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Van de Redactie 
 
Beste lezer, 
 
Algemeen 
 
Vandaag is het weer de eerste clubdag 
van het nieuwe jaar en clubseizoen. Wij 
wensen iedereen dan ook een gelukkig en 
voorspoedig nieuwjaar toe. Het is dan ook 
maar weer afwachten hoe het de club dit 
jaar vergaat.  
In elk geval is het jaar, volgens de eerste 
berichten, goed begonnen. De club is op 
19 januari jl. als standhouder aanwezig 
geweest op de Beurs in Nijmegen. 
Volgens een eerste inventarisatie is het de 
club goed vergaan, maar niet als vorig 
jaar. 
Ons is te kennen gegeven dat de club zich 
heeft ingeschreven voor de veiling in 
Mariënberg op 9 februari.  
 

Verder heeft de club te kennen gegeven 
dat zij op zaterdag 29 maart a.s. zelf een 
MSX/Retro-minibeurs wil organiseren. Ons 
is te kennen gegeven dat het nog niet zo 
vlotjes verloopt inzake de bereidwilligheid 
van standhouders. We moeten maar 
afwachten of het 29 maart zal lukken.  
De clubdata voor dit jaar zijn: 
Zaterdag  26 januari 2008 
Zaterdag  29 maart 2008 

(beursdatum) 
Zaterdag  31 mei 2008 
Zaterdag  27 september 2008 
Zaterdag  29 november 2008 
Wij wensen iedereen veel plezier toe 
tijdens deze clubdag en de aanstaande 
clubdagen 
Verder geeft de redactie te kennen in 
oktober wegens vakantie weer afwezig te 
zijn. 
 De redactie 
 



Verslag clubdag 24 november 2007 
MSX Club Westfriesland 
 
De clubdag begon om 11.00 uur. Deze keer 
waren er 11 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  

- René van Dongen aanwezig zou zijn 
maar dat hij door onvoorziene 
omstandigheden is verhinderd; 

- Ik verder geen afberichten heb 
ontvangen; 

- De club een mailtje van dhr. Bergsma 
heeft ontvangen waarin hij zegt 
verhuisd te zijn, geen MSX meer 
bedrijft en de club en vooral Bas 
Kornalijnslijper bedankt voor de 
support door de jaren heen. Bas geeft 
te kennen graag een kopie van het 
mailtje te willen hebben. Ik heb hem 
dat toegezegd; 

- de club 19 januari 2008 als 
standhouder op de MSX Beurs van 
Nijmegen zal staan; 

 - dat de club op 29 maart 2008 zelf een 
 minibeurs wil organiseren.

- een week geleden overeenstemming is 
bereikt met de beheerder van het 
buurthuis omtrent de definitieve club-
data voor 2008;  

- de club nog geen prijsberekening 
omtrent de clubdata van de beheerder 
heeft ontvangen; 

- ik t.b.v. de minibeurs al gesprekken 
heb gevoerd met potentiële standhou-
ders, maar nog geen concrete 
toezeggingen heb ontvangen; 

 - de spelcompetitie is georganiseerd 
door Reginia Hulstede. Het door haar 
uitverkoren spel heet Magical Tree.  
In overleg met Regina is er voor 
gekozen dat de prijsuitreiking als volgt 
werd toegepast: 
1ste plaats prijs 1  
3de plaats   prijs 2 
5de plaats  prijs 3  
7de plaats  prijs 4 
8ste plaats organisatie spelcompetitie 
9de plaats prijs 5 

 
Uiteindelijk hebben we om 14.00 uur de 
spelcompetitie gespeeld. Regina  moest het 
organiseren.    Er waren 11 deelnemers en alle 
computers waren bezet.  
Uitslag is geworden: 
1. Albert Beevendorp       punten      131.200 
 1ste prijs Sinterklaas (chocolade) 
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 2008:     

26 januari   2008 

29 maart  2008       
 (Beursdag) 

