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Beste Lezer 
 

 Allereerst wil ik U een Gelukkig 
Nieuwjaar wensen en dat 2004 maar 
gevuld mag worden met veel MSX 
plezier. 
 Voor U ligt het eerste nummer van 
MSX World Wide, een initiatief dat vorig 
jaar is gestart door Rinus Stoker. 
 Zoals sommigen al misschien weten, 
zijn Rinus en ik het afgelopen jaar bezig 
geweest met het opstarten van een 
nieuw magazine dat zich richt op de MSX 
internetwereld. Op Tilbeurs 2003 lag er 
zelfs al een previewversie, toen nog 
onder de naam MSX Web Wide. 
 Wegens enige veranderingen en de 
stopzetting van het MSX Info Blad, 
hebben we besloten om het blad om te 
dopen tot MSX World Wide, aangezien we 
meer dan alleen webzaken willen 
bespreken. 
 Deze uitgave bevat nu nog alleen 
maar besprekingen van websites, maar 
het volgende nummer zal meer een 
combinatie zijn tussen dit blad en het 
voormalige MSX Info Blad. 
 Maar we kunnen dit blad niet alleen 
maken, dus als U ons wil helpen door iets 
te schrijven of door promotie, dan 
zouden wij dat zeer op prijs stellen. We 
zullen op Oss 2004 aanwezig zijn met 
een stand, dus U bent van harte welkom 
om Uw visie en ideeen met ons te delen, 
zodat we samen een geweldig blad 
kunnen maken! U kunt ons natuurlijk 
hiervoor ook bereiken op 
mww@msxinfo.com. 
 Rest mij niets dan U veel leesplezier 
te wensen en dat er maar vele nieuwe 
uitgaves mogen volgen. 
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Deze site, gemaakt door Edwin Muller, is bedoelt voor MSX Games.  
Op deze site zijn dan ook een flink aantal ROMS te vinden. 
 Alle spellen zijn op naam gesorteerd en de navigatie is simpel. Klik ge-
woon op een letter op de top van het schermen een lijst van spellen zal 
verschijnen in de linkerframe. Het is jammer dan dat er geen spellen ge-
zocht kunnen worden in de database, welke is gebaseerd op de TOSEC 
bestandslijst. 
 Behalve deze spellen, probeert MsXgAmEs ook info te winnen over em-
ulators door nieuws te posten over nieuwe versies. Het is niet veel, maar 
wel een leuke aanvulling. In deze posts kan je ook lezen dat hij werkte 
aan een nieuwe site en database, maar doordat zijn laptop was gesto-
len,heeft hij alle MSX-activiteit stopgezet. 
 De lay-out is simpel, maar effectief. De doelgroep van de site is klein, 
aangezien het enkel MSX-ROMs te bieden heeft. 
 De recente vertraging van updates is veroorzaakt doordat hij geen mo-
tivatie meer had en dat is erg jammer. 
Als MsXgAmEs weer motivatie krijgt en doorgaat, kan dit een grote  ROM 
site worden voor (startende) MSX-fans. 

 

sie phpBB2 welke is te vinden op www.msxboard.com. 
 Het idee van het forum is vrij simpel. De MSXBoard hoopt ander pu-
bliek dan de bestaande forums en probeert verschillende inhoud te heb-
ben en niet een concurrent voor de anderen  
Een hoofdverschil is dat op MSXBoard de discussies hoofdzakelijk in het 
Nederlands zijn en dat je over alledaagse dingen kan praten (wat 
meestal gebeurd in de Bull Area). Dus zijn we een soort MSX Café. 
 Voor de Engelse Hardware, Software en Music secties zijn we nog op 
zoek naar moderators die willen uithelpen en het forum regelmatig willen 
bezoeken. Hij die geïnteresseerd is kan contact opnemen met de op 
administrator@msxboard.com of neem een kijkje op het forum. 
Robert-Jan Regout, Angelo Sanna, Remco van der Zon, Filip H.F. Slagter 

In het kort 

MsXgAmEs 
http://msxgames.coolfreepage.com/ 
Taal: Engels 

Ontwerp      
Navigatie      
Inhoud      
Durability      
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MSXPosse & MSXBoard 
http://www.msxboard.com 
Language: English/Dutch 

Verhaal van een  Webmaster 

Een beetje geschiedenis 
Msx Posse startte met de naam 
DTC, verzonnen in 1994 door Ro-
bert-Jan Regout, Angelo Sanna en 
Jeffrey Schaaf uit Deventer.  
 Het begon allemaal met een ma-
gazine genaamd ‘MSX DTC 
Magazine’, waarin verschillende 
MSX gerelateerde artikels in ston-
den zoals, gamereviews, beursver-
slagen en een handleiding om te 
programmeren door Jeffrey. In 
1995 werd hij belangrijker bij DTC 
toen er werd besloten om er een 
diskmagazine van te maken. Nieu-
we medewerkers zoals Remco van 
der Zon en Robert Vroemisse en 
andere mensen uit de scène draag-
den bij aan DTC, waar we hun nog 
steeds dankbaar voor zijn! 
Remco deed het grafische ontwerp 
en Robert de muzikale ondersteu-
ning. 
 1995 was het jaar dat DTC zijn 
eerste stand had op een MSX 
beurs. DiskMagazine had 4 edities 
gemaakt, waarvan de laatste was 
gemaakt onder de naam van  
Totally Chaos, ook bekend van de 
TC-BBS’ maker Rinus Stoker.  
 In dezelfde periode dat de DTC 
BBS was ontstaan, welke hernoemd 
werd tot Orange Butt BBS. Na  
SysOp nam Robert-Jan Dreamscape 
BBS over van Hugo Plaisier.  

De populariteit steeg, met voorkeur 
van de echomail deel waar mensen 
berichten konden achterlaten in de 
BullArea en ook de filesectie. 
 Hhun hoofdprogrammeur Jeffrey 
verliet de MSX voor PC, het laatste 
deel van DTC magazine was dan 
ook gemaakt in 1997. Angelo  
Sanne, die de PR deed en verschil-
lende artikels schreef, stopte ook  
en DTC viel hierdoor uit elkaar. 
 
 Over MSXPosse.com 
In 1998 Robert-Jan startte MSX-
Posse.com, welke foto’s bevatte 
van MSX Party's uit de MSX-scene. 
Het concept werd gekopieerd naar 
andere plaatsen en werd zelfs po-
pulair voor een tijd. Vinder van het 
idee, Arjan Arends, geniet nog van 
het succes, maar helaas heeft hij 
het nooit geregistreerd en heeft 
daardoor geen geld voor gevangen. 
De MSX-Posse site trekt behoorlijk 
veel bezoekers, vooral voor de 
MP3’s en MSX Party Foto’s, welke 
het discussiepunt waren op het fo-
rum. Het forum was onder niveau 
en hierdoor niet echt gewaardeerd. 
  
 Over MSXBoard.com 
Recent (2 April), Robert-Jan, Rem-
co, Angelo en Filip van FiXato 
vormden samen een team. Het re-
sultaat is een prachtige forum ver-

In MSX Web Wide willen we ook een webmaster van een site de mogelijk-
heid geven, om iets te vertellen over zijn/haar site.  
Deze keer behoort de eer tot het team van MSX Posse. 
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AAMSX.org 
http://www.aamsx.org 
Taal: Engels/Spaans/Portugees 

 AAMSX heeft veel delen en heeft 
veel interessante artikels !  
Het brengt altijd interessante 
nieuws ober project over de hele 
wereld, bijvoorbeeld informatie 
over het Uzix-Project. 
 Voor nieuwe MSX-gebruikers, 
heeft AAMSX een stap-voor-stap 
cursus om een MSX te gebruiken. 
Van plugging the wires 
tot het gebruik van 
MSX-Dos. Behalve 
deze stap-voor-stap 
gids, hebben zij ook 
spel-reviews, meren-
deel over de nieuwste 
spellen! Bijvoorbeeld 
Matra’s spel Don’t Cock it Up, een 
Tetris-kloon. De reviews zijn uitge-
werkt met screenshots, welke in 
een groter formaat kunnen worden 
bekeken door erop te klikken. De 
review is afgewerkt door vermelden 
van de systeemeisen, score (geluid, 
graphics, speelbaarheid, presenta-
tie en totaal), maker, prijs en rele-
vante website. Als het on-line kan 
bestelbaar is,  wordt er ook order-
formulier getoond. 
 In Events, vind je een kort verslag 
over MSX-dagen uit heden en ver-
leden. Meeste van deze zijn ge-
linked naar de webpagina van de 
organisatoren.  
 Als je zoekt voor MSX-vrienden, 
dan raad ik U aan om een bezoek 
te brengen aan de Community-
sectie. Hier zijn verschillende Mai-

linglists en informatie over 
(Japanse) BBS te vinden. 
 Wilt U  iets laten zien, of verkopen 
dan kan er een gratis advertentie 
worden aangemaakt via de Ads-
link. Er kan ook op de site worden 
geregistreerd, waardoor U in con-
tact komt met andere leden via de 
userlist. 

