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Van de Redactie 
 
Beste lezer, 
 
Algemeen 
 
Vandaag is het weer de tweede clubdag 
van het nieuwe jaar en clubseizoen. De 
vorige clubdag werd aangekondigd dat het 
al weer 5 jaar geleden is dat de club is 
doorgestart. Als redactie bieden we onze 
excuses aan. Het zou prettiger zijn 
geweest als de redactie van dit heugelijke 
feit gewag had gemaakt. 
In elk geval is het jaar net als voorgaande 
edities weer goed van start gegaan. De 
club is op 14 februari jl. op de veiling in 
Mariënberg geweest. Hier is verslag van 
gemaakt. Ons is ook te kennen gegeven 
dat de club zich heeft ingeschreven voor 
de retro-beurs in Harderwijk op 3 april.  
 

Ook hebben wij vernomen dat het nog 
steeds niet rond is met de clubdag van 26 
september. Begin oktober is het buurthuis 
reeds volgeboekt. Hoe dit gaat aflopen 
kunnen we nog niet zeggen. In elk geval is 
de familie Kalkwiek afwezig.. 
Voorlopig zijn de clubdata voor dit jaar: 
Zaterdag    7 februari 2009 
Zaterdag  28 maart 2009 
Zaterdag  30 mei 2009 
Zaterdag  26 september 2009 
Zaterdag  21 november 2009 
Over 14 dagen is het al weer Pasen. Wij 
wensen alle clubleden dan ook prettige 
paasdagen toe.  Verder wensen wij 
iedereen veel plezier toe tijdens deze 
clubdag en de aanstaande clubdagen 
Verder geeft de redactie te kennen in 
september wegens vakantie weer afwezig 
te zijn. 
 De redactie 
 



Verslag clubdag 7 februari 2009 
MSX Club Westfriesland 
 
De clubdag begon om 11.00 uur. Deze keer 
waren er 13 bezoekers.  
Om 13.10 uur heb ik de clubdag geopend met 
een kleine toespraak door iedereen hartelijk 
welkom te heten. Ik heb tijdens de toespraak 
aangegeven dat  

- Jaap en Albert afwezig waren. 
Noot redactie: 
Naderhand bleek dat Jaap een 
afbericht had gestuurd welke het 
secretariaat niet heeft bereikt. Albert 
bleek de griep te hebben; 

- de club vorig jaar een winst heeft 
geboekt van € 70,=; 

- het in mei a.s. het al weer 5 jaar 
geleden is dat de club een doorstart 
heeft gemaakt. Dat feit moeten we dan 
maar heugelijk vieren; 

- de club op 24 januari als standhouder 
met succes heeft deelgenomen aan de 
MSX-beurs Nijmegen. Hierover staat 
een verslag in het infobulletin; 

- de club op 14 februari gaat deelnemen 
aan de veiling van de MSX 
Vriendenclub Mariënberg; 

- de club een uitnodiging heeft 
ontvangen als standhouder deel te 
nemen aan de retro-beurs te 
Schiedam; 

 Bas meldde dat er op 4 april een retro-
beurs wordt gehouden in Harderwijk. 
Deze wordt georganiseerd door 
Bonami; 

- Bas geopereerd is aan zijn ogen 
teneinde zijn gezichtsvermogen te 
herstellen. Bas legt uit wat de operatie 
behelsde; 

- de familie Kalkwiek niet aanwezig kan 
zijn op de clubdag van 26 spetember. 
Ze zijn dan onderweg van hun 
vakantieoord Bonaire naar huis. 

