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Van de Redactie 
 
Beste lezer, 
 
Algemeen 
Vandaag is het de tweede clubdag van het 
jaar. Misschien wordt het wel een MSX-
jaar om nooit te vergeten. De voortekenen 
zijn gunstig want de afgelopen twee 
clubdagen kenden een ongekend groot 
aantal bezoekers. Iets wat de club niet 
gewend is of was. Hopelijk zet dit door 
naar de volgende clubdagen. 
We hebben begrepen dat het eerste gewin 
geen kattengespin is geweest. De club 
heeft weer deelgenomen aan de MSX-
beurs in Nijmegen, de MSX-veiling in 
Mariënberg en de Retrobeurs te 
Apeldoorn. Net als Nijmegen waar een 
clubrecord werd gevestigd met de 
donatiepot voldeden Mariënberg en 
Apeldoorn aan de verwachtingen. Vooral 
in Apeldoorn verrichtte de donatiepot weer 
wonderen. Van dhr. Kalkwiek vernamen 

we dat de verkopen hier wat achterliepen 
en feitelijk teleurstelden.  
Ook hebben we begrepen dat er driftig 
gesleuteld wordt aan een nieuwe website. 
Maar te hopen dat het snel af komt en in 
werking kan worden gesteld.  
Wat we niet hebben begrepen is dat de 
foto’s van de clubdagen gepresenteerd 
zouden moeten worden op de website van 
MSX Posse. Reden zou zijn de betere 
presentatie. Intussen hebben we begrepen 
dat de foto’s op de eigen website intussen 
ook voldoen en qua uiterlijk als een 
normale foto op het beeld komen. Wij 
doen de aanbeveling de foto’s gewoon op 
de eigen website presenteren waarbij op 
andere websites een verwijzing komt te 
staan waar de foto’s te vinden zijn.  
Van de redactie wensen wij iedereen 
prettige paasdagen en een prettig en 
gezellig MSX-jaar toe.  
 

De redactie 
 



Verslag clubdag 29 januari 2011 
MSX Club West-Friesland 
 
De clubdag begon om 11.00 uur.  
Het is net als alle voorgaande keren afwachten 
hoeveel bezoekers er komen. Uiteindelijk zijn 
er 23 bezoekers geweest.  
Om 12.45 uur heb ik de clubdag geopend met 
een kleine toespraak door iedereen hartelijk 
welkom. Op dat moment waren er 20 
bezoekers. Ik heb tijdens de toespraak 
aangegeven dat  

- ik en afbericht heb ontvangen van 
Bartholo. Hij zit op het ogenblik voor 
zijn baas (Esso) in Heerlen; 

- Bas de PR-activiteiten van de club op 
zich neemt. Hierbij blijkt dat alle begin 
moeilijk is en soms ook een 
meevallertje kunnen opleveren. Zijn 
advertentie voor de clubdag werd 8x 
van Marktplaats verwijderd op 
aandringen van een IP-adres in de 
buurt van Den Ham. Protest van zijn 
kant had als resultaat dat uiteindelijk 
de advertentie bleef staan en hij een 
schadevergoeding kreeg van € 15,= 
waarvoor hij een betaalde advertentie 
kon plaatsen; 

- de club de volgende mededelingen 
heeft: 

 - de MSX veiling Mariënberg wordt 
gehouden op zaterdag 11 februari 
2011. Ook hier zal de club 
vertegenwoordigd zijn met inbreng; 
- de Retro Beurs Apeldoorn gehouden 
wordt op zondag 6 maart 2011. Ook 
hier zal de club aanwezig zijn als 
standhouder; 
 - de club aanwezig is geweest als 
standhouder op MSX Beurs Nijmegen 
op 22 januari jl..Tijdens deze Beurs 
heeft de club een clubrecord gesteld 
met de donatiebus. Het gestelde 
record laat een bedrag zien van € 
61,=. Vooral de tijdschriften gingen als 
zoete broodjes over de toonbank. Wij 
hielden daar alleen maar lege dozen 
aan over; 
- Sunrise beschikt over een nieuwe 
website. Ziet er leuk uit. Echter, zowel 
de IDE- als de FC interface zijn 
uitverkocht en voorlopig niet meer 
verkrijgbaar; 
- de club eind vorigt jaar is overgegaan 
naar een nieuwe adressering vanwege 
de vele SPAM die zowel het mailadres 
als de website frustreerde. Door 
overgang op Windows Live is de 
Colofon                               
 MSX Club        
 West-Friesland 