U kan ook nieuws en 
gebruikersdagen 
plaatsen. Gewoon 
even een simpel for-
mulier invullen en 
druk op submit. De 
verzonden data word 
nagekeken en als het 

goed is, zal de webmaster het 
plaatsen op de site. De site 
ziet er goed uit, is snel, makkelijk 
te gebruiken en heeft interessante 
artikels! 
 Het ontwerp is helder en knap  en 
de navigatie is duidelijk.  
 Helaas kan het Spaanse en Portu-
gese commentaar irritant zijn voor 
mensen die deze talen niet machtig 
zijn. 
 Voorheen was dit een van mijn 
meeste favoriete sites, maar jam-
mer genoeg werd er niet meer zo-
veel ge-update de laatste tijd. 
Reeds vernam ik dat de webmaster 
weer opnieuw aan het werken is 
aan de site, dus hopen dat de infor-
matie weer  
vaker wordt ge-
update. 

Ontwerp      
Navigatie      
Inhoud      
Durability      
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Computer Emuzone|Karnev’s MSXZone 
http://emuzone.metropoliglobal.com/msx/ 
Taal: Engels/Spaans 

 Op deze pagina kunt U verschil-
lende (Spaanse) MSX spellen vin-
den. Deze zijn allen te downloaden 
en er worden tevens  screenshots 
en een beschrijving van het spel 
getoond. 
Ze hebben vrij veel spellen te bie-
den. De meeste van de-
ze spellen zijn Spaans. 
Behalve MSX games, 
hebben ze ook PC-
remakes van gouden-
ouden. 
 In hun EMU-sectie, 
laten ze 6 emulators zien, met be-
schrijving van de  tekens en sys-
teemeisen. Deze beschrijvingen zijn 
helaas in het Spaans. 
 De Utils-sectie bestaat uit zes ap-
plicaties, compleet met beschrijving 
en hoe je deze moet gebruiken. 
Ook hier, zijn de teksten alleen in 
het Spaans. Positief is dat ze aan-
duiden voor welk besturingssys-
teem het is geschreven (MS-DOS, 
Windows, geen MSX helaas). 

 In La Abadia 
del Crimen kan je 
een beschrijving 
vinden van het 
spel. Het spel zelf 
ziet er goed uit en 

is uitgebracht voor verschillende 
systemen (MSX, Amstrad, Spec-
trum, etc.), inclusief een mooie 
remake voor de PC. Als ik de be-
schrijving goed begrijp, is het een 
soort van RPG/Avontuur, waarin je 

een mysterie moet oplossen in een 
klooster. 
 In links, vind je 5 links naar de 
volgende sites: AAMSX.org, 
AAMSX.com, MSX.org, MSX-Direct 
en The MSX Games Box. 
 De site heeft ook een forum welke 

interessante berichten bevat. 
De meeste posts zijn echter 
spelvragen. 
 Het is ook mogelijk om hun 
gastenboek te tekenen om hun 
te vertellen, hoe je over de site 
denkt. De volgende dag ontving 

ik zelfs een e-mail van de webmas-
ter waarin hij 
me vertelde dat 
sommige men-
sen bezig zijn 
met een Engel-
se remake van 
het spel. 
 
 De site ziet er goed uit en helde, 
een minpunt is helaas dat het ge-
vuld is met pop-ups en banners.  
 De navigatie is simpel en makke-
lijk te gebruiken. Het is een jam-
mer dat niet alle tekst in het Engels 
is, maar misschien werken ze hier 
al aan. 
Een fantastische site die het zeker 
waard is om een keer bezocht te 
worden. 

 

 

Ontwerp      
Navigatie      
Inhoud      
Durability      
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Diepte Review 

History. Het MSX-
Museum bevat 
nog niet veel 
plaatjes, maar het 
is een mooie start. 
 Wilt U de webmaster vertellen hoe 
U denkt over zijn MSX Museum? Of 
gewoon een publiekelijke reactie 
geven op de site? Dan kan je zijn 
gastenboek gebruiken. Vergezeld 
van icoontjes en smilies, kunt U 
een klein bericht tonen aan de we-
reld dat U hier geweest bent. In 
het verleden is er een coole demo 
gemaakt voor deze pagina. De de-
mo leidt U door een wereld van ani-
maties en muziek. Je zal vele MSX 
Konami classics herkennen als, Me-
tal Gear, Nemesis en Kings Valley. 
Een erg leuke demo als je niks te 
doen hebt. Aangeraden is kabelin-
ternet, want de grootte van de ani-
maties is behoorlijk. De site 
heeft ook een klein forum, onder-
gedeeld in 3 categorieën(General, 
Hardware and Software). Het bevat 
niet veel berichten, maar als je de 
bezoekers van de site iets wil vra-
gen, dan is dit de plaats, om het te 
doen. 
 Behalve dit alles, heeft de  
MSXInfo.com-site ook een erg han-
dige agendapagina, waar je zowel 
opkomende meetings kan zien als 
plaatsen. Jammer genoeg, wordt 
het niet vaak gebruikt, want het 
zou een leuke plek zijn, om te kij-
ken wat er deze maand, of dit jaar 

gaat gebeuren. Dus als 
je een belangrijke da-
tum weet, voeg het toe 
aan de kalender. 

 Het laatste, maar niet het slechtst 
is de Links-pagina. Het Totally Cha-
os Team heeft het web voor jouw 
doorzocht en toont een aardige lijst 
met sites, die je kan bezoeken, als 
je op deze site niks meer te doen 
hebt. Als je site niet in de lijst 
staat, kan je ‘Add Url’ gebruiken 
om je site toe te voegen aan hun 
database. 
Eindresultaat: 
 De site heeft een grote variëteit 
van secties, maar helaas bevatten 
deze geen up-to-date info. Rinus 
vertelde dat de site binnenkort 
wordt ge-update, speciaal het MSX 
Museum krijgt meer plaatjes en 
tekst.  Het idee, van tweetalig is 
goed, maar niet alle pagina’s zijn 
zo gemaakt. 
 De navigatie van de site is goed 
en simpel en behoeft geen uitleg. 
Hoofdlinks zijn geplaatst in de top-
bar en andere links lichten op als je 
erover heen gaat.  Het is een leuke 
site en als het regelmatig geupdate 
wordt, zal het gebruik veel meer 
stijgen. 

