
 
 
REDACTIONEEL 
 
Dit is alweer de laatste 
Nieuwsbrief voordat de 
zomer gaat beginnen. 
De eerste grote MSX-  
bijeenkomst van dit jaar 
in Tilburg hebben we 
achter de rug. Hiervan 
vindt u verderop in de-
ze Nieuwsbrief een arti-
kel. Dit jaar vind de  
MSX-veiling in oktober 
plaats. Bij deze wil ik 
ook iedereen bedanken 
die stukjes heeft inge-
stuurd voor de afgelo-
pen Nieuwsbrieven. Al-
leen doordat er steeds 
weer mensen zijn die 
artikelen schrijven kan 
er steeds weer een 
Nieuwsbrief worden uit-
gegeven. Dus alle arti-
kelen zijn welkom.  
 
Ditta Visscher 
 
 
SPELCOMPETITIE 
 
De spelcompetitie van 
5 april werd verzorgd 
door Jan Lukens. Het 
spel was dit keer Oh 
Shit! Ook dit keer was 
de belangstelling zeer 
groot. Voor velen was 
dit een echt klassiek 
MSX-spel.  "Je wordt er 
gek van, maar het is 
wel heel leuk", aldus 
Anne de Raad. 
 
Dit keer waren er 3 prij-
zen  te verdelen. Dhr. 
en mevr. Koostra, van 
MSX-Vriendenclub Ma- 
Riënberg  hadden twee 

 
prijzen  meegenomen.  
 
Deze prijzen zijn gewonnen door Ditta Vis-
scher en Robert Sprokhold, respectievelijk ze-
vende en tiende plaats. Beide kunnen genieten 
van het gewonnen flesje wijn. De derde plaats 
werd beloond met een chocolade paascadeau. 
Dit was een vrouwelijke sexy paashaas met 
GSM en werd aangeboden door MSX-Club 
West-Friesland. Deze is gewonnen door Anne 
de Raad en hij zal de volgende spelcompetitie 
verzorgen. 
 

 
Sexy chocolade paashaas met GSM 
 
Tevens werd iedereen de hele dag getrakteerd 
op chocolade paaseieren, dit in verband met 
de paasdagen enkele weken na deze clubdag. 
 
1.  John Janssen  34530 
2.  Herman Oudejans  30490 
3.  Anne de Raad  29600 
4.  Alex Kalkwiek  27170 
5.  Albert Beevendorp  24760 
6.  Yessica Postma  16870 
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7.  Ditta Visscher  13720 
8.  Erwin Poelman  13630 
9.  Batholo Kobes  13070 
10. Robert Sprokhold  11360 
11. Eltje Kalkwiek  10920 
12. Emil Sokolowski  8660 
13. Johan van den Bor  8950  
14. Jurjen Kootstra  6630 
15. Paul Brugman  4260 
16. Anniek van den Bor  2958 
 
Tevens was er op deze dag nog een extra 
spel, namelijk de "Mystery Box". Iedereen werd 
bij binnenkomst gevraagd om het aantal dis-
kettes te raden wat er in deze doos zat. 
 

 
Anne de Raad probeert te ontdekken hoeveel 
diskettes er in de Mystery Box zitten 
 
Natuurlijk mocht men  de doos optillen worden, 
draaien en schudden. De aantallen liepen be-
hoorlijk uiteen. Zo dacht Iris Oolders dat er 
slechts 2 diskettes in zaten en Sander van Nu-
nen dacht het er  maar liefst 315 waren. Maar 
alleen het aantal diskettes was van belang. 
John Janssen (de winnaar van Oh Shit!) kreeg 
de eer om de doos te openen. Niet alleen dis-
kettes kwamen uit de doos, maar ook een fles 
wijn, drie MSX-boeken, een joystick, een paas-
haas en 67 diskettes. Yessica Postma zat met 
60 diskettes in de buurt, maar Jurjen Kootstra 
was met 65 de winnaar en mocht de hele doos 
met inhoud meenemen. 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
 
BEELDDRAGERS 
 
Mijn verzameling beelddragers stamt al uit de 
begin jaren tachtig. Ja, toen bestonden er al 
beelddragers al is dit weinig bekend. 
 
De video’s uit deze tijd werkten met dikke vier-
kante banden en konden een half uur tot een 
uur opnemen. Er zijn geen films voor dit sys-
teem uitgebracht. Philips was de enige met dit 

systeem. Alle andere systemen zijn hieruit 
voortgekomen. Dit heeft slechts korte tijd be-
staan. 
 
