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Van de Redactie 
 
Beste lezer, 
 
Algemeen 
Vandaag is het de derde clubdag van het 
jaar. Bij de vorige aflevering van het 
Infobulletin waren we nog positief gestemd 
omtrent het feit dat de afgelopen twee 
clubdagen een ongekend groot aantal 
bezoekers kenden. Iets wat de club niet 
gewend is of was en dat het de vorige 
clubdag gewoon doorzette. Nu bereiken 
ons signalen dat het clubgebouw 
opgeheven wordt wegens een 
bezuinigingsoperatie van de Gemeente 
Hoorn.  
Het is te hopen dat het niet zo’n vaart 
loopt en dat we nog een tijdje de 
clubdagen in het wijkcentrum Risdam 
kunnen houden. 
Wat we ook vernamen is dat het club 
financieel voor de wind blijft gaan. In 
verband met het voorvermelde zou het 

jammer zijn dat de club door onvoorziene 
zaken ten onder zou gaan, net nu de 
buitenwereld de weg heeft gevonden naar 
literatuur omtrent de MSX zoals boeken en 
vooral tijdschriften. Immers de club heeft 
een grote voorraad op dit gebied.  
Ook hebben we begrepen dat er driftig 
gesleuteld wordt aan een nieuwe website. 
Zo de berichtgeving luidt zou het midden 
dit jaar gepresenteerd worden en 
geplaatst worden op het internet. We 
hebben begrepen dat hierop in ieder geval 
een lijst van boeken en tijdschriften komt.   
Mooi zou zijn dat ook de foto’s an club- en 
beursdagen op de site zouden kunnen. 
Dan wel in een leuke ambiance en 
omgeving en makkelijk bereikbaar.  
 
Van de redactie wensen wij iedereen 
prettige Pinksterdagen, een goede 
vakantie en een prettig en gezellig MSX-
jaar toe.    

De redactie 
 



Verslag clubdag 19 maart 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 21 bezoekers geweest.  
Om 12.45 uur heb ik de clubdag geopend 
met een kleine toespraak door iedereen 
hartelijk welkom. Op dat moment waren er 
16 bezoekers. Ik heb tijdens de toespraak 
aangegeven dat  

- ik een afbericht heb ontvangen van 
Paul Bosselaar, Alex Kalkwiek en 
Albert Buurmeier; 

- de club intussen op de veiling in 
Mariënberg en de retrobeurs in 
Apeldoorn is geweest. We zijn 
hierbij uit de kosten gekomen, 
maar de donatiebus was hierin de 
reddende engel; 

- de club de volgende mededelingen 
heeft: 

 - Jan is bezig met een nieuwe 
website. Hij hoopt dit in juli af te 
hebben; 
- ik in de tweede helft van dit jaar 
alle litteratuur van de club in beeld 
poog te brengen. Dit houdt in 
inventariseren en deze 
inventarisatie te plaatsen op de 
website. Er is veel vraag naar 
boeken en tijdschriften en dan kan 
iedereen tevoren aangeven wat hij 
of zij wil hebben zodat ik dat kan 
meenemen naar een evenement of 
iemand het tijdens een clubdag 
komt halen; 

- Bas nog wat wilde zeggen omtrent 
zijn ziektebeeld. 

 Bas deelde mee dat hetgeen hem 
in Apeldoorn is overkomen nogal 
heftig is. Uiteindelijk zou dit kunnen 
leiden tot afstoten van zijn hobby 
MSX. Het is nogal ingrijpend wat in 
zijn leven gaat gebeuren, namelijk 
het lopen op straat met een blinden 
geleidestok en verder dat hij nog 
opleiding krijgt hoe om te gaan met 
zijn handicap. 

