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Van de Redactie 
 
Beste lezer, 
 
Algemeen 
 
Ons heeft de volgende oproep bereikt. 
Deze willen we jullie niet onthouden. 
 
Oproep MSX World Wide 

MSX Worldwide is zojuist een nieuwe 
ontwikkelcompetitie gestart: de 7.16MHz 
programmeerwedstrijd. Het doel van de 
“challenge” is een MSX-DOS-programma 
te schrijven dat de snelheid van de Z80 
CPU berekent:  
• zo snel mogelijk, 
• zo precies mogelijk, 
• in zo weinig mogelijk geheugen, 
• zo origineel mogelijk. 
 

Tegen een kleine malus kan er ook 
externe hardware (van een officiële 
fabrikant) gebruikt worden. Meer 
informatie over deze benchmarking 
challenge vind je op 
http://www.MSXworldwide.com. 
Je kunt je werkende Dos-programma 
mailen aan  
7mhz-contest@msxworldwide.com  
onder vermelding van:  
 
1. Naam, leeftijd, geslacht, stad en land, 
2. Programmeertaal, 
3. Werkende COM file, 
4. Sourcecode in TXT formaat, 
5. Beschrijving hoe het programma werkt.  
 

De Redactie 
 

mailto:7mhz-contest@msxworldwide.com
http://www.msxworldwide.com/
http://www.msxworldwide.com/


Verslag clubdag 25 maart 2006 
MSX Club Westfriesland 

De clubdag begon om 11.00 uur. Deze 
keer waren er beduidend minder 
bezoekers dan de vorige clubdag.  
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  

- er geluiden zijn dat Groningen een 
beurs wil gaan organiseren; 

- deze keer Remy namens Delta 
Soft aanwezig is en het nieuwste 
product van hun, nl. Delta Soft 
Complete, bij zich heeft. Op Delta 
Soft Complete staan alle 
programm’s die Delta Soft in de 
afgelopen jaren heeft uitgebracht. 
Dit zijn er in totaal 35 stuks en het 
wordt uitgebracht op een 64 Mb 
flashcard of een 210 Mb miniCD; 

- Bas allerlei spullen bij zich heeft ter 
demonstratie. Tijdens het welkoms-
woord heeft hij e.e.a. over de 
spullen verteld; 

- ik positieve reacties heb gehad 
n.a.v. de publicatie van de lijst met 
MSX-clubs in maart 1992. Eén 
ervan is de volgende van Donald 
Kersemakers: 
Leuk om mijn naam in deze context 
nog eens een keer tegen te komen 
bij google. MSX Club Zuid Limburg 
is bij mijn weten echter niet meer 
actief. Mijn adresgegevens uit 1992 
zijn ook niet meer actueel. Mogelijk 
heeft mijn vader de 8250 nog. Ik 
heb wel nog een MSX-emulator 
draaien. Hierbij de link naar 
destijds gedane activiteiten: 
http://home.ict.nl/~jersmael/ ; 

- ik regelmatig de vraag krijg waar 
printerlinten voor een MSX-printer 
verkrijgbaar zijn. Wist van weleer 
dat Bob Roos deze verkocht, maar 
ik hoorde van Bas dat hij dat niet 
meer doet. Uit de aanwezigen 
wordt geopperd dat Bruna de 
printerlinten nog verkoopt, maar 
dat wel het typenummer 
opgegeven moet worden; 

- de samenwerking met Mariënberg 
Colofon                               
 MSX Club        
 West-Friesland 

Club/correspondentieadres:          
MSX-Club West-Friesland            
Verfmolen 21       
1622 LL Hoorn        

 � 06-22338863        

Secretariaat:   
E. Kalkwiek       
e-mail adres                   

 msxwestfriesland@planet.nl       
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 2006:       

28 januari        2006 

25 maart          2006               
 

27 mei             2006                       
 

30 september  2006                         
 (retro-gamedag?) 

25 november   2006               
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over is en dat hieraan een stukje in 
het Infobulletin is gewijd. 

http://www.msxwf.info/
mailto:jan@msxwf.info
mailto:Secretariaat@msxwf.info
mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:msxwestfriesland@planet.nl
http://home.ict.nl/~jersmael/
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- we voor de spelcompetitie, 
georganiseerd door Ankje 
Kalkwiek, het spel Rollerball 
hadden. Ankje heeft uitgelegd dat 
de nummers 1, 3 en de laatste de 
prijzen zouden krijgen en dat 
nummer 5 de volgende keer de 
spelcompetitie moet organiseren. 

- het over een paar weken Pasen is. 
Derhalve heb ik iedereen prettige 
paasdagen en een leuke clubdag 
toegewenst. 

