nationaal park 
staan met een lekke band en geen contact 
hebben met de buitenwereld via een 
mobiele telefoon. Dan heb je een 
probleem. Maar het mocht de pret niet 
deren en het probleem is ook weer 

opgelost, anders zou de redactie nog op 
Bonaire in het Washington Slagbaaipark 
zitten.   
Na thuiskomst is ons ter ore gekomen dat 
de MSX club Groningen is opgeheven. 
Toch jammer, maar hierover meer in het 
bulletin.  
Eveneens bleek dat de MSX Beurs 
Bussum niet in september te zijn 
georganiseerd, maar in oktober. De MSX 
Club West-Friesland zal hier niet aanwezig 
zijn. Ook hierover meer in het bulletin. 
Verder is het fantastisch om Dennis Koller 
op de clubdag te mogen begroeten. Hij is 
toch een van de uitvinders van een MP3-
speler voor de MSX. De redactie heeft 
begrepen dat de kennismaking dateert van 
de retrodag op 2 juni en dat Dennis op de 
clubdag is om eventuele problemen met 
reeds verstrekte MP3-spelers uit de 
wereld te helpen. 
 De redactie 
 



Verslag clubdag 31 maart 2007 
MSX Club Westfriesland 
 
De clubdag begon om 11.00 uur. Deze keer 
waren er 13 bezoekers.  
Om 12.30 uur heb ik de clubdag geopend 
met een kleine toespraak door iedereen 
hartelijk welkom te heten. Ik heb tijdens de 
toespraak aangegeven dat  

- afbericht had ontvangen van 
Bartholo door werksituatie; 

- ik inzake de MSX/Retro-beurs op 2 
juni 2007 de volgende informatie 
heb: 
- de meterprijs voor een stand 
problemen oplevert. Er waren 
aanvragen voor een stand van 10 
meter. De club heeft een maximum 
van € 17,50 vastgesteld voor een 
stand (maximaal 6 meter); 
- er mondeling voldoende 
standhouders zich hebben 
aangemeld. Echter, met uitzondering 
van Commodore GG heeft nog 
niemand zich officieel aangemeld. 
Waar dat weer aan ligt weet ik niet; 
- de club gaat gewoon door met 
het organiseren van de beurs. In het 
week-end van 12/13 mei wordt de 
beslissing genomen of we wel of niet 
doorgaan als de situatie niet anders 
wordt. 

- de club is op 10 februari op de 
veiling  van Mariënberg is geweest. 
Deze veiling groeit uit zijn jasje 
aangezien het een jaarlijkse 
happening aan het worden is waar 
MSX-Nederland naar uitkijkt. Er 
werden veel cartridges en computers 
geveild. De club is hier ook van veel 
materiaal afgeraakt. Veel reclame 
kunnen maken voor onze retrodag 
op 2 juni. 

- de club is op 18 februari als 
standhouder in Arnhem in de Rijnhal 
aanwezig geweest. Het was een 
leuke dag en ik heb me er niet 
verveeld. Als standhouder kon je met 
je auto tot de stand voor het uit- en 
inladen. Het publiek was 
hoofdzakelijk PC-minded en vondt 
het middengedeelte (retrobeurs) een 
groot museum. Ik heb hier veel 
contacten kunnen leggen t.b.v. onze 
retrodag op 2 juni. 

- In het bulletin kun je lezen over 
Colofon                               
 MSX Club        
 West-Friesland 

Club/correspondentieadres:          
MSX-Club West-Friesland             
Kagerbos 43       
1693 AW Wervershoof        

 � 06-22338863        
e-mail adres 
paul@msxwf.info 

Secretariaat:   
E. Kalkwiek       
e-mail adres                   

 msxwestfriesland@msxwf.info       
secretariaat@msxwf.info  

Redactieadres infobulletin:         
E. Kalkwiek        
Galerij 47               

 1695 JG Blokker   
� 06-29407598        
e-mail adres  
secretariaat@msxwf.info       

Website:         
Jan Kobus        
e-mail adres               
jan@msxwf.info        

Internet Home Page:        
www.msxwf.info                 

 
Public Domain:                  

Paul Brugman        
e-mail adres  
paul@msxwf.info        
� 06-22338863        

Reparaties 
Deze kunnen voorafgaand aan de clubdag bij het secretariaat 
worden gemeld. Het secretariaat draagt er zorg voor dat de 
reparatie tijdens de clubdag wordt uitgevoerd of dat het 
anderszins moet worden opgelost. 