Daarna kwamen er drie soorten video’s onge-
veer tegelijker tijd uit:  

1. De Betamax van Sony 
2. De VCC van Philips (nog steeds het 

beste videosysteem in mijn ogen) 
3. De VHS van JVC 

 
De Betamax redde het niet omdat deze sto-
ringsgevoelig was en er weinig onderdelen 
voor reparaties waren. Men moest kapotte vi-
deo’s gebruiken om andere te kunnen repare-
ren. 
 
De VCC redde het jammer genoeg niet omdat 
men de banden te duur vond, maar men ver-
gat dat deze banden omgedraaid konden wor-
den en men dus de dubbele speeltijd had. Ver-
der werd de wereldmarkt volgegooid met VHS 
banden en films en daar Philips geen recht 
had om banden te maken met speelfilms erop 
blijft er maar een systeem over en daarom kij-
ken we nu nog steeds naar de VHS. 
 
Daarna kwam halverwege de jaren tachtig een 
soort beeldplatenspeler uit. U heeft gelijk als u 
zegt van hoe kan dat dan want toen bestonden 
er toch nog geen lasers om de data van de 
platen te kunnen lezen. Nu is de oplossing 
heel eenvoudig, want de eerste apparatuur 
werkte namelijk met een naald en vinyl. Deze 
is van hetzelfde materiaal als de 33- en 45-
toeren platen. In plaats van geluid wordt er dus 
beeld doorgegeven. De films van deze spelers 
zitten in een stevige kartonen hoes zodat er 
geen vingers of krassen op komen. Deze hoes 
schuift men geheel in de speler en de plaat 
wordt uitgenomen. De hoes komt er leeg uit en 
men keek naar de film. De kwaliteit is voor die 
tijd redelijk goed te noemen. 
 
Later vond men de CD uit en ontstond hierdoor 
de CDI-speler van Philips. Helaas voor hun is 
dit nooit aangeslagen in de VS hoewel er wel 
pogingen voor zijn gedaan. Vreemd genoeg is 
het coderingssysteem wel een nieuwe wereld-
standaard geworden, MPEG1. Er zijn enkele 
klonen van de CDI gemaakt, namelijk 3DO, 
Amiga 32. Er is een reden dat dit niet aansloeg 
in het buitenland. In de VS en Japan is men 
namelijk de Laserdisk gaan gebruiken. Dit zijn 
grote CD’s die aan twee kanten beschreven 
zijn en die in speciale lezers afgespeeld wor-
den. Ook Philips heeft  films en laserdiskspe-
lers  uitgegeven. Dit systeem heeft het jaren-
lang uitgehouden omdat er weinig concurrentie 
was van andere systemen. 



 

In Europa is er weinig uitgebracht omdat de 
kosten te hoog waren. Een film koste vanaf de 
zestig tot ver over de driehonderd  gulden. Ook 
is er een MSX welke met de laserdisk werkt.  
 
En nu zijn we dus bij de DVD-speler aangeko-
men en deze heeft de Laserdisk al verdreven 
en over enige tijd zal ook de VHS verdwijnen 
als de DVD-recorders op de markt komen. En 
nu zijn de videocamera’s aan de beurt. De eer-
ste DVD-camera’s komen er al aan en die wer-
ken op 8 cm DVD-schijfjes van circa 1 uur. Zijn 
wij hier bij het einde aanbeland?  Ik denk het 
niet want de techniek staat niet stil… 
 
Bartholo Kobes 
 
 
LEPRECHAUN   
 
Leprechaun is een puzzelspel dat in 1995 door 
Triplesoft is uitgebracht. Het Spel bestaat uit 
100 levels. Het kan gespeeld worden met een 
joystick of het toetsenbord. Het spel heeft de 
optie om te saven waar je gebleven bent met 
spelen, zodat je niet iedere keer opnieuw hoeft 
te beginnen. Erg leuk aan dit spel is dat je de 
levels niet in een vaste volgorde hoeft te spe-
len, maar de volgorde grotendeels zelf kan be-
palen. 
Het doel van elk level is om alle diamanten te 
verzamelen waardoor de deur geopend wordt. 
Je komt dan weer in het hoofdscherm terecht 
waarin je een nieuw level uit kunt zoeken. Een 
leuke optie voor als je alle velden hebt uitge-
speeld, is de editor. Hiermee kun je zelf velden 
maken, welke je daarna natuurlijk ook kunt in-
laden om hiermee te spelen. 
Al met al een heel leuk puzzelspel voor uren 
speelplezier. 
 