Ontwerp      
Navigatie      
Inhoud      
Durability      
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Diepte Review 

MSXInfo.com - Totally Chaos Team 
http://www.msxinfo.com 
Taal: Engels/Nederlands 

De MSXInfo.com site is gemaakt 
door Het Totally Chaos Team, be-
kend van de TC-BBS en het Neder-
landse MSX Info Blad magazine. 
Het heeft een variëteit van moge-
lijkheden en hoopt op veel puibliek.  
 De site is niet enkel voor Neder-
landse bezoekers, maar ook voor 
Engelse, waardoor het ook leesbaar 
is voor de rest van de wereld. 
 Als je aan het zoeken bent voor 
gratis utilities, dan kan je kijken in 
de  ‘Programs’-sectie. Helaas is dit 
deel niet meer geupdate sinds 
1999, je kan hier toch bruikbare 
programma;s vinden zoals een 
Dos2.xx-virusscanner. Maar niet 
alleen utilities kunnen hier gevon-
den worden, het heeft ook een lijst 
van  MIDIs zoals Nemesis, Aleste 
en Bubble Bobble. 
 Rinus Stoker, de man achter de 
schermen van Totally Chaos, is ook 
bekend voor zijn info over hardwa-
re. Helaas, bevat de hardware-
pagina nog niet veel informatie op 
het moment. 
 In de ‘Tools’-sectie kan je infor-
matie vinden over zijn verbind-
ingskabelservice en wat andere 
accessoires die hij heeft te bieden. 
Deze is alleen in het Nederlands. 
 De ‘newspage’ bevat wat oud 
nieuws over fairs, reports, nieuwe 
spellen en aankondigingen. Door 
gebrek aan tijd is deze niet meer 
geupdate sinds Oktober 2001. Deze 
pagina vertelt ons dat de maande-

lijkse van V.C.L. elke zaterdag 
wordt gehouden in de Nederlandse 
plaats ‘Beek’. 
 Als U  aan het zoeken bent voor 
een goede oude MSX-BBS, dan 
neem een kijkje in de BBS-list, of 
als U  zelf 1 gestart hebt kunt U 
deze toevoegen. Het BBS-nieuws 
toont ons dat veel BBS-es zijn ge-
stopt sinds de populariteit van MSX 
op Internet toenam, waardoor min-
der BBS-gebruikers waren. 
 Bent U aan het zoeken voor een 
adres van 1 van de Totally Chaos 
Teamleden, neem dan een kijkje bij 
de about-page, welke het adres en/
of namen toont van hun leden. 
 Wilt U de webmaster iets vragen? 
Vul dan het formulier in op de 
Email-page. Het maakt niet of het 
hardware of software is gerela-
teerd. Gewoon emailadres, reactie 
als nodig je type computer (niet 
alleen MSX, maar ook PC en Ami-
ga) invullen. Maar als je een speci-
fieke vraag hebt of een verslag wil 
plaatsen, gebruik dan het formulier 
op de Questions-pagina. 
 In the MSX-wereld weet bijna ie-
dereen dat Rinus een verzamelaar 
is van alles wat gerelateerd is met 
MSX. In zijn kelder heeft hij een 
collectie van MSX-computers, boe-
ken, hardware en software. Een 
waar museum! Plaatjes van de din-
gen kunnen hier gevonden worden 
en hij is ook aan het werken aan 
een begeleidende tour door MSX 
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Traposoft 
http://traposoft.papipapito.com/supermsx.html 
Taal: Spaans 

 Dit is de digitale versie van  
SuperMSX-magazine. De site is 
deel van de Traposoft-website, wel-
ke ook links aanbiedt naar  
Remakes, 
Projects en 
de geschiedenis 
van Traposoft, 
en andere links. 
 SuperMSX bied 
ruimte voor arti-
kels betreffende, 
gebruikersdagen, 
presentaties, 
interviews, spel-
len, aanbevelin-
gen, applicaties, 
muziek, peeks/
pokes, basicpro-
gramma's, enz. 
Nu hebben ze enkel een artikel 
over MSX Turbo Basic, Sandstone, 
een paar aanbevelingen, hardware, 
basic tools, een complete set van 
tips, trukes & pokes! En een aantal 
spellen om te downloaden. 
 De tips and truckes database 
werkt goed. Er kan hier een letter 
worden geselecteerd en dan toont 
het een lijst met cheats / pas-
swords enz. voor alle spellen die 
beginnen met de geselecteerde let-
ter. Hetzelfde telt voor de pokes-
database. De pokes-sectie toont 
ook een kleine beschrijving over 
hoe je deze pokes moet gebruiken, 
Welke erg bruikbaar is. 
 Ze linken ook naar Padial Hardwa-

re, welke 
is gemaakt voor Padial Hardware, 
de maker van bijv: (video-)
uitbreiding kaarten voor de MSX.  

Momenteel 
kan je enkel 

de Padial Video Card 
met DSP, vinden op 
deze pagina welke, 
volgens de site, 100 
Euro kost. 
Deze pagina toont 
ook beschrijvingen 
van de hardware, 
hoe het werkt en hoe 
het eruit ziet. Hij be-
schrijft de complete 
architectuur van de 
kaarten en de invloed 

op uw  systeem.  Als U wilt kunt U 
ook enkele foto’s bekijken van de 
kaarten. 
 De navigatie van beide sites werkt 
goed, toch is het vervelend om na 
het selecteren van een pagina, 
handmatig back te kiezen om terug 
te keren naar het navigatiemenu. 
 Ze bieden interessante informatie 
en U kunt behoorlijk wat tijd beste-
den op deze site. Misschien in de 
toekomst maken ze de site ook in 
het Engels om gebruikers te steu-
nen. Zeker een bezoekje waard. 

 

Ontwerp      
Navigatie      
Inhoud      
Durability      
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Emula2 
http://granavenida.com/emula2 
Taal: Spaans 

 De site is gewijd aan alle emula-
ties, maar aangezien dit een MSX-
magazine is, neem ik enkel de 
MSX-gerelateerde pagina’s onder 
de loupe. 
In de ROMs sectie, bieden ze ROMs 
aan voor zowel MSX1 als voor 
MSX2. 
 In de MSX1 sectie bieden ze ±500 
ROMs aan, klaar om te worden ge-
download. Behalve de naam van de 
ROM-file, geven ze ook informatie 
over de grootte, bedrijf en taal. Al 
deze ROMs kunnen ook gedownload 
worden in één grote zip-file. 
 De MSX2 sectie is hetzelfde, al-
leen zijn hier enkel 150 spellen zijn 
geplaatst. 
De rest van de site is toegewijd aan 
console-emulatie en zal dan ook 
niet onder de loep genomen wor-
den. 
 
 De site heeft een heel aardig de-
sign en is aangenaam voor het oog. 
De navigatiebar aan de linkerkant 
brengt je overal heen op de site. 
De inhoud is niet veel, aangezien 

het enkel spellen aanbied. Ik weet 
niet wanneer deze pagina voor het 
laatst was ge-update, waardoor ik 
niet precies kan zeggen of deze site 
is aanbevolen om vaker te kijken of 

er 

nieuwe spellen zijn geplaatst. Al-
hoewel, voordat je alle spellen hebt 
gespeelt, heb je hier al een hoop 
tijd uitbesteed… 

Ontwerp      
Navigatie      
Inhoud      
Durability      

 

Geinteresseert in adverteren in het volgende nummer van MSX World Wide? 
Of wilt U gewoon uw ei kwijt? 
Dat kan! MSX World Wide zal in het volgende nummer meer ruimte bieden voor 
eventuele advertenties (zowel tekst als beeld materiaal is mogelijk) en er zal ook 
een pagina zijn waarop U Uw ei kwijt kunt. 
Teven willen wij een lijst met websites publiceren in elk nummer, dus heeft U een 
website, stuur ons de link en wij zullen hem opnemen in de lijst. 
Voor meer informatie, neem contact op via mww@msxinfo.com  
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Diepte Review 

zeld van een kleine opmerking.  
 Regelmatig verandert de MRC hun 
poll op de voorpagina en de resul-
taten worden publiekelijk getoont. 
U kunt nu ook de resultaten van 
oude en recente polls lezen in de 
Poll-sectie! 
 De MRC heeft ook een grote data-
base van links naar MSX sites. Allen 
gecategoriseerd in 9 categorieën en 
verschillende subcategorieën. U 
kunt uw link ook plaatsen door te 
klikken op ‘Add Link’.  
 Bent U geïnteresseerd om de staff 
te helpen, dan kunt U een 
kort formulier invullen, om 
te vragen voor de positie 
van ‘Content Manager’, 
‘Translator’ or ‘PHP Coder’. 
Onthoudt, een groep heeft 
mensen nodig voor men-
sen, dus als U  wat tijd 
over heeft, twijfel dan niet 
om hen te helpen! 
 Als U  voor iets contact 
wil opnemen met de lei-
ding, vult U Uw naam en 
bericht in, op het in te vul-
len formulier via ‘contact 
us’. 
 Maar er is meer dan je 
hierboven over de MRC las. Een 
hoop tijd was besteed aan het con-
verteren van haar fora naar een 
beter systeem, en dit resultaat 
heeft z’n vruchten afgeworpen… ten 
tijden van schrijven hadden zij 
meer dan 3000 posts! Soms werkt 

niet alles 100%, merendeel is volle-
dig te gebruiken en geeft de leden 
de kans om te discussiëren met 
elkaar en reacties te geven over de 
site. 
 Als er iets wilt weten of U heeft 
een suggestie dan is het Forum, de 
plek om Uw mening te geven. 
 Bent U ergens naar op zoek, ga 
dan naar ’Search the MRC’. 
 