Club/correspondentieadres:          
MSX-Club West-Friesland            
Kagerbos 43       
1693 AW Wervershoof       
� 06-22338863        
e-mail adres 
paul.brugman@hetnet.nl 

Secretariaat:   
E. Kalkwiek       
e-mail adres                   

 msxwestfriesland@live.nl 

Redactieadres infobulletin:         
E. Kalkwiek        
Galerij 47               

 1695 JG Blokker   
e-mail adres  
msxwestfriesland@live.nl       

Website:         
Jan Kobus        
e-mail adres               
j.kobus@zonnet.nl        

Internet Home Page:        
www.msxwf.info                 

 
Public Domain:                  

Paul Brugman        
e-mail adres  
paul.brugman@hetnet.nl       
� 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 2011:     

29 januari  2011 

19 maart  2011       
 

28 mei  2011   
 

24 september 2011 
 

19 november 2011        
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SPAM nagenoeg tot 0 gereduceerd. 
Het nadeel is geweest dat deze 

http://www.msxwf.info/
mailto:j.kobus@zonnet.nl
mailto:Secretariaat@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@live.nl
mailto:paul@msxwf.info
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overgang niet iedereen tijdig bereikt 
heeft. Dit bleek uit de ervaringen van 
Bas die t.b.v. van de club MSX-
materiaal kreeg aangeboden; 

 - Bas nog iets wilde mededelen over 
zijn ziekte en handicap. Hiervan heeft 
hij gebruik gemaakt dat er 
toekomstontwikkelingen zijn die nogal 
wat tijd vergen, nl een interne opleiding 
van 2x 18 weken te leren omgaan met 
zijn handicap en de praktische 
toepassing ervan. Deze interne 
opleiding vindt plaats in Apeldoorn 
zodanig dat hij weinig tijd meer heeft 
voor zijn hobby de MSX. De toekomst 
zal leren hoe zich dit verder gaat 
ontwikkelen; 

- tijdens de clubdag ook aanwezig was 
dhr. Jurjen Kootstra. Hij stelde een fles 
champagne en 2 flessen wijn ter 
beschikking van de spelcompetitie; 

- de spelcompetitie is georganiseerd 
door de Wouter. Het door Wouter 
uitverkoren spel is “Life in the Fast 
Lane.  
Er is voor gekozen de prijsuitreiking als 
volgt toe te passen: 
1ste plaats prijs 1 
3de plaats prijs 2   
5de plaats   prijs 3 
7de plaats prijs 4 
9de plaats prijs 5 
10de plaats prijs 6 
1ste prijs is organisatie spelcompetitie 
De prijzen betroffen verder de 
champagne en wijn van dhr Kootstra, 
een klokje en een sprekende muismat.  

- Hierna heb ik iedereen een prettige en 
plezierige clubdag toegewenst. 

Tijdens deze clubdag waren er weer leuke 
dingen te zien zoals Wouter en Marten een 
Midi Pac mee hadden. Deze Midi Pac vervangt 
de MSX FM-Pac en qua geluid beter. Marten 
had nog een paar midi-versterkers te koop.  

Verder had Rob de Ruiter zijn puzzelspel mee 
ter demonstratie. 