Ditta Visscher 
 
 
INGEZONDEN BRIEVEN 
 
Amstelveen, 
 
Beste MSX-Club 
 
Eerst wil ik jullie bedanken voor de regelmatige 
nieuwsbrieven die ik iedere keer weer toege-
stuurd krijg. Gaarne zou ik ze willen blijven ont-
vangen. In feite heeft de club niets aan mij, 
maar dat kan ook eigenlijk niet gezien mijn 
leeftijd. 
Die computerspelletjes die jullie jongeren gere-
geld spelen zijn voor mij echt niet zo aantrek-
kelijk. Toch doe ik op mijn MSX-machine vrij 
veel. Ik heb namelijk voor een vereniging een 

ledenbestand bij te houden van ongeveer 350 
leden en dat gebeurd allemaal op deze MSX-
2. Ik kan er goed mee overweg en tot nu toe 
laat dat ding me gelukkig nog steeds niet in de 
steek. Nu kan je zelf wel op je tien vingers na-
tellen waarom ik toch wel graag contact met de 
MSX-Club en met Bas Kornalijnslijper wil on-
derhouden. Wanneer ik in een goede gelegen-
heid ben kom ik zeker weer eens naar De 
Cogge wanneer de MSX-Club West Friesland 
daar ook is. Het werd overigens wel tijd dat jul-
lie iets van mij zouden vernemen na maanden 
van totale afwezigheid. Maar nu is ie er dan 
weer. Succes en tot ziens. 
 
J. Bergsma 
 
 
Zwolle,  4 april 2003, 
 
Beste MSX-vrienden, 
 
’t Wordt weer eens tijd, dat ik iets van me laat 
horen. De laatste operatie van eind maart, was 
niet zo succesvol als wij hoopten, want bij zijn 
ochtendbezoek van woensdag 1 april deelde 
de chirurg mij mede, dat de ontsteking hard-
nekkig was en dat ik in de komende tijd nog 
wel eens weer zou geopereerd moeten worden 
om de wond schoon te spoelen. Tot mijn ver- 
bazing kwam er om elf uur een zuster waar-
schuwen dat ik onmiddellijk naar de operatie 
kamer moest om geopereerd te worden. Om 
vijf voor twaalf begon die en om kwart voor één 
was het afgelopen.Toen moest ik nog twee uur 
in de uitslaapkamer tot de verdoving was uit-
gewerkt. Ik krijg nu veel antibiotica om de wer 
king van de bacteriën tegen te gaan. Maar zij 
hebben een slechte invloed op mijn spijsver- 
tering, zodat ik steeds misselijk ben en geen 
eetlust heb. Ik krijg nu 3x per dag extra voed-
sel (Fortimel). Nu maar hopen op spoedig her-
stel, zodat ik weer terug kan naar Zandhoven 
om de afgebroken therapie voort te zetten. 
Deelname aan de clubdag in Mariënberg en 
Hoorn zal nog niet mogelijk zijn.  
 
Hartelijke Groeten, 
 
Jan Riegen 
 
 
Zwolle, 14 mei 2003-05-26 
 
Beste Vrienden, 
 
Het wordt tijd dat ik weer eens iets van mij laat 
horen. Zoals jullie uit het adres van deze brief 
kunt zien, ben ik nu in het verpleeghuis Zand-
hove. 



 

Ik wil jullie vertellen dat wij op Goede Vrijdag 
een familiebijeenkomst met de chirurg hebben 
gehad. Hij deelde ons toen mee, dat er bij de 
spoelingen een infectiehaard was achtergeble-
ven, waar hij niet bij kon. Hij stelde nu twee op-
ties voor. Ten eerste een operatie, waarbij de 
prothese zou worden weggenomen en de 
heup 3 maanden stil zou komen te liggen. Tij-
dens die drie maanden zou dan elke keer om 
de 14 dagen een operatie aan de wond voor 
spoeling moeten plaatsvinden. Dat zouden dus 
6 operaties in drie maanden zijn plus de opera-
ties van het wegnemen van de prothese en om 
de prothese weer te plaatsen. Dat zou in totaal 
8 operaties in drie maanden zijn. Dat leek ons 
wel een beetje riskant op mijn leeftijd. We heb-
ben dus voor de tweede optie gekozen. Dat 
houdt in dat de zaak blijft zoals hij is, maar de 
wond zal waarschijnlijk niet dicht gaan. Er blijft 
dan een kleine opening waarin zich een cyste 
(zweer) vormt. Af en toe laat de cyste dan wat 
pus los en heb ik een vervelende dag. Daarna 
gaat alles weer gewoon verder, maar genezing 
van de wond zit er niet in.  
 
