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Van de Redactie 
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Algemeen 
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onze clubdag waren erg 
de zaal Palet waarin 
hadden. Was wel nie
desondanks kon men 
vinden. Wij als redactie z
verheugd. De tweede 
gehouden in zaal Focus, d
Wij zijn benieuwd hoe dit u
De club heeft deelgenom
SpelComputer Beurs in A
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we begrepen dat w
verwachting goed hebben
deze beurs, hebben 
vernomen, heeft iemand 
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 ons nieuwe 
 bezoekers van 
te spreken over 
we de clubdag 
t ruim, maar 

zich er wel in 
ijn hierover echt 
clubdag wordt 
ie is wat groter. 
itpakt.  

en aan de Retro 
peldoorn op 30 
alkwiek hebben 
e het boven 
 gedaan. Tijdens 
we van hem 
drie tassen vol 

met tijdschriften overgenomen. Dhr. 
Kalkwiek vertelde ons dat het spelmuseum 
van Bonami na de beurs een nog grotere 
hoeveelheid tijdschriften heeft besteld.  
Onze website beheerder, Jan Kobus, heeft 
intussen aangekondigd dat hij wat 
problemen tegenkomt met de nieuwe 
website. Sommige voorstellen leveren wat 
problemen op bij de opmaak en werking 
van de website. Wij van de redactie zijn 
benieuwd wanneer de website nu eindelijk 
op het internet wordt geïnstalleerd.  
Nog steeds vindt de buitenwereld de weg 
naar de literatuur-, hard- en softwarelijsten 
zoals ze op de website staan. Ook nu 
blijven de bestellingen binnenkomen. 
Deze clubdag zal spannend zijn voor wat 
betreft de finish van de spelcompetitie. 
Wie gaan met de bekers aan de haal. 
Van de redactie wensen wij iedereen 
prettige clubdagen toe. 
   

De redactie 
 



   

Verslag clubdag 29 september 2012 
MSX Club West-Friesland 
 
De clubdag begon om 11.00 uur.  
Het is net als alle voorgaande keren 
afwachten hoeveel bezoekers er komen. 
Gezien de afzeggingen was het niet 
verbazend dat er uiteindelijk 14 bezoekers 
zijn geweest.  
Om 12.45 uur heb ik de eerste clubdag in 
het Cultureel Centrum de Huesmolen 
geopend met een kleine toespraak door 
iedereen hartelijk welkom te heten. Op dat 
moment waren er 11 bezoekers. Ik heb 
tijdens de toespraak aangegeven dat  

- ik een afbericht heb ontvangen van 
Jan Kobus (vakantie), Alex 
Kalkwiek (ziek), Nick Mol (vakantie) 
en Albert Buurmeijer (werk); 

- ik toezeggingen had ontvangen van 
Paul Bosselaar en Gerard v.d. 
Kubbe dat zij ook op de clubdag 
zouden komen. Uiteindelijk zijn ze 
niet gekomen; 

-  de club kaartjes heeft ontvangen 
van Jaap en Wouter respectievelijk 
verband houdende met overlijden 
echtgenote en vaderschap; 

- vandaag de eerste clubdag wordt 
gehouden in ons nieuw 
onderkomen. Ik heb hierbij 
aangegeven dat we de volgende 
keer, op 17 november, in zaal 
Focus zitten. Deze is groter dan de 
zaal Palet waar we nu in zitten. 
Ook voor volgend jaar opteert de 
club voor zaal Focus. Uiteindelijk 
zitten we in het Cultureel Centrum 
€ 8,= goedkoper dan in Risdam.; 

- de presentatie van de vernieuwde 
website niet doorgaat aangezien 
Jan op Tenerife zit. De afspraak 
met Jan is dat de vernieuwing na 
zijn terugkomst op het internet 
gezet wordt. Een ieder zal hiervan 
per mail bericht ontvangen. 