Doelstelling: 
Het uitwisselen van kennis en ervaring, het geven van demon-
straties en het inschakelen van deskundigen ten behoeve van 
het MSX-systeem en de bijbehorende software. 
Kortom, het bevorderen van het gebruik van het MSX-systeem 
middels een gezellig dagje computeren met mensen met de-
zelfde hobby. 

De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ingezonden 
stukken van één van de redactieleden. Ook niet voor 
aangeboden artikelen en advertenties. 

Clubdagen in 2007:     

27 januari   2007 

31 maart  2007       
 

2 juni  2007     
 (Beursdag) 

29 september 2007       
 

24 november 2007       
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nieuwe ontwikkelingen zoals 
 - USB-interface 

http://www.msxwf.info/
mailto:jan@msxwf.info
mailto:Secretariaat@msxwf.info
mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:paul@msxwf.info


3

- MP3-cartridge voor MSX 
 de contactadressen staan in het 

bulletin. 
- de MSX-club Groningen is toch van 

plan eind april een beurs te 
organiseren. Op hun website roepen 
ze MSX’ers op contact op te nemen. 
Persoonlijk denk ik dat het initiatief 
van Groningen zelf moet uitgaan. 
Afwachten maar. Mocht Groningen 
contact opnemen, gaat de club ook 
deelnemen als standhouder. 

 - De spelcompetitie is georganiseerd 
door Jaap Hoogendijk. Het door hem 
uitverkoren spel heet Bubble Bobble.  
In overleg met Jaap is er voor 
gekozen dat de prijsuitreiking als 
volgt werd toegepast: 
1 ste plaats prijs 1 + organisatie 
spelcompetitie 
3de plaats  prijs 2  
5deplaats  prijs 3 
7de plaats prijs 4 

 
Gelijk bij aanvang van de clubdag deed zich 
al een probleem voor. Ankje haar computer 
deed het niet. De A-drive liet het afweten. 
Bas kon na zijn aankomst gelijk aan de slag. 
Het bleek dat de drive het nooit meer zou 
doen en heeft hij tijdelijk van de B-drive 
maar de A-drive gemaakt. Zo kon Ankje ook 
weer meedoen.  
Op verzoek was het mogelijk een  demon-
stratie te geven van de interface voor de 
printerpoort. De spullen hiervoor waren 
aanwezig. Verder waren er de 
spelcompetitie en de PD-bak. 
Uiteindelijk hebben we om 14.00 uur de 
spelcompetitie gespeeld. Jaap  moest het 
organiseren.   Jaap had hiervoor het spel 
Bubble Bobble gekozen. Er waren 11 
deelnemers en alle computers waren bezet. 
Afgesproken was dat nummers 1, 3, 5 en 7 
een prijs zouden krijgen.  
Uitslag is geworden: 
1. Alex Kalkwiek       punten     417.740 
 1ste prijs CD-hoes + volgende 
competitie                  organiseren 
2. Albert Beevendorp       punten     258.850 
3. Jaap Hoogendijk       punten     238.630 
 2de prijs Rekenmachine 
4. Regillio Hulstede       punten     122.660 
5. Bas Kornalijnslijper       punten       68.520 
 3de prijs Schort 
6. Ankje Kalkwiek         punten       58.930 
7. Paul Brugman       punten       52.070 
 4de prijs Papierstandaard 

8. Eltje Kalkwiek                punten       47.010 
9. Jan Kobus        punten       29.480 
10.  Nick Mol        punten       15.390 
11. Regina Hulstede       punten       11.000 
Na de spelcompetitie konden de bezoekers 
zichzelf vermaken. Dat deden de bezoekers 
ook zowel met discussies, het bezichtigen 
van de uitgestalde apparaten het oplossen 
van computerprobleempjes, het spelen van 
spelletjes alsmede met het gespeelde 
spelletje. 
Paul en Albert hebben van twee Compact 
Flash Kaartjes een master- en slave- (totaal 
6 partities waarvan 4 op de master en 2 op 
de slave) uitvoering gemaakt. Dit om een 
hierover een verhaal voor het bulletin te 
maken.  
Om 16.30 uur was het einde clubdag. Al met 
al toch een leuke middag voor een ieder. Tot 
de volgende keer op 24 november.  
 