 Hieromtrent ontstaat discussie of de 
clubdag die dag moet doorgaan of 
verplaatst moet worden naar een 
andere datum. Gekozen wordt voor de 
laatste optie; 

- de spelcompetitie zou georganiseerd 
worden door Jaap. Vanwege zijn 
afwezigheid heeft de club (Paul) de 
competitie georganiseerd. Het door 
hem uitverkoren spel is Thexder.  
Hij heeft er voor gekozen dat de 
prijsuitreiking als volgt werd toegepast: 
2de plaats prijs 1  
4de plaats   prijs 2 

de
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 2009:     

7 februari  2009 

28 maart  2009       
 

30 mei  2009     
 

26 september 2009       
 

21 november 2009       
 

2

5  plaats  organisatie 
spelcompetitie   

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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6de plaats  prijs 3  
Na wat opstartproblemen (wat verband hield 
met de poke-instructie 170 voor Philips 0f 255 
voor Sony) hebben we uiteindelijk om 14.30 
uur de spelcompetitie gespeeld. Er waren 10 
deelnemers.  
Uitslag is geworden: 
1. Alex Kalkwiek     punten        269.260     
2. Nick Mol      punten        260.240 
 1ste prijs LCD-klokje + radio 
3. Marten Westerhof     punten        175.120 
4. Bartholo Kobes     punten        169.540 
 2de prijs Multifunctionele alarmklok 
5. Wouter de Vries     punten        141.980 
 Organisatie spelcompetitie 
6. Regina Hulstede       punten        129.600 
 3deprijs Sinterklaas van speculaas 
7. Regilio Hulstede     punten          30.320 
8. Jan Kobus      punten          29.300 
9. Ankje Kalkwiek     punten          21.760 
10. Paul Brugman     punten          11.400 
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. 
Ook ik was weer verder bezig met mijn 
probleem met SymbOS aan het oplossen. Nu 
moet ik het probleem oplossen om SymbOS 
van de Sunrise interface op te starten. Dit lukte 
ondanks verwoede pogingen, samen met Jan, 
nog niet. Marten vertelde dat hij ergens 
gelezen had dat de partities, zoals de Philips 
MSX-machine de aanmaakt, niet aansluit op 
SymbOS. Zal thuis maar weer gaan oefenen.  
Tijdens de verdere middagsessie kregen we 
bezoek van Maarten Opmeer. Deze heeft, na 
kennismaking en kennisname van de 
activiteiten van de club, zich ingeschreven als 
lid. Leuk om er weer een nieuw lid bij te 
hebben.  
Om 16.30 uur was het einde clubdag. Al met al 
toch een leuke middag voor een ieder. Tot de 
volgende keer op 30 mei 2009.  
 

E. Kalkwiek 

Hoeveel letters op een regel 
 
10 WIDTH 38:CLS 
20 B=0 : C=0 
30 PRINT”Hoeveel letters op een regel” 
40 INPUT” (standaard 65)”;C 
50 IF C=0 THEN C=65 
60 CLS 
70 A$=” ” 
80 A$=INKEY$:IF A$=””THEN 80 

90 B=B+1:IF B>=(C-10)THEN GOSUB 140 
100 IF A$=CHR$(13)THEN 130 
110 PRINTA$;:LPRINTA$; 
120 GOTO 80 
130 PRINT””:LPRINT””:A$=””:B=0:GOTO 60 
140 IF B>=(C-5)THEN 150 ELSE 160 
150 LPRINT CHR$(7);:RETURN 
160 PLAY”164cdefgab”,”164egabcdf”,  
 ”164o5ccccccc”:RETURN 
 
Bovenstaande listing kwam ik zomaar ergens 
tegen. Leuk voor diegenen onder ons die dit 
soort listings uitproberen. 
 

E. Kalkwiek 
Veiling Mariënberg 
 
Evenals voorgaande jaren was ik ook weer 
aanwezig op de veiling van de MSX 
Vriendenclub Mariënberg. Ik had Bas ook 
meegenomen. Op de heenweg was de auto 
vol. Bas had ook spullen mee, zowel voor de 
veiling als spullen voor veilingbezoekers als 
Bonami. Het aantal bezoekers was minder dan 
vorig jaar. Of dit nu gelegen heeft aan het feit  
dat er in de voorbereiding op de veiling weinig 
reclame is gemaakt, weet ik niet. Je kan wel 
gaan gissen, maar dat heeft weinig zin 
aangezien het een leuke veiling was. Op het 
hoogtepunt heb ik geteld dat er 42 mensen 
waren. Tussen de bezoekers waren ook 2 
speciale bezoekers aanwezig. Eén van hen 
(Albert, achernaam weet ik niet) had zelf een 
MSX2+-computer gebouwd en had een 
zeldzame Philips NMS8240 bij zich. Zie de 
foto”s.  