- de clubdagen voor volgend jaar zijn 
aangevraagd. Deze zijn nog niet 
definitief. De data zijn: 

 26 januari  2013 
 30 maart 2013 
 25 mei  2013 
 28 september 2013 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Colofon                               
               MSX Club        
                 West-Friesland                
 

         Club/correspondentieadres:          
             MSX-Club West-Friesland             

                 Kagerbos 43       
              1693 AW Wervershoof        
        � 06-22338863        
                  e-mail adres 
              pjmbrug@gmail.com 
       

        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               
            jan@msxwf.info        

         
       Internet Home Page:        
            www.msxwf.info                 

    
       Public Domain:                  
            Paul Brugman        
            e-mail adres        
            pjmbrug@gmail.com        

       � 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 2012:     
 
                28 januari  2012 
  
              24 maart  2012       
             
                    26 mei  2012  
                                 
                   29 september 2012 
 
              17 november 2012        
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mailto:jan@msxwf.info
mailto:Secretariaat@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@live.nl
mailto:paul@msxwf.info


   

 
 
 3 

 De club opteert voor zaal Focus. 
Indien de data definitief worden, 
krijgt iedereen per mail bericht en 
wordt dit op de website gezet.  

- de laatste clubdag dit jaar op 17 
november i.p.v. de 24ste is. De 
datum is verschoven doordat op de 
24ste de Vogelvrienden dan hun 
jaarlijkse expositie hebben en alle 
grote zalen in gebruik hebben. De 
17de zitten we in zaal Focus. 

- morgen de Retro SpelComputer 
Beurs wordt gehouden in 
Apeldoorn. De MCWF staat daar 
ook als standhouder. Hopelijk 
hebben we daar dit jaar meer 
succes dan vorig jaar 

- ik de vorige week in Almere 
opgehaalde spullen bij heb. Een 
ieder die daar belangstelling voor 
heeft kan dit kopen tegen een 
geringe vergoeding. 

- de spelcompetitie georganiseerd is 
door de Jaap Hoogendijk. Het door 
Jaap uitverkoren spel is “Pitfall II”. 
Jaap stelde zelf ook een smiley als 
prijs beschikbaar. 
Er is voor gekozen de prijsuitreiking 
als volgt toe te passen: 
1ste plaats Organisatie spel  
2de plaats prijs 1 
4de plaats prijs 2 
6de plaats prijs 3 
8ste plaats prijs 4 
De prijzen betroffen een kaartlezer, 
demodiskette Konami Quiz 2, een 
puzzeltje en de smiley.  

- Hierna heb ik iedereen een 
plezierige clubdag toegewenst. 

Op dit moment kwamen Wouter en Marten 
binnenlopen. Ik heb Wouter namens de 
club gefeliciteerd met zijn vaderschap en 
hem een kleinigheid namens de club 
overhandigd. Hij was er erg blij mee. Zelf 
had hij een taart mee. Deze werd met veel 
plezier door de clubleden opgegeten. 
We hebben om 14.15 uur de 
spelcompetitie gespeeld. Er waren 11 
deelnemers waardoor de spelronde niet in 
1 keer afgewerkt kon worden doordat er 
onvoldoende computers aanwezig waren. 
Derhalve hebben we een extra speelronde 
ingelast. 
 
 

Uitslag is geworden: 
1. Bartholo Kobes               49.224 
    Organisatie spelcompetitie 17/11 
2. Bas Kornalijnslijper             37.164 
    1ste prijs Kaartlezer 
3. Quintie Kornalijnslijper            27.988 
4. Wouter de Vries                           24.528 
    2de prijs Konami Quiz 2 
5. Regillio Hulstede                       23.848 
6. Albert Beevendorp                       22.725 
    3de prijs Puzzeltje  
7. Jaap Hoogendijk                          20.624 
8. Marten Westerhof                        19.824 
    4de prijs Smiley 
9. Regina Hulstede                          18.800 
10. Ankje Kalkwiek            14.000 
11. Paul Brugman              5.510  
 
Stand spelcompetitie na 4 speelrondes 
1. Bas Bakker    8 
2. Albert Beevendorp   7 
3. Jan Kobus    5 
4. Bartholo Kobes   5 
5. Bas Kornalijnslijper   4 
6. Paul Bosselaar   3 
7. Ronnie Broer   3 
8. Quintie Kornalijnslijper  3 
9. Wouter de Vries   3 
 