E. Kalkwiek 

Nieuws 
 
Groningen, September 2007 
 
Door aanhoudende persoonlijke omstan-
digheden die het organiseren van een 
gezellig drukke MSX bijeenkomst in de weg 
staan heeft MSX Club Groningen besloten 
haar activiteiten te staken. We willen graag 
iedereen bedanken die gedurende ons 
kortstondige bestaan de clubdagen hebben 
bezocht. Wij hebben er in elk geval veel 
plezier aan beleefd. 
 

Erik en Sander 

Nowind Interface voor MSX 
 
Alhoewel de euforie hierover  al in 2003 
startte, is er tot dusver nog geen officiële 
release geweest. Onbekend is hoeveel 
mensen intussen via MRC (MSX Resource 
Center) er eentje besteld hebben. Ik ben er 
in elk geval één van. 
Wel geeft Nowind op hun website 
(www.myquest.nl/nowind) aan dat 
binnenkort een beta-exemplaar zal worden 
gemaakt. De reden dat de productie nog niet 
is opgestart, ligt in het feit dat ze nog bezig 
zijn de USB Diskrom en drivers verder te 
ontwikkelen. Meer informatie op hun 
website. 
 

http://www.myquest.nl/nowind
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E. Kalkwiek 
Retrobeurs 2 juni  
 
De aanloop hier naartoe was lang en 
intensief. De PR-activiteiten startten hiervoor 
vorig jaar al. Het begon met het idee zo’n 
dag te organiseren. Bedenken hoe dit ten 
uitvoer moest worden gebracht. Een 
reclame-campagne beginnen. 
Bekendmaking op het internet middels 
websites zoals de club, MSX.org, 
Mariënberg en via Bartholo’s mogelijkheden. 
Mijn dochter Wilma is standhouders gaan 
ronselen via E-bay en Marktplaats. Dit 
leverde een aantal potentiële standhouders 
op. Zelf ben ik reclame gaan maken tijdens 
de MSX-beurs in Nijmegen, de veiling in 
Mariënberg en als standhouder op de 
retrodag in Arnhem. Wilma heeft 16 kranten 
en 2 TV-stations aangeschreven voor het 
maken van reclame. Enkelen hebben dit 
kosteloos gedaan. Zelf hebben ik en mijn 
echtgenote Ankje middels A4’tjes in de stad 
Hoorn en omgeving reclame gemaakt. We 
plakten de velletjes papier overal op waar 
het mocht. We hebben ze zelfs in alle 
supermarkten opgehangen. Maar gaande-
weg kwam er toch even de klad in, want het 
aantal standhouders nam niet toe. Alleen de 
club, Commodore GG en Jaap Hoogendijk 
hadden zich opgegeven als standhouder. Op 
het moment suprème gaven Commodore en 
Jaap te kennen gewoon met de retrodag 
door te gaan. Zo gezegd en de 
reclamecampagne barste toen pas echt in 
alle hevigheid los. Iedereen die veel 
contacten had binnen dit wereldje werd 
benaderd voor het maken van mond-op-
mond reclame of anderszins. Dit leverde nog 
1 standhouder op. 
Op de dag zelf was het afwachten wat en 
hoeveel mensen er zouden komen. 
Tenslotte had ik het hele buurthuis 
afgehuurd. Het lag niet aan de aangeboden 
artikelen want het aanbod was ruim. 
Zo had Commodore Amiga’s mee en C64 
setjes. Als show had Commodore mee een 
omgebouwde DTV zodat er een 
toetsenbord/diskdrive aan kon hangen. Ze 
hadden mee een C64 met sounexpander en 
key-board. 

Jaap had mee systemen als Nintendo (NES, 
SNES, N64, Gamecube en Gameboy), 
SEGTA ( Megadrive en Master-
system), Philips (CDI en Videopac), MSX, 
Atari 2600 en Playstation 1+2. De MSX club 
zelf had MSX- en PCmateriaal en Alex had 
mee Playstation- en PC-spellen. 
Vanwege het feit dat er maar weinig 
standhouders waren heeft de club zijn 
reguliere clubdag hier ook maar aan 
gekoppeld. In zijn totaliteit zijn er 51 
bezoekers geweest. Alle standhouders 
waren na afloop tevreden omdat niemand 
ten opzichte van de standkosten verlies had 
geleden. Ten opzchte van de totale kosten 
die de club had voor deze dag, heeft de club 
een klein verlies van € 10,50 geleden. Dit 
was acceptabel. Er waren zelfs 
standhouders die het in september wel weer 
wilden overdoen. Dat doen we maar niet.  
Tijdens onze retrodag was ook Dennis Koller 
aanwezig. Dennis heeft tesamen met Jos 
van den Biggelaar een MP3-speler voor de 
MSX ontwikkeld. Meer over deze MP3-
speler in ons vorige bulletin. Ik heb met hem 
afgesproken dat hij 29 september onze 
clubdag komt bezoeken en dat de club hier 
ruim van tevoren reclame voor zal maken. 
De vraag die de club momenteel bezig houdt 
is of we dit nogmaals moeten organiseren. 
Als het antwoord “ja” is komt prompt de 
vraag hoe activeren we meer standhouders. 
Eerst alle informatie maar rustig op je laten 
inwerken aangezien er ook geluiden zijn dat 
het de club, vanwege de onbekendheid van 
de organisatoren binnen het MSX- en 
Retrowereldje, nooit zal lukken een 
volwaardige retrodag te organiseren. 
Maar desondanks was het een leuke dag en 
dat neemt niemand ons meer af. 
 