Eindresultaat: 
Prachtige graphics. De totale lay-
out en ontwerp is afgewerkt en hel-
der. 

De navigatie is goed. Meren-
deel 2 pagina’s diep. Het na-
vigatiemenu is links van de 
pagina geplaatst en brengt U 
overal heen op de site.  Als U 
ergens specifiek naar op 
zoek bent, is de zoekfunctie 
erg makkelijk, maar het is 
misschien een goed idee om 
deze te plaatsen op elke pa-
gina, in plaats van 1. De in-
houd is altijd up-to-date en 
is van hoge kwaliteit. Deze 
site is zeker een bezoek 
waard, 1 keer per dag om op 
de hoogte blijven van alle 
nieuwtjes in MSXland!  
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Diepte Review 

MSX Resource Center 
http://www.msx.org/ 
Taal: Engels (In de toekomst meerdere talen beschikbaar) 

Deze eerste uitgebreide review zal de MSX Resource Center onder de 
loep nemen. 
 Vrij recent werd de MRC een stichting, door henzelf te registeren bij de 
Kamer van Koophandel. Tijdens deze zelfde periode zetten ook de com-
pleet gere-stylede versie van de MRC Website on-line op www.msx.org. 
 Al vele jaren is deze site DE plaats voor MSX nieuws en weetjes. Het 
bevoorrechte team achter de schermen van MSX.org zorgde er altijd 
voor dat het nieuws altijd up-to-date was en de site volledig  
operationeel.  
 Met de komst van de nieuwe website, alle welbekende onderdelen wa-
ren geupdate, gerestyled en nieuwe toepassingen werden toegevoegd. 
Met hun nieuwe CMS (Content Management System) maakten ze het 
veel makkelijker voor de webmasters en de bezoekers om nieuws zo te 
bewerken, toe te voegen,  hetzelfde voor de posts, links en ander mate-
riaal. Toch zaten er nog een paar kleine addertjes in het systeem, maar 
het werkt vrij goed en de leden maken er goed gebruik van! 

Een van de hoofddelen van de 
MRC-site is de nieuws-sectie. Met een 
simpel HTML-formulier kan elk lid 
nieuws plaatsen naar de database en 
een reactie geven op geplaatste 
nieuwsartikelen. Elk bericht is gecate-
goriseerd in 1 v/d 8 categorieën : 
Emulation, Fairs & Meetings, Hardwa-
re, Internet, MRC, MSX Related, MSX 
Revival of Software, allen vergezelt 
van een mooie avatar (klein plaatje) 

welke ondersteunt  de MRC (of zal ik zeggen  MSX) pinguïn mascotte.  
 De nieuwe volgorde waarin de news-posts worden getoont op de voor-
pagina moet wat aangepast worden, maar is zeer handig.  
 Maar U kunt niet alleen nieuws posten, maar ook artikels schrijven en 
deze opladen naar de database. De database bevat niet veel artikels op 
het moment, merendeel zijn fair-reports, nieuwsbrieven en de beroemde 
lezing die Dr. Kazuhiko Nishi (ook bekend als Kai Nishi) gaf in Tilburg 
2001. Heeft U een goed artikel geschreven, toon het aan de rest van de 
bezoekers! 
 En wat hoort er bij een Fair-report? Juist, Foto’s! De MRC-site heeft 
hiervoor een speciale sectie (photoshoots) gemaakt. Elke foto is verge-

Posting News 
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MSXDirect 
http://xydirect.com/msx 
Taal: Engels 

 Deze site bestaat uit maar één 
ding: MSX-spellen! 
Het biedt ruimte voor (ten tijden 
van schrijven) 290 spellen. 
Alle spellen zijn beschikbaar voor 
download en zijn vergezeld van een 
screenshot, waardering en com-
mentaar. Het commentaar kan door 
de bezoekers gegeven worden door 
een simpel formulier in te vullen.
  
U kunt de database doorzoeken 
door de textbox te gebruiken en 
deze sorteert vervolgens de resul-
taten op postdatum, waardering en 
de titel. 
 De site heeft vrijwel geen naviga-
tie, aangezien, het uit 1 pagina be-
staat. Na het klikken op een spel-
link, krijg je een scherm met alle 
commentaar, waarderingen en op-
nieuw een screenshot van het spel. 
Je kan ook op een link klikken om 
het spel te downloaden. Sommige 
spellen, kunnen zelfs ook gespeeld 
worden via JAVA. 
 De site is makkelijk te gebruiken 
en biedt veel spellen. Het ontwerp 
is simpel, maar effectief. 
 Het heeft enkel één doel en dat is 
jou voorzien met informatie over 
het spel. De informatie is niet veel, 
een kleine aanvulling zou een uit-

gebreid review zijn van de web-
master of haar bezoekers. 
 Nieuwe spellen worden regelmatig 
toegevoegd, dus U kunt de site wat 
vaker bezoeken als U wilt. Als U 
niks anders te doen hebt, zijn er 

een aantal link-knoppen onder aan 
de pagina, waardoor U andere sites 
kan bezoeken. 
 Als U op zoek bent een specifiek 
spel, dan raad ik U aan om hier 
zeker een bezoekje aan te brengen, 
verder geeft het echter niet erg 
veel informatie. 
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MarsUpOne 
http://www.marsupone.com 
Taal: Frans 

 MarsUpOne (gemaakt door Benoit 
Delvaux) gaat over het herbeleven 
van de plezier van de MSX. Met 
uitgebreide beschrijvingen en hand-
leidingen voor emulators, demo's, 
magazines, muziek en links naar 
interessante sites. 
 Zijn emulator-sectie heeft veel 
informatie over allerlei soorten 
emulators en bied ook een korte  
handleiding voor de emulatie in het 
algemeen. 
 Toch probeert 
hij objectieve 
informatie te 
geven over alle 
emulators, het is 
opmerkelijk dat 
zijn favoriete 
combinatie NL-MSX is met de  
VisualMSX front-end. 
 Niettemin, de informatie die U 
krijgt over alle emu’s is onwijs! Hij 
geeft een heldere samenvatting 
over alle tekens en hun uitwerkin-
gen. En zelfs een kleine lijst met de 
controls met een plaatje begeleid 
naar de quickstart handleiding. 
 In ‘Forums de discussion’ kan je 
een beschrijving vinden over hoe je 
het te gebruiken en hoe te registre-
ren voor het MSX Affiliates Forum. 
Zeer bruikbaar voor Franse bezoe-
kers. ‘MSX Demos’ beschrijft ver-
schillende demodisks, gemaakt 
voor de MSX. Bijvoorbeeld de FAC 
en Synth Power disks. Vergezeld 
van screenshots geeft hij een korte 

beschrijving van hun inhoud en de 
eisen.  ‘MSX Help’ vertelt U hoe U 
FM-PAC en ROM-files kunt gebrui-
ken op Uw MSX. U wordt begeleid 
door Stap voor Stap door alle op-
ties en menus van beide onderde-
len. Als U aan het zoeken bent voor 
informatie over verscheidene disk-
magazines, neem dan een kijkje bij  
‘MSX Magazines’. Het toont een lijst 
van screenshots van de  diskmaga-
zines en geeft informatie over hun 

inhoud.  ‘MSX Music’ geeft 
een snelle beschrijving 
over hoe U de MSX KSS-
musicformaat op Uw PC 
kan spelen door een plugin 
te gebruiken voor WinAmp. 
   Er is ook een speciale 

pagina toegewijd aan de resuktaten 
van de 1ste MSXGamesbOX/MSX-
Xpress Wallpaper-contest, welke 2 
jaar terug is gehouden met opmer-
kingen van de jury en de ingezon-
den wallpapers. Dit is de enige En-
gelse pagina. 
 De navigatie van de site kan soms 
irritant zijn en de kleurgebruik is 
een beetje overdreven, maar de 
info veel en goed. Hij probeert con-
stant nieuwe info te plaatsen op 
zijn pagina en hoopt op veel kij-
kers.  
Zeker een bezoekje waard! 
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MSX Games bOX 
http://www.msxgamesbox.com 
Taal: Engels 