Zowel voor de spelcompetitie als erna 
hadden de teamleden veel belangstelling 
voor het meegebrachte MSX materiaal. 
Vele attributen kregen daardoor een 
nieuwe eigenaar. De club vaart hier wel 
bij. Werkelijk fantastisch. 
Zelf was ik met muziek bezig en kon ik 
anderen laten horen dat ik de MP3-speler 
aan de praat had gekregen. Het viel wel in 
goede aarde daar de clubleden het leuke 
muziek vonden.  
Tijdens de clubdag konden de bezoekers 
zichzelf verder vermaken.  
Een eventuele demonstratie door Albert 
Buurmeijer ging niet door daar hij moest 
werken. Hopelijk kan hij het de volgende 
keer wel demonstreren.  
Om 16.00 uur was het einde clubdag. Al 
met al toch een leuke middag voor een 
ieder. Tot de volgende keer op 26 januari 
2013.  
 
   E. Kalkwiek 
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Programma’s van Filosoft (vervolg) 
 
DELTA BASIC 
Delta Basic verlegt de grenzen van MSX-
Basic. 
Delta Basic geeft uw MSX computer de 
mogelijkheid PROCEDURES te gebruiken 
om beter en inzichtelijker te 
programmeren. In principe kunt u een 
oneindige bibliotheek van procedures 
aanleggen. Met Delta Basic maakt u 
gebruik van WINDOWS voor een 
overzichtelijker en efficiënter beeldscherm-
gebruik. Daarnaast kunt u met de CHAIN-
optie nieuwe programma’s inladen met 
behoud van bestaande variabelen, 
waardoor programma’s modulair 
opgebouwd kunnen worden en 
geheugengebrek geen rol meer speelt. 
Bovendien bevat het programma een 
schat aan extra utilities waarover elke 
programmeur reeds lang wilde 
beschikken. Het programma heeft een 
Nederlandstalige handleiding met een 
syntax overzicht van alle commando’s en 
functies en een aantal 
voorbeeldprogramma’s. 
Delta Basic wordt vooraf in het 
computergeheugen geladen en gebruikt 
slechts enkele bytes van de beschikbare 
programmeerruimte. 
Alle beeldschermopdrachten werken in 
SCREEN 0,1 en 2. Delta Basic blijft in het 
geheugen, ook na een reset. 
Delta Basic is er voor alle MSX computers 
met tenminste 64K geheugen. 
De eigenschappen 
 WINDOWS 

- WINDOW (definieert window: max 
10 tegelijk mogelijk) 

- LOCATE (zet cursorpositie binnen 
window: 10 onzichtbare cursors!) 

- WPRINT (geeft weer binnen 
window) 

- WINPUT (vraagt input binnen 
window) 

- WBOX (zet kader om in window) 
- CLS (veegt window schoon) 
- FILL (vult window met lettertekens) 
- ROLL (rolt inhoud window naar 

boven/onder/links/rechts) 
- RAP (idem: wat aan ene kant 

verdwijnt, komt aan andere kant 
terug) 
 

CHAIN 
- COMMON (legt te bewaren 

variabelen vast) 
- CHAIN (laadt en runt ander 

programma en haalt variabelen 
terug) 
PROCEDURES 

- DEVPROC (geeft begin 
procedures aan) 

- ENDPROC (geeft eind procedures 
aan) 

- PROC (roept procedure aan) 
- SAVEPROC (bewaart procedure 

op disk/cassette) 
- MERGEPROC (haalt procedure 

van disk/cassette en koppelt die 
aan programma) 

- DELETEPROC (wist procedure) 
PLUS 

- TFILES/LTFILES (overzicht 
bestanden op cassette 

- AVERIFY (verifieert BASIC-ASCII 
bestand op cassette) 

- BVERIFY (verifieert byte-bestandf 
op cassette) 

- BAUD (selecteert BAUD-rate voor 
cassette-saven tussen 900 en 
3000) 

- DFILES/LDFILES (geeft inhoud 
disk inclusief lengtes en vrije 
ruimte) 

- SETDRIVE (selecteert default 
drive) 

- STORESCREEN/RESTORESCRE
EN ( bewaart/haalt compleet 
scherm terug) 

- SCREENSAVE (maakt scherm na 
bepaalde tijd donker tegen 
inbranden) 