Naast het beeldscherm is het puzzelspel te 
zien. 
We hebben om 14.15 uur de spelcompetitie 
gespeeld. Er waren 13 deelnemers en we 
hebben in 2 rondes gespeeld.  
Uitslag is geworden: 
1. Paul Brugman         punten         17.300 
 1ste prijs Spelcompetitie 
2. Alex Kalkwiek         punten          10.740 
3. Paul Bosselaar                punten           6.960 
 2de prijs fles Champagne 
4. Regillio Hulstede             punten           6.750 
5. Regina Hulstede             punten           6.180 
 3de prijs fles Rode Wijn 
6. Nick Mol                           punten          6.110 
7. Wouter de Vries               punten          5.910 
 4de prijs Klokje op staander  
8. Ankje Kalkwiek                 punten          5.490 
9. Marten Westerhof             punten         3.180 
 5de prijs fles Rode Wijn 
10 Jurjen Kootstra        punten         2.850 
 6de prijs Sprekende Muismat 
11. Quintie Kornalijnslijper   punten          2.450 
12. Jaap Hoogendijk            punten          2.420 
13. Jan Kobus         punten          1.240 
Voor en na de spelcompetitie konden de 
bezoekers zichzelf vermaken. Dat deden de 
bezoekers ook zowel met discussies, het 
bezichtigen van de uitgestalde apparaten en 
spullen, het oplossen van 
computerprobleempjes en het spelen van 
spelletjes alsmede met het gespeelde 
spelletje. 
Menigeen was toch onder de indruk wat het 
geluid van de Midi Pac.  
Aan SymbOS en de MP3-speler hebben we dit 
keer niks kunnen doen aangezien de club te 
zeer in beslag werd genomen door het 
materiaal dat Sander van Nunen toonde.  
Om 16.00 uur was het einde clubdag. Al met al 
een leuke middag voor een ieder. Tot de 
volgende keer op 19 maart 2011.  
 

E. Kalkwiek 
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Opkomst en ondergang MSX 
(vervolg 2) 

Nederland 
Nederland is de vergaarbak voor alles wat in 
de rest van de wereld niet verkoopt. Stopt de 
grote speelgoedfabrikant Mattel uit de USA 
met z’n Aquarius computer omdat die aan de 
straatstenen niet meer is kwijt te raken: er is 
altijd wel een Nederlandse firma die de hele 
zaak voor een prikje opkoopt en het tegen 
stuntprijzen weet te slijten. Coleco maakt de 
vergissing in plaats van een spelcomputer ook 
eens een rare family-home computer met 
ingebouwde printer (de Adam) te maken. Niet 
te slijten aan die Amerikanen? Geeft niets, in 
Nederland verkopen ze goed voor ¼ van de 
prijs . . . Software voor de Atari 400, die in 
Nederland vrijwel niet s verkocht: voor twee 
tientjes probeert u ’t maar op uw 600 XL en als 
’t programma het niet doet, dan ligt ’t aan uw 
cassetterecorder . . . Nu klinkt dat misschien 
wrang, maar we hebben toch ook aan die grote 
importjongens te danken dat in Nederland het 
aanbod van computerproducten het meest 
veelzijdig en de prijzen het laagst zijn in de 
hele wereld. Is Commodore Nederland te duur 
met z’n CBM 64? Geen probleem, ze worden 
wel uit Engeland gehaald, de geluidsmodulator 
wordt opnieuw afgeregeld en de verkoopprijs 
ligt dan nog een flink stuk onder de normale 
prijs. Die superimporteurs kopen de eerste 
partijen, die nog steeds in de Engelse 
magazijnen staan, tegen afbraakprijzen. 
Daarnaast zijn er ook al overtollige fabrieks-
voorraden in Korea en Japan: de fabrieken 
produceren meer dan ze kwijt kunnen.  
Op de Firato 1984 introduceert AVT de 
Goldstar MSX uit Korea voor nog geen  
fl. 1.000,=, zeer tegen de wens van Sony en 
Electronic’s Nederland (Spectra Video), die in 
het begin de prijzen nog wat hoger wilden 
houden. Vlak daarna komt een partij 
YASHICA’s, die maar één uitbreidingsslot 
hebben op de markt. Vele anderen volgen. In 
maart 1985 stort Philips zich in het strijdgewoel 
door op de PersonalComputer RAI MSX te 
introduceren. Nu wordt Nederland pas goed 
wakker. Was RAM het eerste blad dat een 
MSX computer testte; er volgen vele andere.  
Er worden speciale bladen als MSX computer 
magazine, MSX-info, MSX-mozaïek, 
C.V.C.info, de MSX-gids, etc., uitgegeven en 
er ontstaan veel gebruikersclubs.  
Inmiddels beginnen de eerste partijen MSX 
computers uit andere landen op de 
Nederlandse markt te verschijnen. Met name 
Engelse importeurs hebben liever de helft of 
nog minder van hun inkoopprijs weer als geld 