 De MSX Games bOX brengt U 
allerlei soorten info over MSX Ga-
mes en emulaties. Door news-posts 
toont hij info over de activiteiten op 
zijn site en de MSX-scene. 
 Philip Pera, de webmaster, startte 
2jaar terug met het schrijven van 
game reviews. Deze reviews geven 
een uitgebreide kijk op de spellen 
en kunnen gelezen worden op zijn 
site. Op het moment heeft hij de 
volgende reviews geschreven: KPI 
Ball, Blue Warrior, Bubble Rain, 
Quarth en een gecombineerd re-
view van wat waarschijnlijk de 
eerste 3 spellen waren voor de 
MSX. 
 De ‘Games’-sectie bied een kleine 
beschrijving, wat muziek en soms 
een klein filmpje van de 30 beste, 
(als gekozen door zijn bezoekers) 
MSX spellen. De kwaliteit van de 
muziek (MIDI) en de filmpjes zijn 
meestal goed en gecombineerd met 
een kleine beschrijving, welke het 
spel een goed imago geeft. 
 ‘Covers’ bevat een selectie van 
zo’n 100 spelcovers (allen in goed 
JPG-formaat). Niet alleen de beken-
de Konami spellen, maar ook de 
mindere bekende spellen. 
 Als U denkt dat U een score hebt 
die niemand kan verslaan, neem 
dan een kijkje in de ‘scores’-sectie 
en kijk of het spel is gelist. Als U 
een betere score heeft, of het spel 
is niet gelist, kunt U contact opne-
men met de webmaster en Uw 

score wordt toegevoegd. Natuurlijk 
kan je altijd valsspelen, daarom is 
hier ook een cheats’-sectie beschik-
baar. 
 Als U moe bent van alle MSX-
spellen (ik begrijp niet hoe :-)) 
kunt U ook bekende MSX Muziek 
downloaden in MIDI-formaat en 
hiernaar luisteren. 
Op de site zijn ook de uitslagen van 
de 2 artwork contest beschikbaar. 
 Een kleine F.A.Q sectie is ook 
bijgesloten met een link naar  
grotere FAQ op  
http://www.faq.msxnet.org/. 
 
 Philip Pera heeft ook een leuke 
collectie MSXes en eigen software 
en toont dit in zijn ‘collection’-
sectie.  
 Als hij iets te koop heeft, dan 
staat die in de ‘sale’-sectie. 
Hij heeft ook een korte beschrijving 
van Emulators voor PC en MAC in 
de ‘Emulation’-sectie.  
 Navigatie is erg goed. Simpel een 
pagina diep. De lay-out en ontwerp 
zijn goed en comfortabel voor de 
ogen. De informatie die de site 
biedt is van hoge kwaliteit en wordt 
vaak geupdate. 
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Computer Emuzone|Karnev’s MSXZone
http://emuzone.metropoliglobal.com/msx/
Taal: Engels/Spaans
Country: Brazil

	Op deze pagina kunt U verschillende (Spaanse) MSX spellen vinden. Deze zijn allen te downloaden en er worden tevens  screenshots en een beschrijving van het spel getoond.
Ze hebben vrij veel spellen te bieden. De meeste van deze spellen zijn Spaans. Behalve MSX games, hebben ze ook PC-remakes van gouden-ouden.
	In hun EMU-sectie, laten ze 6 emulators zien, met beschrijving van de  tekens en systeemeisen. Deze beschrijvingen zijn helaas in het Spaans.
	De Utils-sectie bestaat uit zes applicaties, compleet met beschrijving en hoe je deze moet gebruiken. Ook hier, zijn de teksten alleen in het Spaans. Positief is dat ze aanduiden voor welk besturingssysteem het is geschreven (MS-DOS, Windows, geen MSX helaas).
	In La Abadia del Crimen kan je een beschrijving vinden van het spel. Het spel zelf ziet er goed uit en is uitgebracht voor verschillende systemen (MSX, Amstrad, Spectrum, etc.), inclusief een mooie remake voor de PC. Als ik de beschrijving goed begrijp, is het een soort van RPG/Avontuur, waarin je een mysterie moet oplossen in een klooster.
	In links, vind je 5 links naar de volgende sites: AAMSX.org, AAMSX.com, MSX.org, MSX-Direct en The MSX Games Box.
	De site heeft ook een forum welke interessante berichten bevat. De meeste posts zijn echter spelvragen.
	Het is ook mogelijk om hun gastenboek te tekenen om hun te vertellen, hoe je over de site denkt. De volgende dag ontving ik zelfs een e-mail van de webmaster waarin hij me vertelde dat sommige mensen bezig zijn met een Engelse remake van het spel.

	De site ziet er goed uit en helde, een minpunt is helaas dat het gevuld is met pop-ups en banners. 
	De navigatie is simpel en makkelijk te gebruiken. Het is een jammer dat niet alle tekst in het Engels is, maar misschien werken ze hier al aan.
Een fantastische site die het zeker waard is om een keer bezocht te worden.
MSX World Wide uitgave #1
	Dit is de digitale versie van 
SuperMSX-magazine. De site is deel van de Traposoft-website, welke ook links aanbiedt naar 
Remakes, Projects en de geschiedenis van Traposoft, en andere links.
	SuperMSX bied ruimte voor artikels betreffende, gebruikersdagen, presentaties, interviews, spellen, aanbevelingen, applicaties, muziek, peeks/pokes, basicprogramma's, enz.
Nu hebben ze enkel een artikel over MSX Turbo Basic, Sandstone, een paar aanbevelingen, hardware, basic tools, een complete set van tips, trukes & pokes! En een aantal spellen om te downloaden.
	De tips and truckes database werkt goed. Er kan hier een letter worden geselecteerd en dan toont het een lijst met cheats / passwords enz. voor alle spellen die beginnen met de geselecteerde letter. Hetzelfde telt voor de pokes-database. De pokes-sectie toont ook een kleine beschrijving over hoe je deze pokes moet gebruiken, Welke erg bruikbaar is.
	Ze linken ook naar Padial Hardware, welke is gemaakt voor Padial Hardware, de maker van bijv: (video-)uitbreiding kaarten voor de MSX. 
Momenteel kan je enkel de Padial Video Card met DSP, vinden op deze pagina welke, volgens de site, 100 Euro kost.
Deze pagina toont ook beschrijvingen van de hardware, hoe het werkt en hoe het eruit ziet. Hij beschrijft de complete architectuur van de kaarten en de invloed op uw  systeem.  Als U wilt kunt U ook enkele foto’s bekijken van de kaarten.
	De navigatie van beide sites werkt goed, toch is het vervelend om na het selecteren van een pagina, handmatig back te kiezen om terug te keren naar het navigatiemenu.
	Ze bieden interessante informatie en U kunt behoorlijk wat tijd besteden op deze site. Misschien in de toekomst maken ze de site ook in het Engels om gebruikers te steunen. Zeker een bezoekje waard.
Traposoft
http://traposoft.papipapito.com/supermsx.html
Taal: Spaans

Country: Brazil
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	De site is gewijd aan alle emulaties, maar aangezien dit een MSX-magazine is, neem ik enkel de MSX-gerelateerde pagina’s onder de loupe.
In de ROMs sectie, bieden ze ROMs aan voor zowel MSX1 als voor MSX2.
	In de MSX1 sectie bieden ze ±500 ROMs aan, klaar om te worden gedownload. Behalve de naam van de ROM-file, geven ze ook informatie over de grootte, bedrijf en taal. Al deze ROMs kunnen ook gedownload worden in één grote zip-file.
	De MSX2 sectie is hetzelfde, alleen zijn hier enkel 150 spellen zijn geplaatst.
De rest van de site is toegewijd aan console-emulatie en zal dan ook niet onder de loep genomen worden.