- we vandaag een demonstratie 
hebben van Jaap. Dit betreft foto’s 
van de clubdag 29 januari 2005 
Colofon                               
 MSX Club        
 West-Friesland 

Club/correspondentieadres:          
MSX-Club West-Friesland            
Kagerbos 43       
1693 AW Wervershoof       
� 06-22338863        
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Website:         
Jan Kobus        
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www.msxwf.info                 
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Paul Brugman        
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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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alsmede 3 fotoshows van diverse 
clubdagen; 

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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- we vandaag een demonstratie 
digitaliseren hebben van Bas en 
Marcel op een Sony HB-900AP 
met een HBI-G900 Videotizer; 

- we verder nog een demonstratie 
hebben van Marcel over een 
omgebouwde Sony 900 (Duitse 
versie) en het 
bezoekersprogramma die Sony 
indertijd gebruikte in hun 
hoofdkantoor in Badhoevedorp; 

- het qua organisatie beter uitkomt 
om de fotodemonstratie voor de 
spelcompetitie te laten 
plaatsvinden en de 
Sonydemonstraties er na; 

- het over een paar weken Pasen is. 
De MSX Club wenst derhalve een 
ieder Prettige Paasdagen toe; 

- de spelcompetitie is georganiseerd 
door de Paul Brugman. Het door 
Paul uitverkoren spel is “Breaker”.  
Er is voor gekozen de prijsuitreiking 
als volgt toe te passen: 
1ste plaats prijs 1 
3de plaats prijs 2   
6de plaats   prijs 3 
8de plaats prijs 4 
10de plaats prijs 5 
12de plaats prijs 6 
1ste prijs is mede de organisatie 
van de  spelcompetitie 
De prijzen betroffen naast de 
Paasprijzen verder de wijn van dhr 
Kootstra,  

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

 
De fotoshow van Jaap was leuk om te 
zien. Menigeen maakte dankbaar gebruik 
van de mogelijkheid voor thuis de show 
door Jaap op een eigen meegebrachte 
gegevensdrager te laten zetten.   
We hebben om 14.00 uur de 
spelcompetitie gespeeld. Er waren 14 
deelnemers en we hebben in 2 rondes 
gespeeld.  
Uitslag is geworden: 
1. Albert Beevendorp   punten           9.920 
 1ste prijs Spelcompetitie + Paaskonijnen  
2. Wouter de Vries      punten           5.170 
3. Nick Mol               punten           4.290 
 2de prijs Paaseieren 
4. Erik Luppes              punten           4.090 
5. Jaap Hoogendijk      punten           4.040 

6. Paul Brugman           punten          3.720 
 3de prijs fles Wijn 
7. Jurjen Kootstra          punten          3.150 
8. Marten Westerhof     punten          3.100 
 4de prijs fles Wijn  
9. Bartholo Kobes          punten         3.010 
10 Jan Kobus       punten         2.980 
 5de prijs klein Paaskonijntje 
11. Regillio Hulstede     punten          2.580 
12. Marcel Schipper      punten          2.380 
 6de prijs fles Wijn 
13. Quintie Kornalijnslijper punten     2.180 
14. Ankje Kalkwiek   punten           1.500 
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. 
Leuk was het ineens dat de 
orchideeënclub aanschoof voor thee en 
koffie en vervolgens ook het e.e.a. van de 
MSX wilde weten. 
De Sony-demonstraties hebben helaas 
geen officiële doorgang gevonden daar ik 
teveel door andere bezoekers in beslag 
werd genomen. Jammer. Wel hebben de 
aanwezigen tijdens een gezamenlijke 
cessie kunnen vaststellen dat de 
Videotizer van Bas het niet deed en die 
van Marcel wel. 
Ook was Sander weer aanwezig met de 
Midi-Pac. Het geluid blijft het toch wel 
doen. 
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 

Opkomst en ondergang MSX 
(vervolg 3) 