MSX 2 + machine (zelf gebouwd) 
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Philips NMS 8240 
 
De ander (naam geheel onbekend) had zelf 
allerlei programma’s ontwikkeld zoals een 
puzzelprogramma waarbij je zelf het plaatje 
moet laden en het programma de rest doet. 
Verder had hij een programma ontwikkeld 
tesamen met een paar technische snufjes, 
welke voor het raam moesten hangen, 
waarbijh de MSX tijdregistratie 
gesynchroniseerd werd met een externe 
atoomklok. 
 Gré Poortman had net als vorig jaar de grote 
zaal aangemerkt als veilingzaal en in de kleine 
zaal kon de club zijn reguliere clubdag houden. 
Ondanks het feit dat dit een krappe bedoening 
werd, was er voldoende ruimte. De inbreng 
MSX-materiaal betrof 103 items hetgeen 
duidelijk minder was dan vorig jaar. Er was van 
alles ingebracht qua MSX-spullen, zoals veel 
MSX1- en een paar MSX2 computers, 1 
monitor, 3 printers, cassettes, muizen, 
cartridges, diskettes, boeken en tijdschriften. 
Wat opviel deze keer was dat er veel boeken 
en tijdschriften waren ingebracht. De 
afwikkeling van de veiling verliep op dezelfde 
manier als vorig jaar door een clublid met een 
door hemzelf gemaakte programma op een 
computer.  Ook West-Friesland heeft materiaal 
ingebracht voor de veiling. Dit betrof een 
complete computerset (8250 + monitor), een 
Sony-plotter, doos met boeken en een doos 
met joysticks. De joysticks en boeken zijn 
verkocht. Op de MSX-machine en de plotter 
werd te weinig geboden.Ik moet toegeven dat 
de veiling goed verzorgd was en de 
veilingmeester zijn werk naar behoren deed. 
MSX1-machines verwisselden bij opbod tot  
€ 8,= van eigenaar en MSX2-machines bij 
opbod tot € 30,=. Cartridges deden het tussen 
de 7 en 20 Euro. Het spel Green Beret 
(cartridge) verwisselde voor de hoogste bod 
van € 25,= van eigenaar. Muizen gingen voor  

€ 7,= van de hand. Klapper op de veiling was 
een One-chip-MSX. De eigenaar bood mee tot 
€ 150,=, maar de machine verwisselde niet 
van eigenaar. Opvallend tijdens de veiling was 
dat de boeken en tijdschriften in tegenstelling 
tot vorig jaar nu wel van eigenaar 
verwisselden. Ik blijf het volhouden dat als je 
niet al te duur aan MSX-materiaal wilt komen 
of je verzameling wilt vervolmaken, je hier naar 
de veiling moet komen. De club raakte, op de 
boeken en joysticks na, zijn spullen niet kwijt. 
Er werd te weinig op geboden. Jammer, de 
volgende keer beter. 
Al met al een geslaagde dag voor de 
Vriendenclub Mariënberg. 
Op de terugweg had ik de auto nog voller dan 
op de heenweg. Bas had tijdens de veiling 
vanalles gekocht en voor de veiling allerlei 
kapotte monitoren  gekregen. Maar het ging 
allemaal mee. 
 

E. Kalkwiek 

-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------- 
Kleintjes 
 
Kleintjes kunnen gratis door iedereen worden 
geplaatst. Ook voor niet MSX-gerelateerde 
zaken. Stuur uw advertentie naar de redactie! 
 

Te koop aangeboden: 

Robotarm SVI-2000B                 
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 
 

Te koop aangeboden: 

MSX2 Philips NMS 8250 (2 drives) + 
Philips witte kleurenmonitor (Scart) 
Prijs € 65,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 

mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@msxwf.info
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