	De site heeft een heel aardig design en is aangenaam voor het oog. De navigatiebar aan de linkerkant brengt je overal heen op de site. De inhoud is niet veel, aangezien het enkel spellen aanbied. Ik weet niet wanneer deze pagina voor het laatst was ge-update, waardoor ik niet precies kan zeggen of deze site is aanbevolen om vaker te kijken of er nieuwe spellen zijn geplaatst. Alhoewel, voordat je alle spellen hebt gespeelt, heb je hier al een hoop tijd uitbesteed…
Emula2
http://granavenida.com/emula2
Taal: Spaans
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	Deze site bestaat uit maar één ding: MSX-spellen!
Het biedt ruimte voor (ten tijden van schrijven) 290 spellen.
Alle spellen zijn beschikbaar voor download en zijn vergezeld van een screenshot, waardering en commentaar. Het commentaar kan door de bezoekers gegeven worden door een simpel formulier in te vullen.	
U kunt de database doorzoeken door de textbox te gebruiken en deze sorteert vervolgens de resultaten op postdatum, waardering en de titel.
	De site heeft vrijwel geen navigatie, aangezien, het uit 1 pagina bestaat. Na het klikken op een spel-link, krijg je een scherm met alle commentaar, waarderingen en opnieuw een screenshot van het spel. Je kan ook op een link klikken om het spel te downloaden. Sommige spellen, kunnen zelfs ook gespeeld worden via JAVA.
	De site is makkelijk te gebruiken en biedt veel spellen. Het ontwerp is simpel, maar effectief.
	Het heeft enkel één doel en dat is jou voorzien met informatie over het spel. De informatie is niet veel, een kleine aanvulling zou een uitgebreid review zijn van de webmaster of haar bezoekers.
	Nieuwe spellen worden regelmatig toegevoegd, dus U kunt de site wat vaker bezoeken als U wilt. Als U niks anders te doen hebt, zijn er een aantal link-knoppen onder aan de pagina, waardoor U andere sites kan bezoeken.
	Als U op zoek bent een specifiek spel, dan raad ik U aan om hier zeker een bezoekje aan te brengen, verder geeft het echter niet erg veel informatie.
MSXDirect
http://xydirect.com/msx
Taal: Engels
	MarsUpOne (gemaakt door Benoit Delvaux) gaat over het herbeleven van de plezier van de MSX. Met uitgebreide beschrijvingen en handleidingen voor emulators, demo's, magazines, muziek en links naar interessante sites.
	Zijn emulator-sectie heeft veel informatie over allerlei soorten emulators en bied ook een korte  handleiding voor de emulatie in het algemeen.
	Toch probeert hij objectieve informatie te geven over alle emulators, het is opmerkelijk dat zijn favoriete combinatie NL-MSX is met de 
VisualMSX front-end.
	Niettemin, de informatie die U krijgt over alle emu’s is onwijs! Hij geeft een heldere samenvatting over alle tekens en hun uitwerkingen. En zelfs een kleine lijst met de controls met een plaatje begeleid naar de quickstart handleiding.
	In ‘Forums de discussion’ kan je een beschrijving vinden over hoe je het te gebruiken en hoe te registreren voor het MSX Affiliates Forum. Zeer bruikbaar voor Franse bezoekers.	‘MSX Demos’ beschrijft verschillende demodisks, gemaakt voor de MSX. Bijvoorbeeld de FAC en Synth Power disks. Vergezeld van screenshots geeft hij een korte beschrijving van hun inhoud en de eisen.  ‘MSX Help’ vertelt U hoe U FM-PAC en ROM-files kunt gebruiken op Uw MSX. U wordt begeleid door Stap voor Stap door alle opties en menus van beide onderdelen. Als U aan het zoeken bent voor informatie over verscheidene diskmagazines, neem dan een kijkje bij  ‘MSX Magazines’. Het toont een lijst van screenshots van de  diskmagazines en geeft informatie over hun inhoud.  ‘MSX Music’ geeft een snelle beschrijving over hoe U de MSX KSS-musicformaat op Uw PC kan spelen door een plugin te gebruiken voor WinAmp.
   Er is ook een speciale pagina toegewijd aan de resuktaten van de 1ste MSXGamesbOX/MSX-Xpress Wallpaper-contest, welke 2 jaar terug is gehouden met opmerkingen van de jury en de ingezonden wallpapers. Dit is de enige Engelse pagina.
	De navigatie van de site kan soms irritant zijn en de kleurgebruik is een beetje overdreven, maar de info veel en goed. Hij probeert constant nieuwe info te plaatsen op zijn pagina en hoopt op veel kijkers. 
Zeker een bezoekje waard!
MarsUpOne
http://www.marsupone.com
Taal: Frans
MSX Games bOX
http://www.msxgamesbox.com
Taal: Engels

Country: Brazil
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	De MSX Games bOX brengt U allerlei soorten info over MSX Games en emulaties. Door news-posts toont hij info over de activiteiten op zijn site en de MSX-scene.
	Philip Pera, de webmaster, startte 2jaar terug met het schrijven van game reviews. Deze reviews geven een uitgebreide kijk op de spellen en kunnen gelezen worden op zijn site. Op het moment heeft hij de volgende reviews geschreven: KPI Ball, Blue Warrior, Bubble Rain, Quarth en een gecombineerd review van wat waarschijnlijk de eerste 3 spellen waren voor de MSX.
	De ‘Games’-sectie bied een kleine beschrijving, wat muziek en soms een klein filmpje van de 30 beste, (als gekozen door zijn bezoekers) MSX spellen. De kwaliteit van de muziek (MIDI) en de filmpjes zijn meestal goed en gecombineerd met een kleine beschrijving, welke het spel een goed imago geeft.
	‘Covers’ bevat een selectie van zo’n 100 spelcovers (allen in goed JPG-formaat). Niet alleen de bekende Konami spellen, maar ook de mindere bekende spellen.
	Als U denkt dat U een score hebt die niemand kan verslaan, neem dan een kijkje in de ‘scores’-sectie en kijk of het spel is gelist. Als U een betere score heeft, of het spel is niet gelist, kunt U contact opnemen met de webmaster en Uw score wordt toegevoegd. Natuurlijk kan je altijd valsspelen, daarom is hier ook een cheats’-sectie beschikbaar.
	Als U moe bent van alle MSX-spellen (ik begrijp niet hoe :-)) kunt U ook bekende MSX Muziek downloaden in MIDI-formaat en hiernaar luisteren.
Op de site zijn ook de uitslagen van de 2 artwork contest beschikbaar.
	Een kleine F.A.Q sectie is ook bijgesloten met een link naar 
grotere FAQ op 
http://www.faq.msxnet.org/.

	Philip Pera heeft ook een leuke collectie MSXes en eigen software en toont dit in zijn ‘collection’-sectie. 
	Als hij iets te koop heeft, dan staat die in de ‘sale’-sectie.
Hij heeft ook een korte beschrijving van Emulators voor PC en MAC in de ‘Emulation’-sectie. 
	Navigatie is erg goed. Simpel een pagina diep. De lay-out en ontwerp zijn goed en comfortabel voor de ogen. De informatie die de site biedt is van hoge kwaliteit en wordt vaak geupdate.
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	Allereerst wil ik U een Gelukkig Nieuwjaar wensen en dat 2004 maar gevuld mag worden met veel MSX plezier.
	Voor U ligt het eerste nummer van MSX World Wide, een initiatief dat vorig jaar is gestart door Rinus Stoker.
	Zoals sommigen al misschien weten, zijn Rinus en ik het afgelopen jaar bezig geweest met het opstarten van een nieuw magazine dat zich richt op de MSX internetwereld. Op Tilbeurs 2003 lag er zelfs al een previewversie, toen nog onder de naam MSX Web Wide.
	Wegens enige veranderingen en de stopzetting van het MSX Info Blad, hebben we besloten om het blad om te dopen tot MSX World Wide, aangezien we meer dan alleen webzaken willen bespreken.
	Deze uitgave bevat nu nog alleen maar besprekingen van websites, maar het volgende nummer zal meer een combinatie zijn tussen dit blad en het voormalige MSX Info Blad.
	Maar we kunnen dit blad niet alleen maken, dus als U ons wil helpen door iets te schrijven of door promotie, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. We zullen op Oss 2004 aanwezig zijn met een stand, dus U bent van harte welkom om Uw visie en ideeen met ons te delen, zodat we samen een geweldig blad kunnen maken! U kunt ons natuurlijk hiervoor ook bereiken op mww@msxinfo.com.
	Rest mij niets dan U veel leesplezier te wensen en dat er maar vele nieuwe uitgaves mogen volgen.