in handen, dan een magazijn vol computers. 
De prijzen in Nederland zakken daardoor.

Berlijn 
De Japanse MSX fabrikanten besluiten dat er 
wat moet gebeuren: MSX loopt ondanks 
Philips toch niet zo lekker in Europa.  
Op de Berlijnse Funkausstellung (te vergelijken 
met onze Firato, alleen dan 10x zo groot) moet 
het allemaal gebeuren. Er wordt een speciale 
MSX conferentie voor de pers belegd. De grote 
jongens moeten de pers ervan overtuigen dat 
MSX echt de wereldstandaard wordt. Er 
kwamen echt grote bonzen: Kai Nishi, mr. 
MSX himself, Bill Gates, oprichter en eigenaar 
van Microsoft, Frank Lech van Philips 
Eindhoven, Guurt Kok van Aackosoft, op dat 
moment het leidende Europese software huis 
voor MSX, Peter McKenna van Konami en 
Massao Morita, de kleinzoon van Sony’s big 
boss Morita.  
Bill Gates roept dat hij MSX volledig zal 
ondersteunen en dat er nu zelfs in Londen een 
speciale vestiging is opgericht voor 
MSX/Microsoft promotie.  
Sony’s Morita verklaart dat Sony de MSX 
computer zal integreren in de toekomstige 
audio video apparatuur en dat men verwacht 
voor kerstmis 1985 de 1-miljoenste MSX 
computer te produceren. 
Philips zegt een nieuw concept bedacht te 
hebben: New Media Systems (daar komt de 
type aanduiding NMS vandaan) waarbij alle 
audio-video en datacommunicatie apparatuur 
geïntegreerd wordt en met elkaar gaat 
samenwerken. Philips is er zeker van dat MSX 
een hoeksteen is van het New Media Systems 
concept. 
Kai Nishi is zo enthousiast dat hij een tactische 
fout maakt. Hij begint enthousiast te vertellen 
over de nieuwe audio en video-chips en wat  
MSX2 allemaal voor mooiere mogelijkheden 
heeft. 
De meeste journalisten reageren laconiek: was 
daar maar direct mee gekomen en we wachten 
wel op die mooie MSX2.  
Als een soort noodsprong om MSX te redden 
laten Spectra Video Duitsland, Sony Duitsland, 
Philips, Toshiba, Daewoo en vele anderen hun 
MSX2 machines al zien.  
Leverbaar zijn ze niet en prijzen zijn ook nog 
niet bekend. Natuurlijk een situatie waarin 
velen die aarzelden, voorlopig nog maar eens 
gaan zitten wachten op de MSX2 computers. 
Dat was vast niet de bedoeling van deze 
conferentie . . . 
 