De vooruitzichten voor de revalidatie zijn zo, 
dat als de infectie niet toeneemt en ik per sep-
tember weer naar het Wooldhuis zal  terug 
kunnen gaan. Maar mocht de infectie tussen-
tijds verergeren, dan is het niet te voorzien hoe 
lang het nog verder duurt. U ziet dus wel dat 
ik, hoewel ik in Zandhove ben, nog lang niet 
genezen ben.  
 
Ik wens u allen een plezierige zomer en goede 
dagen als u met vakantie gaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Riegen 
 
 
NIEUWS OVER DE WEBSITE 
 
De website van de club is weer klaar. De foto’s 
staan er weer allemaal op, inclusief foto’s van 
de beurs in Tilburg. Binnenkort zal nog een ru-
briek met onderdelen worden toegevoegd aan 
de rubriek “Op de schappen”. Als mensen fo-
to’s maken op clubdagen en die beschikbaar 
willen stellen voor gebruik op de site zijn deze 
van harte welkom. 
 
 
BEURS IN TILBURG 26 APRIL 2003 
 
Op 26 april was het weer zover, de jaarlijkse 
beurs in Tilburg. Om 7 uur vetrokken we met 
twee volgeladen auto’s uit Hoorn. Om onge-
veer half negen kwamen we aan in Wijkcen-

trum De Schans.  Wij stonden op de tweede e-
tage, samen met Deltasoft en MSX-Xpress. 
Gelukkig was er een lift zodat het niet al te 
veel moeite kostte om alle spullen boven te 
krijgen. Er zijn ongeveer 250 bezoekers ge-
weest, waaronder ook bezoekers uit Brazilie, 
Spanje en Italië. 
 
Bitwise Home Computer team demonstreerde 
de Bitwise USB Disk Interface en de Bitwise 
TNT-Net Network-Cartridge. Tevens was de 
Network-Cartridge ook te koop. 
Bob Roos was aanwezig en had diverse PC- 
en MSX hardware meegenomen voor de ver-
koop. Tevens zoals we van Bob gewend zijn 
had hij ook weer navulsets en inktcartridges 
meegebracht.  
Compjoetania verspreidde de”Open MSX- 
Emulator”.  
De Computer Gebruikers Vereniging Tilburg, 
die deze dag had georganiseerd demonstreer-
de diverse software en verkocht hun clubblad 
BITS. 
Deltasoft verkocht en demonstreerde hun ei-
gen spellen. Nieuw was de Engelse vertaling 
van het spel Sorcerian. 
De HCC MSX-Gebruikersgroep had zoals elk 
jaar hun PD-software meegenomen en een be-
perkte hoeveelheid hardware, waaronder mo-
nitoren en computers.  
MSX-Club West-Friesland had een heleboel 
computers, monitoren, kabels, spellen en losse 
onderdelen meegnomen voor de verkoop. Na-
tuurlijk kon men ook weer bij ons terecht voor 
reparaties en uitbreidingen.  
MSX-Info Blad en Totally Chaos Team pro-
mootte het MSX-Info Blad en verkocht geïm-
porteerde software.  
MSX-NBNO had software en het XSW-Maga-
zine meegenomen voor de verkoop.   
 

 
De verkoop van Japanse software 
 
Stichting MSX Resource Center had weer een 
heleboel Japanse software te koop. Tevens 
hadden ze inkijkexemplaren meegenomen van 
MSX-magazine 2003 uit Spanje. Ook promoot- 



 

ten zij hun website www.msx.org.  
MSX-Xpress  demonstreerde en promootte het 
MSX-Affiliteits Forum.  
Sargon verkocht de Engelse versies van Ran-
dar  en Hydelide 2. Tevens verkochten ze hun 
eerder uitgebrachte software. Ze gaven een 
de-onstratie van de Engelstalige Rune Worth.   
Stichting Sunrise zorgde voor de verkoop van 
GFX9000, Moonsound-software en natuurlijk 
ook de Compact Flash Interface. 
 