31 mei  2008     
 

27 september 2008       
 

29 november 2008       
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2. Alex Kalkwiek       punten       61.800 

http://www.msxwf.info/
mailto:jan@msxwf.info
mailto:Secretariaat@msxwf.info
mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:paul@msxwf.info
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3. Bas Kornalijnslijper       punten       51.900 
 2de prijs Zwarte Piet (chocolade) 
4. Bartholo Kobes       punten       45.500 
5. Regilio Hulstede       punten       32.400 
 3de prijs Munten (chocolade) 
6. Jan Kobus          punten       28.400 
7. Jaap Hoogendijk       punten       14.600 
 4de prijs Kerstman (chocolade) 
8. Eltje Kalkwiek        punten         9.600 
 organisatie spelcompetitie 
9. Regina Hulstede       punten  9.100 
 5de prijs Zakje kleine Sintjes (chocolade) 
10. Paul Brugman       punten    7.100 
11. Ankje Kalkwiek       punten  6.900 
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, Albert en Jan waren net als de vorige 
keer weer bezig van twee Compact Flash 
Kaartjes een master- en slave uitvoering 
(totaal 6 partities waarvan 4 op de master en 2 
op de slave) te maken. Uiteindelijk moet 
hierover een instructie in het bulletin worden 
gepubliceerd. Paul kreeg het nog steeds niet 
voor elkaar. Tijdens de discussie heb ik 
gesteld dat de te publiceren verhalen dusdanig 
moet zijn dat je ook een losse slave moet 
kunnen aanmaken. Hier zou aandacht aan 
worden besteed. 
Ik had een Philips P2000 mee om mee te 
spelen. Deze was door een Belg aan de club 
geschonken. Uiteindelijk kregen we het 
apparaat aan de praat en dat hij de bandjes 
wilde lezen en afspelen. Dit kwam ten 
verdienste van Jan aangezien zijn eerste 
computer een P2000 was. Hij vertelde dat hij 
hierop heeft leren programmeren. 
Om 16.30 uur was het einde clubdag. Al met al 
toch een leuke middag voor een ieder. Tot de 
volgende keer op 29 maart 2008.  
 

E. Kalkwiek 

Verslag Nijmegen 
 
De MSX Club West-Friesland heeft 
wederom als standhouder deelgenomen 
aan de beurs in Nijmegen op 19 januari jl. 
Als activiteit had de club opgegeven de 
verkoop van diverse MSX-computers, 
MSX-materiaal en -literatuur.  
Verder waren als standhouder aanwezig: 
openMSX Team  
Demonstratie van openMSX 0.6.3., de 
nieuwe Catapult en de debugger GUI. 

Verder als bonus had openMSX het 
prototype van openMSX voor de GP2X 
draagbare spelcomputer. 
Bitwise  
Promotie en verkoop van MSX-games van 
Kralizec, Matra, Karoshi, Icon Games en 
meer.  
Ze verkochten een nieuw spel van 
Karoshi, genaamd Malaika Prehistoric 
Quest. 
Delta Soft  
Demonstratie en verkoop van eigen 
software. Delta Soft bracht hun nieuwste 
spel Lucky Darts uit. Remy vertelde later 
dat ze voldoende hadden verkocht om uit 
de kosten te komen.  
Stichting Sunrise  
Verkoop van gloednieuwe MP3-speler-
cartridges, ophalen van Manbow 2 
handleidingen, sticker en misschien nog 
meer. 
Zover als ik heb kunnen beoordelen, zijn 
er maar vier van verkocht. Ik denk dat het 
een beetje tegengevallen is. 
Eén van de makers van Manbow 2, Abi 
van Tamelen, vertelde dat Manbow 2 toch 
een succes is geweest. De eerste oplage 
bedroeg 70 stuks en Sunrise had te 
kennen gegeven een tweede oplage van 
50 stuks te willen gaan aanmaken. 
MSX Resource Center  
Promotie msx.org en verkoop van MSX  
T-shirts. 
MSX Club West-Friesland  
Verkoop van diverse MSX-computers, 
MSX-materiaal en -literatuur. 
Ik moet toegeven dat ik niet ontevreden 
was. De aanloop was voldoende evenals 
de verkoop van Msx-materiaal en –lite-
ratuur 
M.V.M. (MSX Vriendenclub Mariënberg)  
Promotie van MSX Vriendenclub 
Marënberg. Organisatie spelcompetitie 
met het spel “Vier op een Rij”.  
Prodatron  
Demonstratie van SymbOS Z80 
multitasking operating system op de One-
Chip-MSX met GFX9000 en MP3-
cartridge.  
Ik moet toegeven dat dit mij is ontgaan. Ik 
heb veel gezien op de Beurs, maar, tot 
mijn spijt, dit niet. 
Bas Kornalijnslijper  
Reparaties, uitbreidingen, kabels, in- en 
verkoop tweedehands MSX hardware.  
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Totally Chaos Team 
Promotie van MSX World Wide Magazine, 
verkoop van oude MSX-Info Bladen, 
tweede hands hardware, kabels. 
 