MSX-werkgroep 
Er dreigt, mede door het importeren van 
overschot partijen, een concurrentie strij te 
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ontstaan tussen de firma’s die zich in 
Nederland bezighouden met MSX. Op initiatief 
van Sony wordt – in navolging van W-
Duitsland, Spanje, Finland, Zwitserland, 
Engeland en Frankrijk – de MSX werkgroep 
Nederland opgericht. De bedoeling is 
onderlinge samenwerking, uitwisseling van 
gegevens en promoten van de MSX 
standaard. 
Alle firma’s, die iets met MSX in Nederland 
doen, worden uitgenodigd, behalve de 
supergroothandelaren zoals Dunnet, Ectron en 
Aashima, die volgens de hardware 
leveranciers: “de prijzen verknoeien”. Op 10 
september 1985 wordt bij Sony de 
oprichtingsvergadering gehouden. De 
volgende firma’s sluiten zich aan: CD-systems, 
Arioala-soft, Stark/Texel, Malmberg, Terminal 
Software, het Computer Collectief, RAM, 
Dirksen opleidingen, MSX Computer 
Magazine, ECC, Filosoft, Spectra Video 
(Electronics Ned), Wolter Noordhoff, AVT, 
PBNA, YAMAHA, Ned. Talen Instituut, Sony, 
Micro-Technology, Softworld, Aakosoft, Settle 
Light Soft, DCS, CUC en de MSX gebruikers- 
groep. De groep besluit een krant uit te geven 
met daarin alle op dat moment verkrijgbare 
MSX software. Er worden 50.000 exemplaren 
uitgedeeld en de deelnemers staan bij elkaar 
op de PCM-beurs en de HCC-dagen, compleet 
met grote MSX-vlaggen. 
Op de PCM-beurs wordt door Sony en 
Microtechnology zelfs een boksschool 
uitgenodigd waarbij op een podium de bokser 
met een MSX-broekje steeds de boksers met 
een broekje van andere merken computers 
tegen het canvas slaat . . . Tam tam genoeg en 
die activiteiten hebben er zeker toe 
bijgedragen MSX populair en bekend te 
maken. 
Philips doet officieel niet mee, maar willen toch 
graag weten wat er allemaal besproken wordt. 
Ze zijn dan ook een aantal keren aanwezig op 
de vergaderingen. 
Maar wat zo idealistisch begon, loopt stuk op 
de strijd om het dagelijkse brood. Het plan om 
een krant met alle verkrijgbare hardware uit te 
geven loopt stuk omdat Sony niet met anderen 
in één catalogus wil staan: ze hebben hun 
eigen folders.  
 
(wordt vervolgd met 
Hetzelfde geldt voor nieuwe softwarekrant:) 
 

E. Kalkwiek 
 
Retro Spelcomputerbeurs te 
Apeldoorn 
Zondag 6 maart jl. waren ik en mijn vrouw voor 
de club in Apeldoorn.  