Hierna ontspon zich een discussie over 
dat de aankondiging van een retrodag in 
september werd gemist. Ik heb uitgelegd 
dat ik dit niet deed omdat ik niet zeker wist 
of het wel door zou gaan daar ik ik tot op 
dat moment weinig contact kreeg in het 
retrowereldje. Mensen die ik benaderde 
met de vraag of ze belangstelling hadden, 
reageerden niet. Voorstel vanuit de groep 
was te gaan naar de retro-gamedag in 
Sliedrecht en daar alvast reclame te gaan 
maken en inschrijfformulieren te gaan 
uitdelen aan de deelnemers aldaar. Ik heb 
wel aangegeven dat ik met het clubhuis 
overeenstemming had over een 
kleinschalig project in september. De 
beheerder had hiertegen geen bezwaar. 
Vanuit de groep werd aangegeven dat als 
zo’n dag georganiseerd werd, ik moest 
rekenen op een hoeveelheid bezoekers en 
deelnemers tussen de 100 en 200. Reden 
voor mij temeer om eerst weer te gaan 
praten met de beheerder voordat ik ook 
maar enige activiteit verder ga ontplooien. 
Dit standpunt werd mij kwalijk genomen. Ik 
moest direct aan de slag gaan en als er 
geen pand beschikbaar zou komen, je het 
altijd nog wel kunt afblazen. Ik heb 
uitgelegd dat ik qua karakter zo niet in 
elkaar steek. Eerst een pand en daarna op 
zoek naar standhouders dat is mijn motto. 
Hier is het bij gebleven. 
Op verzoek was het mogelijk een  demon-
stratie te geven van de interface voor de 
printerpoort. De spullen hiervoor waren 
aanwezig. Verder waren er de 
spelcompetitie en de PD-bak.  
Uiteindelijk hebben we om 13.30 uur de 
spelcompetitie gespeeld. Ankje Kalkwiek 
moest het organiseren. Tenslotte was zij 
degene die in de prijzen was gevallen en 
de organisatie van de spelcompetitie had 
gewonnen. Ankje had hiervoor het spel 

Rollerball gekozen. Alle computers waren 
bezet. Afgesproken was dat nummers 1, 
3, 5 en de laatste een prijs zouden krijgen.  
Uitslag is geworden: 
1. Alex Kalkwiek         punten 439.390 

1ste prijs Paashaas van chocolade 
2. Bartholo Kobes         punten 344.240 
3. Jan Kobes                punten 305.250 

2de prijs Doosje met paaseieren 
4. Jaap Hoogendijk         punten 293.340 
5.   Ankje Kalkwiek            punten 271.830 
 de volgende competitie organiseren 
 6.   Paul Brugman             punten 260.960 
7. Bas Kornalijnslijper     punten 172.350 
8.   Remy van den Bor      punten 169.280 
9. Regina Hulstede         punten 148.000 

3de prijs Netje paaseitjes 
Na de spelcompetitie konden de bezoe-
kers zichzelf vermaken. Dat deden de 
bezoekers ook zowel met discussies, het 
zaken doen met Remy inzake het kopen 
van het nieuwe product of andere dingen 
en het bespreken van foutjes in Konami 
Quiz 2, het oplossen van computer-
probleempjes, het spelen van spelletjes 
als met het gespeelde spelletje.  
Om 16.30 uur was het einde clubdag. Al 
met al toch een leuke middag voor een 
ieder. Tot de volgende keer op 30 
september 2006.  
 

E. Kalkwiek 

Het configureren van MEMMAN 
 
Het is de bedoeling dat MEMMAN 
automatisch geladen wordt en vervolgens 
het kopieerprogramma BK. 
Het kopieerprogramma BK maakt gebruik 
van MEMMAN. 
 
Dit doet u als volgt: 
1. Zet de volgende bestanden op een 
diskette: 

- MSXDOS.SYS 
- COMMAND.COM 
- MEMMAN.COM 
- CFGMMAN.COM (eenmalig) 
- BK.COM 

Start de diskette op. U komt in MSXDOS 
terecht. 
 
2. Maak een bestand AUTOEXEC.BAT 
aan als volgt: 
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A>COPY CON AUTOEXEC.BAT 
De cursor komt dan onder A> te staan. 
Type dan MEMMAN.COM in en druk 
vervolgens op CTRL + Z. 
Er komt nu een ^Z op het scherm te staan 
en het bestand AUTOEXEC.BAT wordt op 
de diskette opgeslagen. 
 
3. Om de volgende keer vanuit 
MEMMAN.COM automatisch weer terug te 
keren naar DOS gaat als volgt:  
Je keert terug naar DOS met het 
commando _SYSTEM. In DOS geef je het 
commando CFGMMAN.COM. 
Na het opstarten van CFGMMAN wordt 
gevraagd of MEMMAN.BIN of 
MEMMAN.COM geconfigureerd moet 
worden.  Kies MEMMAN.COM. 
 