Hetzelfde geldt voor een nieuwe softwarekrant: 
Aackosoft wil niet meebetalen aan een 
krant waar ook de concurrentie in staat. 
Uiteindelijk wordt er toch besloten een 
MSX-progrmmeerwedstrijd te organiseren. 
Vele werkgroepleden zeggen prijzen toe. 
De hoofdprijs is een Sony 8mm 
videosysteem ter waarde van 10.000 
gulden en een baan bij Micro Technology. 
De jurering zal worden gedaan door MSX 
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Computer Magazine en aan de hoofdprijs 
zal worden meebetaald door een aantal 
werkgroepleden.  
De inzendingen stromen binnen. Het 
meeste is matig spul, maar er zijn toch ook 
wel een paar zeer goede programma’s bij. 
De inzendtermijn is erg ruim genomen om 
de kopers van MSX computers de tijd te 
geven op hun systeem te leren werken. 
De jurering is door allerlei 
omstandigheden vertraagd. De bedoeling 
was om MSX Computer Magazine een 
stuk of 20 top programma’s zou uitkiezen, 
die dan door alle werkgroepen beoordeeld 
zouden worden. Maar tegen de tijd dat het 
zover was, waren al een aantal firma’s niet 
meer in MSX geïnteresseerd, en Sony’s 
vergaderruimte was niet mee beschikbaar.  
In feite was één doel bereikt: MSX was 
populair en het was weer ieder voor zich. 
Wammes Witkop en W. Bos hebben bij 
wat werkgroepleden flink moeten bedelen 
om de toegezegde prijzen, maar de Sony 
Video set is nooit uitgekeerd. Toen ze 
daarom kwamen, werkte de man die het 
apparaat had toegezegd al niet meer bij 
Sony, z’n opvolger wist van niets  en de 
andere leden van de werkgroep waren niet 
meer bereid nog geld op tafel te leggen 
om die prijs alsnog te kopen, en daarmee 
was het einde van de werkgroep definitief. 
De prijsdumpingen 
MSX werd populair in Nederland. Niet 
alleen door de activiteiten van de 
werkgroep, het grote aantal bladen dat er 
over schreef en het feit dat twee zeer 
bekende firma’s: Sony en Philips MSX 
voerden, maar vooral door de lage prijzen. 
De Supergroothandelaren kochten uit alle 
landen – en vooral uit Engeland – alle SX-
en uit de magazijnen op. Die werden hier 
voor zeer lage prijzen verkocht: 
Toen Philips’VG 8020 nog fl. 1.049,= 
kostte, kon je al Sanyo’s (die uit Engeland 
kwamen) kopen voor nog geen fl. 500,=. 
De Koreanen verkochten ook uit en de 
prijzen daalden snel. 
Dat was weliswaar gunstig voor hen die 
een computer wilden aanschaffen, het 
heeft er ook toe geleid dat een aantal 
bekende merken nooit op de Nederlandse 
markt zijn verschenen. Pioneer had 
bijvoorbeeld een laserdisk MSX, die 
videoplaten combineerde met games. JVC 
had een soortgelijke configuratie.  