E. Kalkwiek 

Een dagje winkelen in Antwerpen… 
 
Dit keer was de keus gevallen om een dagje te 
gaan winkelen in Antwerpen. 
Veel leuke winkels, mooie dierentuin en 
natuurlijk naar de stripboekenwinkels om mijn 
Suske en Wiske verzameling uit te breiden. 
Tot mijn grote verbazing zie ik een MSX in een 
etalage van een kledingwinkel. 
De hele etalage was voorzien van retro-
computers, zoals de MSX, Commodore, Atari 
en Vectrex. We zijn toch maar even binnen 
gaan informeren wat dit te betekenen heeft. 
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De verkoper kon mij vertellen dat dit alles te 
maken heeft met de kleding die hij te koop 
heeft. 
T-shirts met print van Pac-Man, Nintendo, 
Rubiks Kubes en diverse andere items die met 
de jaren 80 te maken hebben. 

Bas Kornalijnslijper 
 

Retrobeurs Arnhem 10 juni 
 
Zondag 10 juni jl. was ik voor de club in 
Arnhem. Als standhouder voor de Club op 
deze gecombineerde Computer en 
Retrobeurs. 
Het was vroeg opstaan want we moesten er 
tussen 08:00 en 09:15 zijn om uit te laden en 
de kraam klaar te maken.  
Het was de tweede keer dat ik naar de 
Rijnhal ging waar een retrodag werd 
gehouden. Ook was het de bedoeling eens 
te informeren waarom de aanwezige retro-
standhouders wel in Arnhem waren en niet 
in Hoorn een week eerder. Ik kreeg de 
meest uiteenlopende redenen, zoals 
verjaardag, tennistoernooi, onbekendheid, 
enz. Nu moet ik ook toegeven dat er ook 
andere standhouders aanwezig waren dan 
de vorige keer. Een paar standhouders 
waren er de vorige keer ook, zo ook mijn 
buurman. Kwam uit Duitsland en voor hem 
was de afstand te ver. 
Deze keer zijn we niet verkeerd gereden 
ondanks dat het motregende en het heiig 
was.  
Bij de Rijnhal aangekomen konden we weer 
met de auto helemaal tot bij de kraam 
komen. Het was dus uitladen en de auto de 
hal uitrijden en ernaast parkeren. 
De Beurs was groot van opzet, maar niet zo 
als de vorige keer. Het PC-geweld was wat 
ruimer opgezet en er waren open gaten. 
Deze keer was de Retrobeurs rechts van de 
laadingang opgesteld. Persoonlijk had ik de 
indruk dat dit de retrobeurs ten goede is 
gekomen aangezien de beurs beduidend 
meer bezoekers kreeg dan de vorige keer. 
Tegenover me zag ik dan ook de Nintendo’s 

als zoete broodjes over de toonbank gaan 
en zelf verkocht ik ook behoorlijk zodat de 
kosten van de stand ruimschoots vergoed 
werden en het kleine verlies van onze eigen 
retrobeurs gecompenseerd werd. Ik had ook 
wat Playstation 2-spellen mee en deze zijn 
nagenoeg allemaal verkocht. De club was 
hiermee de goedkoopste in de hal. 
De vorige keer sprak het publiek over de 
beurs of het een museum was, maar nu 
sprak men over nostalgie en het bleek dat 
men er thuis nog mee speelde.  
Zover als ik met standhouders in mijn directe 
omgeving heb gesproken, hadden ze 
allemaal plezier en behoorlijk verkocht. 
Hier kreeg ik het advies toch vooral volgend 
jaar ook weer een beurs te organiseren. 
Bonami vertelde hoe zij 8 jaar geleden zijn 
begonnen en toch ook hebben doorgezet. 
Tijdens de retrodag vernam ik dat Bazix nog 
steeds geen One Chip MSX kan leveren. 
Ook vernam ik dat Patriek Lesparre als 
particulier zelf naar Japan is geweest en er 7 
stuks heeft meegenomen 
 