4. De huidige instellingen worden uit het 
programma gelezen en het menu 
verschijnt. Kies hier optie 1 (een) om de 
command-line te wijzigen. We willen 
bijvoorbeeld BK.COM automatisch 
opstarten. 
 
5.Om dit te kunnen doen typen we het 
volgende in: 
_SYSTEM@BK@ 
De @ wordt door het karakter voor de 
RETURN-toets vervangen zodat het 
commando wordt uitgevoerd. Na het 
indrukken van de RETURN-toets komt het 
menu terug en de command-line is op het 
scherm zichtbaar. 
Met een druk op toets 0 (nul) worden de 
wijzigingen naar MEMMAN wegge-
schreven. 
Na het opstarten van de diskette wordt, na 
het automatisch inladen van MEMMAN, 
BK opgestart. 
 

Albert Beevendorp/Paul Brugman 
 

Aanbiedingen aan de club 
 
Na de vorige clubdag is er contact met me 
opgenomen of de club belangstelling had 
voor MSX-materiaal. Dat had de club wel. 
In een later mailtje werd gevraagd of de 
club ook belangstelling had voor SCSI-
materiaal. Ook hierop heb ik positief 
gereageerd. Het gevolg was dat ik twee 

keer heb moeten rijden, zonder en met 
een boedelbak. Zoveel materiaal was er 
aangeboden. Mijn huis is te klein voor al 
het aangeboden MSX-, PC- en (PC)SCSI-
materiaal. 
Aangeboden is MSX-materiaal (printer, 
literatuur, programma’s, etc.),PC’s, moni-
toren, printers (waaronder een NEC incl. 
reservemateriaal), kettingpapier, moeder-
borden, videokaarten, geluidskaarten, 
ethernetkaarten, interne en externe 
modems, ZIP-drives, JAZZ-drives, CD-
ROM’s, tape-drives, harddiskhouders (kun 
je ze van de buitenkant de harddisk 
wisselen), harddisks, LAN-materiaal voor 
eigen netwerk, flatcables in allerlei 
soorten, CD-roms, diskette’s, ZIP-
diskette’s, JAZZ-tapes, tapes, enz, enz. 
Teveel om op te noemen. Indien iemand 
belangstelling heeft kan hij of zij met mij 
(secretariaat) contact opnemen.  
In dezelfde periode nam ook Aad Delis 
contact met mij op of de club 
belangstelling had voor een goed 
werkende X-press 738 compleet met tas 
en toebehoren. Ook hierop heb ik  positief 
gereageerd, echter dit contact leek een 
schone dood te sterven. Maar een week 
geleden nam hij weer contact op. Hij wilde 
weten waar hij de spullen in Hoorn moest 
afleveren. Dit is intussen gebeurd en het 
toebehoren bestaat uit een externe 3.5” 
drive en een een 5,25” drive, een printer, 
monitor, software en veel lectuur. 
Indien iemand ook hier weer belangstelling 
voor heeft, kan hij of zij weer contact met 
mij (secretariaat) opnemen. 
Persoonlijk hoop ik dat er veel 
belangstelling voor is. Ruimt het bij mij 
thuis tenminste weer wat op. 
 

E. Kalkwiek 

Overzicht MSX-machine’s 
 
Zoals een tijdje geleden een overzicht qua 
MSX-clubs die in het verleden bezig zijn 
geweest, nu een lijst met allemaal MSX-
machine’s die er zijn of geweest zijn. Ik 
kwam deze lijst een poosje geleden tegen 
tussen alle aan de club ter beschikking 
gestelde lectuur. Toen ik hem zag, dacht 
ik ook maar publiceren. Kan geen kwaad, 
zo bij deze: 
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Philips 
VG 8000 MSX1 16k - 
VG 8010 MSX1  16k - 
VG 8020 MSX1 80k - 
VG 8220 MSX2 64k -      

ingeb. tekenprogr 
VG 8230 MSX2 64k 1xSS 
VG 8235 MSX2 128k 1xSS 
VG 8240 MSX2 128k 1xSS 
NMS 8245 MSX2 128k 1xDS 
NMS 8250 MSX2 128k 1xDS 
NMS 8255 MSX2 128k 2xDS 
NMS 8280 MSX2 128k 1xDS` 
 Digitizer 
 