Misschien heeft u ze wel eens op een 
tentoonstelling gezien. Ze kwamen door 
de gekelderde lage prijzen niet op de 
markt: de importeurs durfden het gewoon 
niet aan. Importeurs die wel durfden 
gingen de boot in. 
Zo bestelde Panasonic importeur Haag-
Techno een serie Panasonic MSX-en, de 
CF 2700. Een prima geconstrueerde 
machine, misschien herinnert u zich nog 
de test in RAM no. 64. Maar toen ze 
eenmaal in Nederland waren en de 
dealers bevoorraad konden worden, 
waren er al Panasonics CF 2700 (uit 
Engeland) op de Nederlandse markt, 
waarvoor het publiek nog minder behoefde 
te betalen dan de inkoopprijs die Haag-
Techno betaalde! Haag-Techno stootte z’n 
MSX-en af en had er gelijk z’n buik van 
vol: geen computers meer. Ook niet toen 
Panasonic Japan met een zeer fraaie 
MSX-2 op de markt kwam. Soortgelijk 
situaties golden voor andere merken. 
Toshiba importeur Koelrad aarzelde nog. 
Tenslotte was men serieus van plan MSX 
computers van hun merk te gaan 
lanceren. Op hetzelfde moment kwamen 
de Toshiba’s uit Engeland en de Toshiba’s 
muziekkeyboards voor MSX tegen 
afbraakprijzen in de winkel. Koelrad trok 
zich geschrokken terug. 
Mitsubishi gebeurde hetzelfde.  
Eind ’86 begin ’87 waren er nog drie van 
de oorspronkelijke MSX firma’s over: 
Sony, Philips en Electronics Nederland 
met z’n Spectravideo’s. Daarnaast waren 
alle overige merken, opgekocht uit alle 
landen waar MSX niet goed verkocht, 
tegen afbraakprijzen op de markt. De 
eerste drie moesten wel mee met de 
prijsdalingen. Sony dumpte z’n HB 75 en 
zag het home computer gebeuren eigenlijk 
niet meer zo zitten, hewel men toch nog 
een poging deed met de MSX-2 nen MS-
DOS – een soort eigen inspelen op de 
toekomst  maar bouwde toen 
langzamerhand MSX af en PC’s op. Begin 
’87 kwamen de MSX-2 computers van 
Sony en Philips. Die konden vooral 
grafisch heel wat meer. Stom genoeg 
beging men weer dezelfde 
geheugenplaats fout. Sony’s HB 500 was 
weer heel anders dan de Philips VG 8230 
en hun opvolgers, de HB 700 en de VG 
8235 waren weer anders. De HB9FP van 
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ony was meteen al een doodgeboren 
kindje, een MSX-2 zonder diskdrive, 
waarbij de bijbehorende dubbelzijdige 
drive niet leverbaar was ……  
Philips begon in MSX land de toon aan te 
geven. Allereerst door een groot aantal 
modellen en veel randapparatuur, maar 
zeker ook door de talloze projecten voor 
instellingen en bedrijven. Philips verkocht 
z’n MSX-2 computers aan bedrijven zoals 
de Unigro zelfbedieningswinkels die 
bestellingen via het Microtechnology 
modem bij een centrale computer 
plaatsten, maar er waren bijvoorbeeld ook 
1500 huisartsen die via een MSX-2 aan 
een databank hingen en zo’n 100 tuinders 
die er de veilingprijzen mee in de gaten 
hielden, en wat dacht u van Girotel …. 
Tegen zulk commercieel geweld en de 
power van een goede verkoop en service 
organisatie konden de beide anderen niet 
op en verdwenen geruisloos van de markt. 
Het grote publiek kocht de laatste resten 
van de gedumpte MSX-1 computers en 
schakelde daarna over op MSX-2: de 
laatste resten van de Sony’s HB 700 en de 
volop leverbare Philipsen.  
Eind ’86 begon de grote omschakeling 
naar PC’s en de talloze firma’s die op 
andere terreinen met MSX bezig waren, 
legden óf het bijltje erbij neer, óf 
schakelden over op PC’s. Philips bleef 
alleen over op de MSX markt 
 
(wordt vervolgd met 
De rest van Europa was verdeeld.) 
 

E. Kalkwiek 
 
Bezuinigingen 

Vijf wijkcentra in Hoorn dicht. 
Bezuinigingen binnen de stichting Netwerk 
leiden ertoe dat de buurthuizen ’t Slot, het 
Hop, de Schoor, Risdam en de Cogge 
zullen sluiten. 
Wijkcentrum Risdam is voor de club van 
belang i.v.m. de aldaar te houden club-
dagen. 
Op het verzoek van het college (burge-
meester en wethouders) heeft de wel-
zijnsorganisatie Netwerk (beheerder van 
de wijkcentra) twee bezuinigings-
scenario’s uitgewerkt, waarin vijf ton of 
700.000 euro wordt bespaard. Dit is 20 tot 

25 procent van het budget. Volgens 
Netwerk zijn de consequenties daarvan 
echter zo ontwrichtend dat ook een derde 
scenario is gemaakt. Daarmee wordt drie 
ton bezuinigd, maar zijn er voor de 
gemeente ook voordelen door het 
vrijkomen van gronden en gebouwen. 
In alle gevallen is het noodzakelijk de vijf 
wijkcentra te sluiten. Voor de binnenstad, 
Hoorn Noord en Venenlaankwartier lag 
hiervoor al een plan klaar, omdat er in de 
voormalige Technische School Hoorn in 
Hoorn-Noord een nieuw groot wijkcentrum 
komt. De Cogge in Risdam-Noord en 
wijkcentrum Risdam aan de Scheerder 
worden ondergebracht in cultureel 
centrum de Huesmolen, zoals door het 
college was gesuggereerd. De wijkcentra 
in de Grote Waal en de Kersenboogerd 
blijven zoals ze zijn. 
“Scenario 3 is eigenlijk al heel verstrek-
kend”, zegt Anky Weiland, directeur van 
Netwerk. “We hopen dat de volks-
vertegenwoordigers inzien dat die andere 
scenario’s veel te ver gaan en 
onverantwoord zijn. We kwamen altijd al 
geld tekort voor vernieuwing. Voor 
dergelijke projecten klopten we aan bij het 
Oranjefonds.” 
Netwerk had ook al te kampen met minder 
inkomsten, door bijvoorbeeld verlaging 
van subsidies. 
De gemeenteraad praat pas in december 
over alle bezuinigingen die in Hoorn 
noodzakelijk zijn. 
Wordt vervolgd. 
 