Het was het een hele gezellige dag en voor 
ons werd deze dag afgesloten met pannenkoe-
ken eten in Vreeland. 
 
Ditta Visscher 
 
 
ZOMERACTIE 
 
Voor  deze zomer hebben we een hele leuke 
aanbieding voor degene die nog een complete 
MSX-set aan willen schaffen.  
 

- Philips NMS 8255, 2 dubbelzijdige 
drives, 256 kB ram, snelle diskrom, 
geheugenzoekrom, voedingsaan-
passing en geluidsaanpassing 

- Philips VS0080 RGB-monitor 
- Philips NMS 1431 printer met 

tractorfeed 
- Philips SBC 3810 muis 
- Natuurlijk met scart-kabel en 

printerkabel 
  
Actieprijs: € 135,--                                
Op = Op 
 
Actie eindigt op 4-10-2003 
 
 
DE VEILINGCLUBDAG 
 
MSX-Club West-Friesland organiseert zater-
dag 4 oktober een clubdag. Gelijktijdig met de 
clubdag van zaterdag 4 oktober organiseert 
MSX-Club West-Friesland een MSX-veiling. 
De clubdag begint om 10.00 u. De activiteiten 
op deze dag zullen zijn: 
 
• PD-Bak 
• Reparaties en uitbreidingen voor MSX  
• Problemen oplossen 
• Programmeren 
• Muziek 
• Diverse MSX-groepen aanwezig (verkoop 

en demonstratie), o.a. MSX-Club Zand-
voort en Delta Soft en MSX-NBNO 

• Spelcompetitie (aanvang 13.00 u.) 

De veiling 
 
Vanaf 10.00 u. is het mogelijk om veilingstuk-
ken in te leveren. Alles is welkom: MSX-1, 
MSX-2, cassettes, diskettes, cartridges, hard-
ware, boeken, tijdschriften, enz. 
 
Na de spelcompetitie zal er met de veiling 
begonnen worden. De veilingmeester zal alles 
per opbod proberen te veilen. Bij ieder item zal 
een kleine uitleg gegeven worden. 
 
Uit ervaring weten wij dat er zeer veel speciale 
items aangeboden worden. Momenteel zijn 
deze nog niet bij ons bekend, echter op de 
West-Friesland Home Page (te vinden op 
www.mcwf.msx2.com ) zal voor zover mogelijk 
een actuele lijst van aangeboden items worden 
geplaatst. Natuurlijk kunnen de veilingstukken 
ook nog op de clubdag aangemeld worden. 
Het is dus niet verplicht om dit van te voren op 
te geven. 
Tot ziens op de clubdag. 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
 
MSX-VRIENDENCLUB MARIËNBERG  
HOMEPAGE 
 
Ik ben bezig met een eerste opzet voor de 
webpage van onze MSX-club. Het staat al op 
internet maar alleen nog under construction. 
Bekijk de website maar en zeg wat je er van 
vindt. Misschien vind je dat er nog iets aan 
veranderd moet worden of dat er nog iets bij 
moet. http://members@home.nl/mvm-club 
 
Gré Poortman 
 
 
BEZOEK AAN BONAMI 
 
Zondag 18 mei zijn we op bezoek geweest bij 
het "Interactieve spelcomputermuseum Bona-
mi" te Epe. John en Namomi laten daar hun 
collectie zien van oude spel- en homecompu-
ters welke zij de afgelopen jaren hebben ver-
zameld. Ook is het toegestaan om overal aan 
te komen en zelfs mee te spelen. John en Na- 
omi wonen in een voormalig hotel in Epe (Ve-
luwe) en hebben daar behoorlijk veel ruimte 
om alle spullen te laten zien. Ook heb ik een 
kijkje mogen nemen in het overgrote deel van 
de collectie welke nog opgeslagen is en zo 
spoedig mogelijk ook tentoongesteld zal wor-
den. 
 
We werden zelfs getrakteerd op heerlijke hap-
jes en een drankje. Een aantal Bezoekers was 

http://www.mcwf.msx2.com/
http://members@home.nl/mvm-club


 

druk bezig met het spelen van spelletjes op 
bekende en onbekende (spel)computers. 
 