- SCREEN/OFF (zet scherm aan/uit) 
- CLEARSPRITES (wist alle sprites) 
- INIPSG (initieert sound-genrator, 

stopt geluid direct) 
- INIFNK (zet functietoetsen terug op 

originele waarden) 
- KILLBUF (wist toetsenbord-buffer) 
- GET (pakt eerstvolgende 

toetsdruk) 
- PAUSE (wacht bepaalde tijd of tot 

toetsindruk) 
- CAPSON/OFF (zet hoofdletter-

mode aan/uit) 
- POLL (kijkt of printer on-line staat) 
- BISET/BIPRINT (selecteert bit-

image mode op printer) 
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- SCREENDUMP (stuurt beeld-
scherm naar printer) 

- DPEEK (geeft de inhoud van 2 
geheugenadressen samen:           
0-65536) 

- DPOKE (zet getal 0-65536 in twee 
opeenvolgende geheugenadres-
sen) 

- LOWER (verzekert kleine letters in 
string) 

- UPPER (verzekert hoofdletters in 
string) 

- STATUS/LSTATUS (geeft 
overzicht geheugengebruik) 

- UNNEW (haalt programma terug 
na NEW) 

- FIND (zoekt/vervangt tekst in 
BASIC-programma) 

- MOVLIN (verplaatst BASIC-regels) 
- COPLIN (kopieert BASIC-regels) 
- KILLREM (wist REM-statements) 
- CODETODATA (zet geheugen-

inhoud om in DATA-regels) 
- LISTGO/LLISTGO (overzicht 

regelnrs waar GOSUB’s/GOTO’s 
heenspringen) 

- ISTLIN/LLIST (overzicht regelnrs 
waarin GOSUB’s/GOTO’s 
voorkomen) 

- LISTPROC/LLISTPROC (overzicht 
procedures) 

- LISTVAR/LLISTVAR (overzicht 
variabelen) 

- LISTTYPE/LLISTTYPE (overzicht 
variabelen-typeringen) 

- LISTDATA/LLISTDATA (overzicht 
regelnrs met DATA-statements) 

- LISTUSR/LLISTUSR (overzicht 
adressen voor DEFUSR’s 
aangegeven) 

- LISTPSG/LLISTPSG (overzicht 
instellingen geluidsgenerator) 

- LISTSOUNS/LLISTSOUND over-
zicht actuele soundwaarden) 

- LISTSCREEN/LLISTSCREEN 
(overzicht SCREEN-waarden) 

 
Presentatie destijds: cassette 
Kostprijs destijds: Fl 89,00 
Presentatie destijds: disk 3,5” EN 5,25” 
Kostprijs destijds: Fl 95,00 
 
 
 
 

DISKIT 
Diskit is een krachtige toolkit waarmee elk 
soort MSX diskette volledig toegasnkelijk 
is geworden voor de gebruiker. De 
beperkingen die DISC-BASIC en zelfs 
MSX-DOS in dit opzicht hebben, zijn 
definitief verleden tijd. U kunt nu praktisch 
elke denkbare manipulatie  met een 
diskette uithalen. Diskit is menugestuurd, 
maar er kunnen ook directe opdrachten 
ingetypt worden. 

- Diskit is geschikt voor alle MSX 
computers (MSX-1 en MSX-2), alle 
MSX diskdrives en alle soorten 
diskettes. 

- Diskit heeft standaardfuncties als 
formateren, wissen, naam 
veranderen, files kopiëren. 

- Diskit kan files of hele diskettes 
beveiligen, desgewenst met een 
password. 

- Met Diskit kunt u een 
inhoudsopgave van uw diskettes 
maken gerangschikt op alfabet, 
chronologie, grootte en soort. Het 
kan op die manier ook op diskette 
zelf gezet worden. 

- U kunt met Diskit per ongeluk 
gewiste files terughalen. 

- Diskit kan een namen geven aan 
de diskette zelf. 

- Met Diskit kunt u de datum en tijd 
instellen (ingebouwde klok voor 
MSX-1. 

- Diskit kan alle gewenste informatie 
desgewenst laten uitprinten. 

- De sector-monitor van Diskit kan 
worden gebruikt om sectoren van 
de disk in het geheugen te laden, 
te bekijken, te veranderen en terug 
te schrijven. Deze directe toegang 
tot de diskette laat u aanpassingen 
maken die normaal niet mogelijk 
zijn. 