Het zal voor de organisatoren best een 
succesbeurs zijn geweest, maar er zijn 
volgens mij net zoveel bezoekers geweest 
als vorig jaar. Op het topmoment telde ik 
dat er 55 mensen (incl. de standhouders) 
in de zaal aanwezig waren.  
Voor onze club was de Beurs niet zo 
succesvol als vorig jaar, maar toch hebben 
we voldoende MSX-materiaal kunnen 
verkopen. Bezoekers hadden 
belangstelling voor de kleine MSX-
materialen, Bas heeft de meeste MSX-
computers overgenomen.   
Of de Beurs voor andere standhouders 
even succesvol verlopen is, weet ik niet 
zeker, maar ik denk van wel. Dit omdat er 
vaak veel mensen bij de demonstraties 
aanwezig waren.  
Zo verkocht Bitwise spellen (cartridges) 
voor een alleszins acceptabele prijs. 
Spellen als Saimazoom, Jungle Hunt, 
Sudoku, Magical Stones en Griel’s Quest 
for the Sangraal kosten € 14,50. Ze 
verkochten nog meerdere spellen, maar 
de namen ben ik vergeten.  
Ik denk dat de meeste bezoekers wel 
lovend zullen zijn over deze Beurs.  
Omtrent half vijf smiddags begon iedereen 
de zaak weer in te pakken en in de auto te 
laden.  
Na afloop zijn de standhouders samen uit 
eten gegaan. Zelf ben ik met mijn 
echtgenote en zoon Alex ook 
meegeweest. Dit was leuk en niet duur. 
Al met al kan ik melden dat we ons weer  
ouderwets vermaakt heb op de Beurs. 
 

E. Kalkwiek 

Installatie Compact Flash Interface 
 
Het installeren van de Compact Flash 
Interface. 
Uiteraard met in beide sloten een CF-
geheugenkaart. Deze zijn niet 
uitwisselbaar dus Master in Master en 
Slave in Slave. Gebruikt worden hier 2 
maal 128 MB. 
 

Opstarten met insert toets ingedrukt : de 
harddisk wordt genegeerd. 
Opstarten met de Delete-toets ingedrukt:  
de harddisk kan in deze optie worden 
geïnstalleerd. 
 
In het diskettestation A de disk met de 
hulpprogramma’s doen.                                               
Na het opstarten met de delete-toets 
ingedrukt kom je  in DOS 2.20 
 
Type: Fdisk 
Het programma Fdisk wordt opgestart en 
je ziet een menu. 
ID moet op Master staan. Via de T-toets 
kan je wisselen van Master naar Slave en 
weer terug. 
Kies optie A (autogenerate partition table) 
Je krijgt de tekst : “partitiontable 
generated“, te zien. 
Enter voor bevestiging. 
 
Met de optie D zie je de gemaakte 
partitie’s  
Nogmaals optie D waarna je een soort 
tabel ziet.  
Je ziet dat het eerder vermelde aantal 
gemaakte partitie’s  te zien zijn in de tabel. 
 
Met Q terug naar hoofdmenu. 
 
Vervolgens optie W (W)rite   intoetsen. 
Deze optie vraagt om bevestiging, toets Y.
Je krijgt de boodschap : “action 
successfully completed`.

Keer terug naar hoofdmenu door een 
willekeurige toets in te drukken.

Vervolgens optie I ( initialize ) 
Ook deze optie vraagt om bevestiging 
(dus toets Y) en het gevolg is dat alle 
data’s en partitions die eerder zijn 
gemaakt, worden vernietigd. 
Vervolgens de optie W nogmaals en deze 
wederom bevestigen. 
Ook deze optie laat weten of de aktie 
succesvol verlopen is. 
 