Filip H.F. Slagter
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MsXgAmEs
http://msxgames.coolfreepage.com/
Taal: Engels
In het kort

Deze site, gemaakt door Edwin Muller, is bedoelt voor MSX Games. 
Op deze site zijn dan ook een flink aantal ROMS te vinden.
	Alle spellen zijn op naam gesorteerd en de navigatie is simpel. Klik gewoon op een letter op de top van het schermen een lijst van spellen zal verschijnen in de linkerframe. Het is jammer dan dat er geen spellen gezocht kunnen worden in de database, welke is gebaseerd op de TOSEC bestandslijst.
	Behalve deze spellen, probeert MsXgAmEs ook info te winnen over em-ulators door nieuws te posten over nieuwe versies. Het is niet veel, maar wel een leuke aanvulling. In deze posts kan je ook lezen dat hij werkte aan een nieuwe site en database, maar doordat zijn laptop was gestolen,heeft hij alle MSX-activiteit stopgezet.
	De lay-out is simpel, maar effectief. De doelgroep van de site is klein, aangezien het enkel MSX-ROMs te bieden heeft.
	De recente vertraging van updates is veroorzaakt doordat hij geen motivatie meer had en dat is erg jammer.
Als MsXgAmEs weer motivatie krijgt en doorgaat, kan dit een grote  ROM site worden voor (startende) MSX-fans.
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	AAMSX heeft veel delen en heeft veel interessante artikels ! 
Het brengt altijd interessante nieuws ober project over de hele wereld, bijvoorbeeld informatie over het Uzix-Project.
	Voor nieuwe MSX-gebruikers, heeft AAMSX een stap-voor-stap cursus om een MSX te gebruiken. Van plugging the wires tot het gebruik van MSX-Dos.	Behalve deze stap-voor-stap gids, hebben zij ook spel-reviews, merendeel over de nieuwste spellen! Bijvoorbeeld Matra’s spel Don’t Cock it Up, een Tetris-kloon. De reviews zijn uitgewerkt met screenshots, welke in een groter formaat kunnen worden bekeken door erop te klikken. De review is afgewerkt door vermelden van de systeemeisen, score (geluid, graphics, speelbaarheid, presentatie en totaal), maker, prijs en relevante website. Als het on-line kan bestelbaar is,  wordt er ook orderformulier getoond.
	In Events, vind je een kort verslag over MSX-dagen uit heden en verleden. Meeste van deze zijn ge-linked naar de webpagina van de organisatoren. 
	Als je zoekt voor MSX-vrienden, dan raad ik U aan om een bezoek te brengen aan de Community-sectie. Hier zijn verschillende Mailinglists en informatie over (Japanse) BBS te vinden.
	Wilt U  iets laten zien, of verkopen dan kan er een gratis advertentie worden aangemaakt via de Ads-link.	Er kan ook op de site worden geregistreerd, waardoor U in contact komt met andere leden via de userlist.
U kan ook nieuws en gebruikersdagen plaatsen. Gewoon even een simpel formulier invullen en druk op submit. De verzonden data word nagekeken en als het goed is, zal de webmaster het plaatsen op de site.	De site ziet er goed uit, is snel, makkelijk te gebruiken en heeft interessante artikels!
	Het ontwerp is helder en knap  en de navigatie is duidelijk. 
	Helaas kan het Spaanse en Portugese commentaar irritant zijn voor mensen die deze talen niet machtig zijn.
	Voorheen was dit een van mijn meeste favoriete sites, maar jammer genoeg werd er niet meer zoveel ge-update de laatste tijd. Reeds vernam ik dat de webmaster weer opnieuw aan het werken is aan de site, dus hopen dat de informatie weer 
vaker wordt ge-update.
AAMSX.org
http://www.aamsx.org
Taal: Engels/Spaans/Portugees





















[Full Colour Full Page Advertisement Placeholder]
Geinteresseert in adverteren in het volgende nummer van MSX World Wide?
Of wilt U gewoon uw ei kwijt?
Dat kan! MSX World Wide zal in het volgende nummer meer ruimte bieden voor eventuele advertenties (zowel tekst als beeld materiaal is mogelijk) en er zal ook een pagina zijn waarop U Uw ei kwijt kunt.
Teven willen wij een lijst met websites publiceren in elk nummer, dus heeft U een website, stuur ons de link en wij zullen hem opnemen in de lijst.
Voor meer informatie, neem contact op via mww@msxinfo.com 
Diepte
Review
Review
Diepte
MSX Resource Center
http://www.msx.org/
Taal: Engels (In de toekomst meerdere talen beschikbaar)
Deze eerste uitgebreide review zal de MSX Resource Center onder de loep nemen.
 Vrij recent werd de MRC een stichting, door henzelf te registeren bij de Kamer van Koophandel. Tijdens deze zelfde periode zetten ook de compleet gere-stylede versie van de MRC Website on-line op www.msx.org.
	Al vele jaren is deze site DE plaats voor MSX nieuws en weetjes. Het bevoorrechte team achter de schermen van MSX.org zorgde er altijd voor dat het nieuws altijd up-to-date was en de site volledig 
operationeel. 
	Met de komst van de nieuwe website, alle welbekende onderdelen waren geupdate, gerestyled en nieuwe toepassingen werden toegevoegd. Met hun nieuwe CMS (Content Management System) maakten ze het veel makkelijker voor de webmasters en de bezoekers om nieuws zo te bewerken, toe te voegen,  hetzelfde voor de posts, links en ander materiaal. Toch zaten er nog een paar kleine addertjes in het systeem, maar het werkt vrij goed en de leden maken er goed gebruik van!
Een van de hoofddelen van de MRC-site is de nieuws-sectie. Met een simpel HTML-formulier kan elk lid nieuws plaatsen naar de database en een reactie geven op geplaatste nieuwsartikelen. Elk bericht is gecategoriseerd in 1 v/d 8 categorieën : Emulation, Fairs & Meetings, Hardware, Internet, MRC, MSX Related, MSX Revival of Software, allen vergezelt van een mooie avatar (klein plaatje) welke ondersteunt  de MRC (of zal ik zeggen  MSX) pinguïn mascotte. 
	De nieuwe volgorde waarin de news-posts worden getoont op de voorpagina moet wat aangepast worden, maar is zeer handig. 
	Maar U kunt niet alleen nieuws posten, maar ook artikels schrijven en deze opladen naar de database. De database bevat niet veel artikels op het moment, merendeel zijn fair-reports, nieuwsbrieven en de beroemde lezing die Dr. Kazuhiko Nishi (ook bekend als Kai Nishi) gaf in Tilburg 2001. Heeft U een goed artikel geschreven, toon het aan de rest van de bezoekers!
	En wat hoort er bij een Fair-report? Juist, Foto’s! De MRC-site heeft hiervoor een speciale sectie (photoshoots) gemaakt. Elke foto is vergezeld van een kleine opmerking. 
	Regelmatig verandert de MRC hun poll op de voorpagina en de resultaten worden publiekelijk getoont. U kunt nu ook de resultaten van oude en recente polls lezen in de Poll-sectie!
	De MRC heeft ook een grote database van links naar MSX sites. Allen gecategoriseerd in 9 categorieën en verschillende subcategorieën. U kunt uw link ook plaatsen door te klikken op ‘Add Link’. 
	Bent U geïnteresseerd om de staff te helpen, dan kunt U een kort formulier invullen, om te vragen voor de positie van ‘Content Manager’, ‘Translator’ or ‘PHP Coder’. Onthoudt, een groep heeft mensen nodig voor mensen, dus als U  wat tijd over heeft, twijfel dan niet om hen te helpen!
	Als U  voor iets contact wil opnemen met de leiding, vult U Uw naam en bericht in, op het in te vullen formulier via ‘contact us’.
	Maar er is meer dan je hierboven over de MRC las. Een hoop tijd was besteed aan het converteren van haar fora naar een beter systeem, en dit resultaat heeft z’n vruchten afgeworpen… ten tijden van schrijven hadden zij meer dan 3000 posts! Soms werkt niet alles 100%, merendeel is volledig te gebruiken en geeft de leden de kans om te discussiëren met elkaar en reacties te geven over de site.
	Als er iets wilt weten of U heeft een suggestie dan is het Forum, de plek om Uw mening te geven.
	Bent U ergens naar op zoek, ga dan naar ’Search the MRC’.