Het was vroeg opstaan want we moesten er 
tussen 08:30 en 09:00 zijn om uit te laden.  
Deze retro beurs werd wederom 
georganiseerd door Bonami.  
Aangekomen in Apeldoorn werden we door de 
navigatieapparatuur netjes in de buurt van het 
beursgebouw afgezet. Reden is dat rondom 
het plein de verkeerssituatie is gewijzigd in 
eenrichtingsverkeerwegen en dit was niet 
bekend bij de navigatieapparatuur. 
Op de begane grond was de retro beurs in 
twee aanpalende grote lokalen gehuisvest.   
De Beurs was nog groter van opzet dan 
voorgaande edities met zo’n 39 standhouders 
met 148 tafels. Als MSX’ers waren aanwezig 
Ronnie v.d. Kolk, Deltasoft, Bonami, MSX Club 
West-Friesland, Sander van Nunen, Rudi 
Westerhof (Darkstone) en Jaap Hoogendijk Dit 
is toch een leuk alternatief voor de vervallen 
van de MSX-beurs in Bussum. Bas 
Kornalijnslijper was er dit keer niet bij daar hij 
de volgende dag voor 4 dagen naar Apeldoorn 
ging voor leren om te gaan met zijn handicap. 
Deze keer stond ik op zijn plaats. We hadden 
afgesproken dat ik ook wat spulletjes van hem 
te koop zou aanbieden. 
Verder was het allemaal SEGA, Playstation, 
Nintendo, Atari, enz. Wat ik deze keer ook zag 
was Playstation 3. Lijkt me niet zo retro-achtig. 
Uiteindelijk had MSX hier niks tegen in de melk 
te brokkelen. Door MSX werd wel verkocht 
maar niet in die mate als de gameconsoles.  
Evenals voorgaande jaren viel op dat je ook bij 
de niet-MSX-standhouders cartridges voor 
MSX kon kopen.  
De club heeft ook verkocht en is samen met de 
opbrengst van de veiling van Mariënberg uit de 
kosten gekomen. Ook nu deed de donatiepot 
het weer goed. De boeken en tijdschriften 
gingen als zoete broodjes over de toonbank. 
Gesteld kan worden dat deze beurs voor de 
club goed is verlopen.  
Het bleek tijdens de dag dat de bezoekers 
Game-minded waren en weinig of geen 
aandacht hadden voor de MSX-computers en 
–materiaal. ’s Morgens ging het nog wel. Wij 
verkochten nog wel wat kleine dingetjes en het 
leek er op dat ik wat zaken voor Bas kon doen. 
Echter het liep anders. Uiteindelijk verkocht ik 
van Bas zijn spullen niets. Waar wel veel 
belangstelling voor was, was te zien bij Sander 
van Nunen, Hij had een nieuwe toepassing 
voor de MSX-computer, de Playsoniq de Midi 
Pac.  
Na afloop was iedereen wel de mening 
toegedaan dat deze retro beurs een succes is 
geweest. Er zijn uiteindelijk, ondanks de start 
van carnaval, meer dan 350 bezoekers 
geweest. 
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Wij hebben in ieder geval een leuke dag 
gehad. 
 

E. Kalkwiek 
 
Bonami Spelcomputer Museum 
 
Zo overkomt het je als je een keer ergens bent. 
In dit geval was ik op uitnodiging van John en 
Naomi in het Bonami Spelcomputer Museum 
en het overkwam het me dat ik geïnterviewd 
werd door een reporter van Radio Barneveld 
over MSX en mijn functioneren binnen het 
wereldje van MSX.  
 

Toch vind ik het een must dat iedereen daar 
een keertje moet gaan kijken. Je weet niet wat 
je ziet en wat je allemaal meemaakt.  
Het adres is wel op internet te vinden. Ik zeg, 
gewoon doen. 
 

E. Kalkwiek 
 
Beschadigingen bijwerken Philips 
MSX-computers 
 
De MSX computer wordt steeds ouder en het 
is onmogelijk om deze in de nieuwstaat te 
houden. 
 
Qua uiterlijk komen vaak lakbeschadigingen 
voor. Regelmatig wordt de MSX ‘gepimpt’, 
maar zeker voor verzamelaars is het mooier 
om de computers origineel te houden. 
 
De Philips MSX Computers zijn antraciet van 
kleur en het is moeilijk om de juiste kleur te 
bepalen. Ik gebruik altijd een lakstift van 
Renault, kleurnummer 630,  of een spuitbus in 
dezelfde kleur voor de grotere stukken, zoals 
een toetsenbordkap van een Philips VG 8235. 
 

Lakstift Renault, kleurnummer 630 
 
Ook komt het vaak voor dat er diskdrives 
gemonteerd zijn in Philips computer met witte 
frontjes. Ook dit is eenvoudig op te lossen. 
Demonteer de diskdrive en zorg dat de witte 
onderdelen gedemonteerd zijn. Verwijder ook 
in een aantal gevallen het ‘IN USE’ led-
venstertje. Er zijn drie onderdelen: frontje, 
stofklepje en eject-button. Behandel eerst de 
deze met een kunststof primer en spuit ze 
daarna meerdere malen in de gewenste kleur 
met een goede autolak.  
 