 
Alles staat netjes uitgestald 
 
Ook was er natuurlijk de gelegenheid om met 
enkele andere verzamelaars ervaringen uit te 
wisselen. Ook kon de gigantische verzameling 
handhelds worden bekeken, de honderden 
cartridges voor allerlei systemen en de vele 
spel- en homecomputers. 
 

 
Naomi en John bij hun verzameling spellen 
voor verschillende systemen. 
  
Iedereen is welkom, maar wel op afspraak. We 
zijn plannen aan het maken om nog een keer 
naar Epe te gaan omdat de tentoongestelde 
verzameling de komende tijd flink zal verande-
ren. Misschien is het leuk om gezamelijk te 
gaan, maar u kunt altijd ook een afpspraak ma 
ken. www.bonami-spelcomputer-museum.nl of 
via e-mail: Bonami@raketnet.nl. 
 
Tot slot nog even een paar voorbeelden van 
de systemen welke bij John en Noami te zien 
zijn: Commodore, Atari, Videopac, Vectrex, In-
tellivision, Nintendo, Sega, diverse Pong-con-
soles en natuurlijk MSX. 
 
Bas Kornalijnslijper 
 
 

TE KOOP: JAPANSE MSX-SPULLEN  
 
- Hardware: MSX-1, MSX-2, MSX-2+, Turbo-R 
computers 
- Software: Konami, Koei, T&E Software, 
MicroCabin, Compile, enz. 
 
Ben je nog op zoek naar iets speciaals?  
Mail naar  r.vanderkolk@chello.nl of kijk op : 
http://members.chello.nl/~r.vanderkolk                                     
 

 
 
 
CVML-BIJEENKOMST 
 
Zaterdag 22 maart zijn we Harderwijk geweest 
op uitnodiging van Jetze Mellema, de organi-
sator van deze CVML-dag. CVML staat voor 
Computer Verzamelaars Mailing List. Via e-
mails worden er onderling contacten gelegd en 
afspraken gemaakt. Zo is het mogelijk dat ie-
mand in Limburg een MSX heeft gevonden bij 
een Kringloop-winkel een dat iemand in Noord-
Holland deze nog voor zijn verzameling wil. 
 

 
Veel verschillende computers waren te zien 
 
De bijeenkomst was in een zaaltje van een 
buurthuis en is eigenlijk een soort ruilbeurs. 
Ook kon iedereen die dat wil een gedeelte van 
zijn verzameling laten zien. Alle tafels waren in 
korte tijd gevuld met allerlei oude computers. 
 

http://members.chello.nl/~r.vanderkolk/


 

 
De zaal was vol met oude computers. 
 
Wij hadden wat informatiemateriaal van de 
club mee en enkele bijzondere Videopac 
spelcomputers. Velen vonden dit erg leuk om 
te zien, omdat deze spelcomputers bijzonder 
zeldzaam zijn. 
 
Natuurlijk stonden er ook de nodige MSX-com-
puters (waaronder een Turbo-R), Commodo-
res, Atari's, veel oude PC's en nog veel meer. 
Er werden ervaringen uitgewisseld, geruild, 
gespeeld en getest. 
 
Deze dag was een zeer leuke en interessante 
ervaring. 
 
Bas & Ditta 
 
 
RETRO-CORNER 
 

 
 

De meest verkochte spelcomputer tot nu toe is 
nog steeds de Atari 2600. Het begon allemaal 
in het begin van de jaren zeventig toen de vi-
deospellen in opmars kwamen. In 1975 maak-
te Atari van het welbekende spelletje Pong een 
huisversie in de vorm van een Pong-apparaat.  
In 1976 kwam de eerste cartridge home video 
game system. Men realiseerde dat dit de toe-
komst was van de videogames. In oktober 
1977 kwam Atari met de Atari VCS (Video 
Computer System), later de Atari 2600 ge-
noemd. Dit systeem zou jaren lang de markt 
van spelcomputers domineren. 
 
In 1980 werd de concurrentie op de spelcom-
putermarkt steeds groter. 
 

 
Atari kwam dat jaar met de Space Invaders. Dit 
spel was zo popu-lair, dat mensen een Atari 
2600 kochten spe-ciaal voor dit spel. In 1981 
was het een ware wedstrijd tussen de Atari 
2600 en de Intel-livision en de strijd werd ook 
steeds groter. Atari kwam toen met Asteroids. 
 