Diskit wordt geleverd met een duidelijke 
handleiding, waarin veel extra informatie is 
opgenomen over het MSX disk-operating 
systeem. 
HCC Nieuwsbrief 110, november 1988: 
‘Een krachtig hulpprogramma voor kleine 
ongelukjes, maar ook voor orde op zaken. 
Bovendien valt er veel te leren over 
sectoren, fats en clusters, allemaal extra 
informatie over het MSX operating 
systeem.’ 



   

 
 
 6 

 
Presentatie destijds: disk 3,5”en 5,25” 
Kostprijs destijds: Fl 69,00 
 
Wordt vervolgd met DEVPAC 
 
   E. Kalkwiek 
 
Retro SpelComputer Beurs te 
Apeldoorn 
 
Zondag 30 september jl. waren ik en mijn 
vrouw voor de club in Apeldoorn. Deze 
keer werd het gehouden in de sporthal, 
genaamd Matenpark. 
Het was vroeg opstaan want we moesten 
er tussen 08:30 en 09:00 zijn om uit te 
laden. De reisafstand is toch gauw 
anderhalf uur. 
Deze retrobeurs werd wederom 
georganiseerd door Bonami.  
Aangekomen in Apeldoorn werden we 
door de navigatieapparatuur netjes in de 
buurt van het beursgebouw afgezet..   
De Beurs was net zo groot van opzet als 
de voorgaande editie in de sporthal. Deze 
keer hadden we niet het nadeel van de 
vorige keer. Toen was er geen elektriciteit 
op de stands, nu wel.  
Het was erg gezellig doordat er nu van 
alles op de stands gedaan kon worden 
qua muziek, demonstraties, etc. 
Deze keer was er meer MSX dan de 
vorige keer. Bas was er ook als 
standhouder en op andere stands was ook 
wel MSX materiaal te vinden zoals 
computers en cartridges. Als MSX’ers 
waren aanwezig Deltasoft, Bas en MSX 
Club West-Friesland. Verder was het 
allemaal SEGA, Playstation, Nintendo, 
Atari, enz. Wat ik deze keer ook weer zag 
was PC. Leek me niet zo retro-achtig. 
Achter ons stond een stand met allemaal 
PC-spellen uit de tijd van Windows 95 en 
98. Ze raakten er weinig van kwijt. 
Uiteindelijk had MSX, gezien het geweld 
van de andere gameconsoles, hier niks 
tegen in de melk te brokkelen. Door MSX 
werd wel wat verkocht, maar niet in die 
mate als de gameconsoles.  
De club heeft deze keer veel verkocht. In 
ruime mate werden de tafels uit de kosten 
gehaald. Ook de donatiebus deed het 
deze keer goed. Al onze MSX-tijdschriften 
werden in één keer opgekocht door 

iemand. Hij wilde ze gaan scannen. Deze 
keer gingen nagenoeg geen boeken over 
de toonbank.  
T.a.v. de vorige keer waren er deze keer 
veel MSX bezoekers. Dat was op te 
maken aan de hoeveelheden bezoekers 
die bij de stand bleven staan en vragen 
stelden over het aangeboden MSX 
materiaal.  
Ten opzichte van maart is de opbrengst 
deze keer vertienvoudigd. Gesteld kan 
worden dat deze beurs voor de club super 
goed is verlopen.  
Het grappige bij onze stand was dat we 
kennis maakten met twee bijzondere 
mensen, nl. de makers van de spellen 
“Red Lights of Amsterdam” en 
“Bombaman Quest on Iko Iko Island”.  De 
maker van Red Lights kocht het spel. Hij 
vertelde dat hij er zelf niet één had en 
deze uit nostalgische overwegingen wilde 
hebben. De maker van Bombaman 
vertelde hoe hij het spel had getekend. 
Een fantastisch verhaal hoe zo iets tot 
stand komt.  
Het bleek tijdens de dag dat de bezoekers 
Game-minded waren en minder aandacht 
hadden voor de MSX-computers en –
materiaal. De bezoekers renden deze keer 
de stand niet voorbij aangezien we deze 
keer ook veel Playstation 2 spellen 
aanboden. Dit deden we voor Alex en we 
verkochten er ook van. Bijna had iemand 
de hele voorraad PS2-spellen opgekocht. 
Hij stond te twijfelen bij de aangeboden 
prijsverlaging per stuk. Uiteindelijk deed hij 
het toch niet.  
Na afloop was iedereen wel de mening 
toegedaan dat deze retrobeurs wel weer 
succesvol is geweest. Er zijn uiteindelijk 
omtrent 400 bezoekers geweest.  
Ook hebben we meegeholpen de stands 
weer af te breken. Kon niet weg vanwege 
het feit dat de straat door de 
standhouders, tijdens het inladen, 
geblokkeerd werd. Dit deden meerdere 
standhouders. John (Bonami) was er 
uiterst content mee dat we hielpen 
opruimen. Bij de aankondiging had hij 
vermeld dat de standhouders zelf hun 
tafels moesten opruimen. In de praktijk is 
hier niets van terecht gekomen. Na 
inlading vertrokken de meeste 
standhouders direct zonder de tafels op te 
ruimen. 
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Wij hebben in ieder geval een leuke dag 
gehad. 
 