De te spuiten onderdelen van een diskdrive 
 

Bas Kornalijnslijper 
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Veiling Mariënberg 
Evenals voorgaande jaren was ik ook weer 
aanwezig op de veiling van de MSX 
Vriendenclub Mariënberg. Het aantal 
bezoekers was meer dan vorig jaar. Vorig jaar 
waren er 38, nu 49. Op het internet zag ik het 
getal 47 staan, maar ik heb toch echt 49 
geteld. Je kon je spullen pas tot 12.00 uur 
inleveren en de veiling begon om 13.00 uur en 
eindigde omtrent 14.45 uur. Het duurde minder 
lang dan vrig jaar. Er werd vlot geboden 
waardoor er weinig oponthoud ontstond. 
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. 
Ik had de indruk dat niemand deelnam aan de 
clubdag.  
De inbreng MSX-materiaal betrof rond de 86 
items hetgeen beduidend minder was dan 
vorig jaar aangezien er toen 120 items waren 
ingebracht. Er was van alles ingebracht qua 
MSX-spullen, zoals veel MSX1- en MSX2 
computers, monitoren, cassettes, muizen, 
cartridges, diskettes, boeken en tijdschriften. 
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 doos met inhoud, een monitor, doos met 
kettingpapier. Monitor en kettingpapier ben ik 
kwijtgeraakt. Doos met inhoud werd te weinig 
voor geboden. Ik moet toegeven dat de veiling 
goed verzorgd was en de veilingmeester zijn 
werk naar behoren deed. Ik heb wel eens 
vaker gezegd dat als je goedkoop MSX-
materiaal wilt kopen, je naar de veiling moet 
komen. Om de lezer een indruk te geven, de 
volgende spullen plus veilingprijzen: 

- een NMS 8020  €  5,= 
- een NMS 8250  € 15,= 
- een NMS 8245  € 17,= 
- een NMS 8280  € 35,= 
- een Toshiba plotterprinter € 17,= 
- een cartridge Contra  € 39,= 
- een Philips muis  € 5,= 
- een Sony draadloze muis  € 18,= 
- een Philips keyboard + muziekmodule 

€ 22,=  
- een SVI 727 80 columns € 17,= 

Opvallend tijdens de veiling was dat de boeken 
en tijdschriften net als vorig jaar van eigenaar 
verwisselden.  
Zelf heb ik een SCC cartridge en de konami 
cartridge Athletic Land gekocht. De spullen 
waren niet duur en ik ben er heel content mee.  
Al met al toch wel een geslaagde dag voor de 
Vriendenclub Mariënberg. 
 

E. Kalkwiek 

MSX leeft (vervolg) 
 
Wat vind je van deze 
Een Mitsubishi Carisma met een motor swap 
1.6 -> 1.8 MSX 
 

Nou zie ik het er niet aan af wat het MSX deel 
betreft, maar toch. Het leeft. 
 
Toch dan maar de bijbehorende auto zijnde 
een MSX. 
 

Dit is een Vitesse Mitsubishi Carisma MSX 
Kleur “flame red”. 
 
T-shirts 
Deze zijn nog steeds te koop. Kwam ze tijdens 
de Beurs in Nijmegen jl. 22 januari weer tegen.  
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Ook is mij ter ore gekomen dat Renault een 
MSX ontwikkeld heeft, maar ik heb er nog 
geen plaatje van gevonden. Komt een 
volgende keer. 
 
Proton MSX 
 

Zo zie je maar weer, MSX blijft leven en in trek 
bij velen. 
 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: 

IBM 80 Mb externe harddisk voor MSX-
computer zonder SCSI-interface.  
Prijs € 20,= 
Met interface € 60,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 
 

Te koop aangeboden: 
 
Philips MSX Interface-modem Cartridge 
Prijs € 10,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 
 

Te koop aangeboden: 

Philips monitor VS0080/00 
Prijs € 25,= 
e-mail: msxwestfriesland@msxwf.info 

Tegen donatie verkrijgbaar: 
 
Over MSX 
Boeken 
Allerlei soorten tijdschriften 

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