 
 
1984 was een slecht jaar voor de Atari 2600. 
De prijs van een Atari ging ook flink naar be-
neden. Mensen zeiden dat de industrie van de 
spelcomputers afgelopen was. Ook 1985 was 
een rustig jaar. Toch werden er heel veel Atari 
2600’s verkocht door de lage prijs en het enor-
me assortiment aan spellen. 
 
In 1986 kwam de Atari 2600 jr. op de markt, 
een 2600 in een nieuw jasje. Nieuwe spellen 
kwamen uit zoals Jr. Pac Man, Donkey Kong 
en Q*Bert. 

 
In 1989 was dan toch het einde van de Atari 
2600 in zicht. 12 jaar lang is de Atari 2600 op 
de markt geweest en nu nog verschijnen er 
nieuwe spellen gemaakt door hobbyisten. 
 
Veel informatie over de Atari 2600 is te vinden 
op de internetsite www.atariage.com. 
 
Volgende keer weer informatie over retroga-
mes en de geschiedenis ervan. 
 
Groeten, 
John Janssen 



Te koop: Sunrise 8-slotexpander (nieuw). Prijs 
€ 75,--. Dhr. Moed. Tel.: 0341 413994. 
 
Te koop aangeboden: Een Toshiba HX-MU901 
(keyboard) en Philips Music Module. Tevens 
een doos met oude MSX-bladen. Als iemand 
belangstelling heeft kan het opgehaald worden 
in Zwijndrecht.  Tel.: 078 6102944 of e-mail: 
s.hartman2@chello.nl 
 

Te koop: Sony RS232C interface, Philips MSX 
Barcode Reader, Philips MSX interface 
modem cartridge NMS 1170/20, Computer-
matescartridge + map en handleiding, MT-
Base cartridge + doos en handleiding, 1414V 
[96/24/12]  FCCID:IFAXDM1414 modem,  
complete CP/M Plus operating system voor 
MSX-2 Computers, Delta Basic, Diskit, 
Freekick, Tasword MSX-2, Dynamic Publisher, 
Final Graphics,  MSX Turbo ScreenCopy v.4, 2 
Philips VW 0030 printers, 1 Philips NMS 1431 
printer (met nieuw gesealed print-lint). Marcel 
Dude. E-mail  Doed@xs4all.nl of Tel.: 06 
29402204. 
 

Te koop: Philips NMS 8280 met Turbo 7 MHz, 
512 kB RAM, snelle diskrom, geheugen-
zoekrom, koelplaat op de drives, toetsenbord 
en kabels,  Atari SC 1425 monitor, Philips 
NMS 1431 printer incl. handleiding, kast met 
150 MB harddisk en CD-ROM-speler incl. 
voedingskabel,  ATA-IDE + RS232C interface 
van Sunrise, Remouse interface om pc muis 
aan te sluiten op MSX, zwart/wit-handscanner 
met interface en software, Philips NMS D6450 
datarecorder met adapter en handleiding, 
Philips Tekentableau, Philips Music Module, 
MSX-modem MT-Telcom II module, Philips 
MSX  interface  modem  cartridge,  MSX-DOS 
2.2 cartridge, Turbo 5000 cartridge, joysticks, 
boeken, tijdschriften en veel diskette software.. 
Vraagprijs € 225,--. Dhr. Moed. Tel.: 0341 
413994.  
 
Graag zou ik willen weten of er een uitleg be-
staat van het spel Castle Excellent of een zo-
genaamde Walk-thru of dat iemand mij hierbij 
kan helpen. Hopend op een reactie. Alvast be-
dankt. Gerrit Eyzenga. Tel.: 058 2531350 of  
m.eyzenga@planet .nl

 
 
 

 
 

Volgende clubdagen: 
 
 

Zaterdag 4 oktober 2003 
Met veiling 

 
 

Aanvang 10.00 uur in buurthuis “De Cogge”aan de Akkerwinde te 
Zwaag 

 
 
 

Zaterdag 20 december 2003 
Aanvang 12.30 uur in buurthuis “De Cogge” aan de Akkerwinde te 

Zwaag 
 
 
 

Informatie: 0229 270618 of 06 51069177, e-mail: baskornalijnslijper@zonnet.nl 
www.mcwf.msx2.com 

 

mailto:s.hartman2@chello.nl
http://www.mcwf.msx2.com/
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