Sony 
Hit Bit 101P MSX1 64k - 
Hit Bit 10 D/P MSX1 ? - 
Hit Bit 10P MSX1 ? - 
Hit Bit 11U MSX1 256k - 
Hit Bit 201P MSX1 64k - 
 Ingeb. cass.rec.  
Hit Bit F500P MSX2 64k 1xDS  
 Geen map./3 slots 
Hit Bit F55P MSX1 16k - 
 Ingebouwde databank 
Hit Bit F700D/P MSX2 256k 1xDS 
Hit Bit F75P MSX1 64k - 
 Ingebouwde databank 
Hit Bit G900J MSX2 64k 1xDS 
 RS232/superimp. 
Hit Bit G900P MSX2 64k 1xDS 
 RS232/superimp. 
Hit Bit 9F MSX1 64k - 
Hit Bit 9P MSX1 128k - 
Hit Bit F1XDJ MSX2+ 64k 1xDS 
 Pause/speedcontr. 
HitBit F1XDMK2 MSX2 64k 1xDS 
Hit Bit F1XV MSX2+ 64k 1xDS 
Hit Bit F9P MSX2 128k - 
 Ingebouwde databank 
Hit Bit T7 MSX2 64k - 
Hit Bit WV-2+ MSX2+ 256k 1xDS 
 
Panasonic 
CF 2700 MSX1 64k - 
FS A1GT turbo R 512k 1xDS 

R800/midi 
FS A1ST turbo R 256k 1xDS R800 
FS-5500 F2 MSX2 64k 2xDS 
FS-A1FX MSX2+ 64k 1xDS 
FS-A1WSX MSX2+ 64k 1xDS 
 
Sanyo 
AX 350 MSX2 128k 1xDS

 arabisch 
MPC-100 MSX1 64k - 
MPC-175 FD MSX2+ ? ? 
Wavy 10 MSX1 ? - 
Wavy 70FD MSX2+ 64k 1xDS 

Wavy 70FD2 MSX2+ 64k 2xDS 
 
Pioneer 
PX-7 MSX1 64k - 
JVC 
HC-7gb MSX1 64k - 
HC-90 MSX2 64k - 
HC-95 MSX2 64k 2xDS 
HC 180 MSX2 128k - 
 
Verklaring van de afkortingen: 
SS   Single Sided (enkelzijdige diskdrive) 
DS   Double Sided (dubbelzijdige diskdrive) 
MIDI Musical Instruments Digital Interface 
 
Het is toch een behoorlijke lijst geworden 
en er is nog veel meer. Meer in de vorm  
van uitbreiding van de lijst met MSX- 
machines van Canon, Goldstar, Spectra 
Video, Yamaha, Mitsubishi en ga zo maar 
door.  De rest zal ik de volgende keer wel 
publiceren. 
 

E. Kalkwiek 
 

Foto’s 
 
Bas stuurde mij een paar foto’s toe waar- 
op te zien is dat er nog steeds scholen 
zijn waar ze nog met MSX werken. 
Hiertoe de navolgende foto’s: 
 
Foto 1 
 

De machines links en rechts zijn zeker een 
MSX. 
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Foto 2 
 

De machine in het midden is zeker een  
MSX. 
 

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

Te koop aangeboden: 
 
T.e.a.b. Voor PC 

15 inch monitor Philips 14A  
 Diskdrive LS 120 + 4 diskette’s 
 Externe Diskdrive 3 ½ inch 
e-mail: kalkwiek@planet.nl 
_____________________________________ 
 
Te koop aangeboden: 
Interface RS 232C met handleiding € 25,= 
e-mail: kalkwiek@planet.nl 
_______________________________ 
 
Te koop aangeboden: 
Dynamic Publisher III + uitbreidingen 
bestaat uit 42 diskette’s) 
Toevoeging 50 diskette’s met allerlei 
Dynamic Publisher-materiaal 
Geheel te koop voor € 10,00 
e-mail: kalkwiek@planet.nl 

Te koop aangeboden: 
 
Crèmekleurige kleurenmonitor (tulpstek-
kers) € 20,= 
e-mail: kalkwiek@planet.nl 

Te koop aangeboden: 
 
SpectraVideo X-press 738 compleet met 
tas, documentatie, programma’s, monitor 
en printer, externe 3,5”en 5,25” diskdrive. 
e-mail: secretariaat@msxwf.info 

Te koop aangeboden: 
 
Printer: 
NEC Pinwriter P5XL inclusief alle bijbeho-
rende materialen en reserveonderdelen. 
e-mail: secretariaat@msxwf.info 

Te koop aangeboden: 

Electrische schrijfmachine 
e-mail: secretariaat@msxwf.info 

Te koop aangeboden: 

IDE- en SCSImateriaal, zoals: 
PC’s 
Monitoren 
Printers 
Scanners 
Moederborden 
Videokaarten 
Geluidskaarten 
Ethernetkaarten 
Interne- en externe Harddiskhouders 
 Modems 
 ZIPP-drives 
 JAZZ-drives 
 Tape-drives 
CD-ROM’s 
Harddisks tot 40Gb 
Flatcables 
Monitorsteunen 
Materiaal voor een LAN 
Bijbehorende diskette’s met drivers 
 
e-mail: secretariaat@msxwf.info 

mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:secretariaat@msxwf.info
mailto:kalkwiek@planet.nl
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