E. Kalkwiek 
 
MSX Beurs Bussum 
 
De beurs wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 6 oktober (2007). De locatie is net 
zoals vorig jaar de bovenverdieping van 
sociaal-cultureel centrum Uitwijk, en de 
beurs opent voor bezoekers om 10.00 uur. 
Hij eindigt om 17.00 uur in de middag, 
waarna de MSX Marathon aan zal vangen. 
MSX Club West-Friesland zal niet aanwezig 
zijn vanwege de gedachte dat de beurs zou 
plaatsvinden in september en deze maand 
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voor de redactie en Kalkwiek de 
vakantiemaand was. Derhalve is er niet 
ingeschreven. 
De volgende deelnemers hebben zich wel 
ingeschreven: 
TNI  
De organisatie van de beurs. Demonstratie 
van TNI producten in ontwikkeling.  
Stichting Sunrise  
openMSX  
Demonstratie van de openMSX emulator, 
discussie over ontwikkeling in de toekomst.  
FiXato and friends 
Algemene promotie MSX met tonen van 
diverse games op echte MSXen en mogelijk 
emulatoren.  
Bitwise 

Verkoop/promotie Spaanse software, o.a. 
Matra, Kralizec, INK Team, Karoshi.  
MSX Resource Center 
Demonstratie van SymbOS, de MP3 cartridge 
voor MSX en verkoop van MSX t-shirts.  
Delta Soft 
Demonstratie en verkoop van eigen software. 
Preview van hun nieuwste spel Lucky Darts.  
Retrodevelopment  
Demonstratie van de huidige staat van ons 
‘spel in ontwikkeling’.  
Totally Chaos Team 
Het MSXWORLDWIDE magazine, oude MSX-
INFO Blad, hardware van Padial, 2e hands 
hardware.  
Meer informatie en de routeplanner is te 
vinden op de website van TNI 
 

E. Kalkwiek 
 
Ach, het gaat wel eens mis. Bas Kornalijnslijper 
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--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
Kleintjes 
 
Kleintjes kunnen gratis door iedereen 
worden geplaatst. Ook voor niet MSX-
gerelateerde zaken. Stuur uw advertentie 
naar de redactie! 
 

Te koop aangeboden: 
 
Interface RS 232C met handleiding € 25,= 
e-mail: e.kalkwiek@quicknet.nl 
_______________________________ 
 

Te koop aangeboden: 
 
Dynamic Publisher III + uitbreidingen 
bestaat uit 42 diskette’s) 
Toevoeging 50 diskette’s met allerlei 
Dynamic Publisher-materiaal 
Geheel te koop voor € 10,00 
__________________________________ 
 
Te koop aangeboden: 
 
Philips Muziekmodule (compleet) 
MSX2 Sony HB500P 
MSX2 Philips NMS 8245 
MSX   Philips NMS 8210 
Computers zijn eventueel leverbaar met 
Monitor, Muis, Joystick etc. 
Telefoon: 06- 22338863 
_____________________________________ 
 
Te koop aangeboden: 
 
T.e.a.b. Voor PC 
 Diskdrive LS 120 + 4 diskette’s 
 Externe Diskdrive 3 ½ inch 
e-mail: e.kalkwiek@quicknet.nl 
_____________________________________ 
 
Te koop aangeboden: 

MSX2 Philips NMS 8250 (2 drives) 
Prijs € 50,= 
MSX2 Philips NMS 8245 
Prijs € 40,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 
 

Te koop aangeboden: 

IBM 80 Mb externe harddisk voor MSX-
computer zonder SCSI-interface.  
Prijs € 40,= 
Met interface € 80,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 
 

Gezocht 
 
Serieus iemand die een gehele MSX-
systeem wil overnemen. Diegene die zijn 
verzameling aanbiedt, biedt het niet voor 
de handel aan. De computer betreft een 
Sony 700 en daarnaast alle spullen als 
monitor, printer, externe harddisk, 
leespen, tekentableau, software, literatuur, 
etc. 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 
 

Te koop aangeboden: 

Toshiba Plotter Printer HX-P570 
Prijs € 45,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 
 

mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:kalkwiek@quicknet.nl
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