De MASTERCARD is nu klaar voor 
gebruik en heeft 4 partities. 
Nu de computer resettten.
De computer staat nu in basic. 
Op de Master welke nu 4 drive’s ( A-B-C-
D-) bevat staat echter nog niets. 
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We gaan nu op de A-drive van de Master 
de programma’s MSXDOS2.SYS en 
COMMAND2.COM zetten op de volgende 
wijze. 
 
Copy ‘’E:MSXDOS2.SYS’’ to ‘’A:’’ 
Copy ‘’E:COMMAND.COM’’to’’A:’’ 
 
Als je nu de computer opnieuw opstart 
kom je uit op de Masterkaart op de A-
drive. 
Bij het commando DIR zie je de 2 
programma’s staan die zojuist erop gezet 
zijn. 
 
We gaan nu de SLAVE aanmaken. Bij 128 
MB pakt hij maar 64 MB dus een 64 MB 
kaartje mag ook . 
De computer opstarten met de DEL-
toets ingedrukt. 
De programmadiskette zit nog steeds in 
het diskettestation. 
Je zit weer in DOS2 en via het commando 
FDISK kom je in bedoeld programma. 
Met de T-Toets schakel je naar de 
SLAVE.( staat achter ID ) 
Kies optie A en enter.
Dan  optie W en bevestig dit met Y.
Vervolgens optie I en bevestig dit met Y.
Wederom optie W en bevestigen met Y.

Ook de SLAVE is nu klaar voor gebruik. 
 
De volgende keer wordt uitgelegd hoe je 
via FAT 16 grotere partitie’s kunt maken 
waardoor je grotere CF-kaartjes kunt 
gebruiken 
 
Veel succes en mocht U er niet uitkomen 
we zijn altijd genegen U te helpen. 
 

P. Brugman 

Kat in de zak of …….. 
 
Tijdens de vorige clubdag had Bas mij een 
kast van een monitor beloofd. Ik had een 
monitor met een kast die op een te hete 
plek had gestaan. Aan de bovenkant zaten 
grote smeltplekken. Afgelopen week 
stuurde hij mij een mailtje dat hij een kast 
had, dat de monitorkast in beslag was 
genomen en hij er niets aan had kunnen 
verhinderen. Hoe dit is gegaan is zichtbaar 
op bijgaande foto.  

Uiteindelijk is de kast zonder kat in mijn 
bezit gekomen. 
 E. Kalkwiek 
 
Grafieken met 3D-effect op MSX 
 
Bij deze een programma waarmee 
grafieken met 3D-effect op de MSX 
kunnen worden gemaakt. 
Het resultaat ziet er professioneel uit en er 
worden staven met een gekleurde 
schaduw getekend. De zwarte blokjes in 
regel 130 en 160 worden verkregen met 
behulp van de GRAPH en p-toets. 
De listing: 
10 “COLOR14,1,1:KEYOFF:CLS:OPEN 
“GRP:’FOROUTPUTAS#1 
20 PRINT “Hoeveel staven 
(max.15)”;:INPUTS 
30 DIMW(S):FOR A=1 TO S 
40 LOCATE 0,14: PRINT “Waarde van 
staaf”;a;” “;:INPUTW(A) 
50 LOCATE 0,14: PRINT “             “ 
60 IF A=1 THEN W=W(A) 
70 IF W(A)>W THEN W=W(A) 
80 NEXT A: W=ABS(20/W): SCREEN 2 
90 PSET(0,0): DRAW “C7D190R255” 
100 G=12: FOR T=1 TO S 
110 L=(W(T)*W)*8: COLOR 3 
120 FOR X=174 TO (174-L)STEP -1 
130 PRESET (G,X): PRINT #1, “█”
140 NEXT X: COLOR 8 
150 FOR X=177 TO (177-L) STEP -1 
160 PRESET (G-4,X): PRINT #1, “█”
170 NEXT X 
180 G=G+16: NEXT T 
190 IF INKEY$=” ” THEN 190 
 

De Schrijver 
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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: 
 
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,= 
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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