   E. Kalkwiek 
 
MSX leeft (vervolg) 
 
Als je op het internet aan het surfen bent, 
kom je toch van alles tegen welke de 
benaming MSX dragen, zoals onderstaand 
blijkt: 
 
Een pomp 
 

 
 
MSXFX1500FrontS Returnpomp 
 
Een broek 
 

 
 
msxw[219x140] 
 
Een schoudertas 
 

 
 
schoudertas 

 
 
 
 
 
Een Radiozender 
 

 
 
MSX FM (voor 1998 bekend als MSX 98) 
 
Dit betreft een radiozender met de beste 
drum & bass elementen, geproduceerd en 
gemixt door DJ Timecode. De host van de 
radiozender is MC Codebreaker, die ook 
alle lyrics schreef van de nummers. 
Opvallend is dat alle tracks die op MSX 
FM te horen zijn afkomstig zijn van het 
Moving Shadow label 
 
Zo kom je ook allerlei teksten tegen 
waarin MSX in voorkomt, zoals: 
 

 
 
MSX International (MSXI) is the leading 
global provider of outsourced business 
solutions, integrating automotive best 
practices, technology, and information.  
Waarbij het hier gaat om 
MSX Image Serverand Catalog Overlays 
v6.0 
 

MSX IPS Patch Archive 

Welcome to the MSX IPS Patch Archive; an 
archive dedicted to IPS patches made for MSX 
software. Special thanks go to Patriek 
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Lesparre for the new icons, providing the new 
URL and points to some layout related issues 
to improve the archive. 

   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@live.nl 
 
 
Te koop aangeboden: 
 
Philips monitor CM 8833-II 
Prijs € 75,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
__________________________________ 
 
Tegen donatie verkrijgbaar: 
 
Tijdens clubdagen of beurzen 
Over MSX 
Boeken 
Allerlei soorten tijdschriften 
Handleidingen 
 
 
Te koop aangeboden: 
 
Philips computer NMS8250 1 drive 
In originele verpakking 
Prijs € 50,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
__________________________________ 
 
Te koop aangeboden: 
 
Philips datarecorder NMS 1510 of 1515/00 
Prijs € 5,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
 

Te koop aangeboden: 
 
Sony enkelzijdige externe diskdrive 
HBD50 
Prijs € 30,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
__________________________________ 
 
Te koop aangeboden: 
 
Sony plotter printer PRN-C41 
In originele verpakking 
Prijs € 25,= 
 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
 
 
Te koop aangeboden: 
 
Externe ZIP-drive Iomega ZIP250 
Incl. diskettes 
parallelaansluiting 
Prijs € 25,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
 
 
Te koop aangeboden: 
 
Sanyo data recorder DR-202A 
Prijs € 5,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
 
 
Te koop aangeboden: 
 
Panasonic data recorder RQ-8050 
Prijs € 5,= 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
 
 
Te koop aangeboden: 
 
Philips automatic datarecorder  
D 6450/30P in originele verpakking 
Prijs € 7,50 
e-mail: msxwestfriesland@live.nl 
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