E. Kalkwiek 
 
Morse-code 
 
Morse-code is een serieus communicatie 
middel voor onder andere telegrafisten en 
zendamateurs. Door het gebruik van 
punten en strepen was  de communicatie 
over een lange afstand mogelijk. De 
streep is drie keer zo lang dan de punt. 
Ook is het heel Morse-alfabet heel efficiënt 
opgebouwd, zo is de E een alleen een 
punt, omdat deze het meeste voor komt.  
Zo kom je heel af en toe nog een 
toepassing tegen op moderne apparatuur 
en kwam ik tot de ontdekking dat  de 
SMS-ringtone van Nokia gewoon Morse-
code is. 
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Deze is als volg opgebouwd: 
S - punt, punt, punt 
M - streep,  streep  
S - punt, punt, punt 
 
··· −− ···   

Om ook eens met Morse-code te spelen is 
er ook voor de MSX-computer een 
programma: Morse. 
 

Bas Kornalijnslijper 
 
Kalender op MSX 

Het programma, dat werkt op alle MSX-
machines, vraagt een jaartal en een 
maandnummer en zet dan een kalender 
op het scherm. Door in regel 220 PRINT te 
vervangen door LPRINT (twee keer) wordt 
de kalender uitgeprint.  
De maand januari is natuurlijk bij uitstek 
geschikt om je eigen kalender voor het 
nieuwe jaar te gaan maken. 
10 REM “KALENDER” voor MSX 
20 CLEAR300:SCREEN0:KEYOFF:DIM 
M$(12),L(12),V(12),P$(7) 
30 INPUT”Jaartal”;J%:IF J%<1700 OR 
J%>2011 THEN 30 
40 INPUT”Maand nr  ”;M%<1 OR M%>12 
THEN 40 
50 FOR N=1 TO 12:READ A$,B,C 
60 M$(N)=A$:L(N)=B:V(N)=C:NEXT 
70 DATA 
Januari,31,0,Februari,28,3,Maart,31,3 
80 DATA April,30,6,Mei,31,1,Juni,30,4 
90 DATA 
Juli,31,6,Augustus,31,2,September,30,5 
100 DATA 
Oktober,31,0,November,30,3,December,3
1,5 
110 FOR M=1 TO 7:READ 
A$:P$(M)=A$:NEXT 
120 DATA Z,M,D,W,D,V,Z 
130 D%=( 3+(J%-1700)+(J%-
1701)\4)MOD7 
140 C%=(D%+V(M%))MOD7:  CLS 
150 P$(0)=”        “+M$(M%)+” “+STR$(J%) 
160 IF M%=2 AND J%MOD4°0 THEN L(2) 
=29 
170 IF J%MOD4=0 AND M%>2 THEN 
C%=C%+1 

180 FOR M=1 TO 7:FOR N=0 TO 
5:E%=M+N*7-C% 
190 IF E%<1 OR E%>L(M%) THEN 
P$(M)=P$(M)+”      “:GOTO210 
200 Q$=RIGHT$(“     
“+STR$(E%),4):P$(M)=P$(M)+Q$ 
210 NEXT:NEXT 
220 FOR N=0 TO 7:PRINT:PRINT 
P$(N):NEXT 
230 Q$=INKEY$:IF Q$=”” THEN 230 
ELSE RUN 
 

De Schrijver 
 
------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------- 
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@live.nl 
 

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

Te koop aangeboden: 

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

Tegen donatie verkrijgbaar: 
Tijdens clubdagen of beurzen 
Over MSX 
Boeken 
Allerlei soorten tijdschriften 
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