Eindresultaat:
Prachtige graphics. De totale lay-out en ontwerp is afgewerkt en helder.
De navigatie is goed. Merendeel 2 pagina’s diep. Het navigatiemenu is links van de pagina geplaatst en brengt U overal heen op de site.  Als U ergens specifiek naar op zoek bent, is de zoekfunctie erg makkelijk, maar het is misschien een goed idee om deze te plaatsen op elke pagina, in plaats van 1. De inhoud is altijd up-to-date en is van hoge kwaliteit. Deze site is zeker een bezoek waard, 1 keer per dag om op de hoogte blijven van alle nieuwtjes in MSXland! 
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De MSXInfo.com site is gemaakt door Het Totally Chaos Team, bekend van de TC-BBS en het Nederlandse MSX Info Blad magazine. Het heeft een variëteit van mogelijkheden en hoopt op veel puibliek. 
	De site is niet enkel voor Nederlandse bezoekers, maar ook voor Engelse, waardoor het ook leesbaar is voor de rest van de wereld.
	Als je aan het zoeken bent voor gratis utilities, dan kan je kijken in de  ‘Programs’-sectie. Helaas is dit deel niet meer geupdate sinds 1999, je kan hier toch bruikbare programma;s vinden zoals een Dos2.xx-virusscanner. Maar niet alleen utilities kunnen hier gevonden worden, het heeft ook een lijst van  MIDIs zoals Nemesis, Aleste en Bubble Bobble.
	Rinus Stoker, de man achter de schermen van Totally Chaos, is ook bekend voor zijn info over hardware. Helaas, bevat de hardware-pagina nog niet veel informatie op het moment.
	In de ‘Tools’-sectie kan je informatie vinden over zijn verbind-ingskabelservice en wat andere accessoires die hij heeft te bieden. Deze is alleen in het Nederlands.
	De ‘newspage’ bevat wat oud nieuws over fairs, reports, nieuwe spellen en aankondigingen. Door gebrek aan tijd is deze niet meer geupdate sinds Oktober 2001. Deze pagina vertelt ons dat de maandelijkse van V.C.L. elke zaterdag wordt gehouden in de Nederlandse plaats ‘Beek’.
	Als U  aan het zoeken bent voor een goede oude MSX-BBS, dan neem een kijkje in de BBS-list, of als U  zelf 1 gestart hebt kunt U deze toevoegen. Het BBS-nieuws toont ons dat veel BBS-es zijn gestopt sinds de populariteit van MSX op Internet toenam, waardoor minder BBS-gebruikers waren.
	Bent U aan het zoeken voor een adres van 1 van de Totally Chaos Teamleden, neem dan een kijkje bij de about-page, welke het adres en/of namen toont van hun leden.
	Wilt U de webmaster iets vragen? Vul dan het formulier in op de Email-page. Het maakt niet of het hardware of software is gerelateerd. Gewoon emailadres, reactie als nodig je type computer (niet alleen MSX, maar ook PC en Amiga) invullen. Maar als je een specifieke vraag hebt of een verslag wil plaatsen, gebruik dan het formulier op de Questions-pagina.
	In the MSX-wereld weet bijna iedereen dat Rinus een verzamelaar is van alles wat gerelateerd is met MSX. In zijn kelder heeft hij een collectie van MSX-computers, boeken, hardware en software. Een waar museum! Plaatjes van de dingen kunnen hier gevonden worden en hij is ook aan het werken aan een begeleidende tour door MSX History. Het MSX-Museum bevat nog niet veel plaatjes, maar het is een mooie start.
	Wilt U de webmaster vertellen hoe U denkt over zijn MSX Museum? Of gewoon een publiekelijke reactie geven op de site? Dan kan je zijn gastenboek gebruiken. Vergezeld van icoontjes en smilies, kunt U een klein bericht tonen aan de wereld dat U hier geweest bent.	In het verleden is er een coole demo gemaakt voor deze pagina. De demo leidt U door een wereld van animaties en muziek. Je zal vele MSX Konami classics herkennen als, Metal Gear, Nemesis en Kings Valley. Een erg leuke demo als je niks te doen hebt. Aangeraden is kabelinternet, want de grootte van de animaties is behoorlijk.	De site heeft ook een klein forum, ondergedeeld in 3 categorieën(General, Hardware and Software). Het bevat niet veel berichten, maar als je de bezoekers van de site iets wil vragen, dan is dit de plaats, om het te doen.
	Behalve dit alles, heeft de 
MSXInfo.com-site ook een erg handige agendapagina, waar je zowel opkomende meetings kan zien als plaatsen. Jammer genoeg, wordt het niet vaak gebruikt, want het zou een leuke plek zijn, om te kijken wat er deze maand, of dit jaar gaat gebeuren. Dus als je een belangrijke datum weet, voeg het toe aan de kalender.
	Het laatste, maar niet het slechtst is de Links-pagina. Het Totally Chaos Team heeft het web voor jouw doorzocht en toont een aardige lijst met sites, die je kan bezoeken, als je op deze site niks meer te doen hebt. Als je site niet in de lijst staat, kan je ‘Add Url’ gebruiken om je site toe te voegen aan hun database.
Eindresultaat:
	De site heeft een grote variëteit van secties, maar helaas bevatten deze geen up-to-date info. Rinus vertelde dat de site binnenkort wordt ge-update, speciaal het MSX Museum krijgt meer plaatjes en tekst.  Het idee, van tweetalig is goed, maar niet alle pagina’s zijn zo gemaakt.
	De navigatie van de site is goed en simpel en behoeft geen uitleg. Hoofdlinks zijn geplaatst in de top-bar en andere links lichten op als je erover heen gaat.  Het is een leuke site en als het regelmatig geupdate wordt, zal het gebruik veel meer stijgen.
MSXInfo.com - Totally Chaos Team
http://www.msxinfo.com
Taal: Engels/Nederlands
Review
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MSXPosse & MSXBoard
http://www.msxboard.com
Language: English/Dutch
Webmaster
Verhaal van een 
Een beetje geschiedenis
Msx Posse startte met de naam DTC, verzonnen in 1994 door Robert-Jan Regout, Angelo Sanna en Jeffrey Schaaf uit Deventer. 
	Het begon allemaal met een magazine genaamd ‘MSX DTC Magazine’, waarin verschillende MSX gerelateerde artikels in stonden zoals, gamereviews, beursverslagen en een handleiding om te programmeren door Jeffrey. In 1995 werd hij belangrijker bij DTC toen er werd besloten om er een diskmagazine van te maken. Nieuwe medewerkers zoals Remco van der Zon en Robert Vroemisse en andere mensen uit de scène draagden bij aan DTC, waar we hun nog steeds dankbaar voor zijn!
Remco deed het grafische ontwerp en Robert de muzikale ondersteuning.
	1995 was het jaar dat DTC zijn eerste stand had op een MSX beurs. DiskMagazine had 4 edities gemaakt, waarvan de laatste was gemaakt onder de naam van 
Totally Chaos, ook bekend van de TC-BBS’ maker Rinus Stoker. 
	In dezelfde periode dat de DTC BBS was ontstaan, welke hernoemd werd tot Orange Butt BBS. Na 
SysOp nam Robert-Jan Dreamscape BBS over van Hugo Plaisier. 
De populariteit steeg, met voorkeur van de echomail deel waar mensen berichten konden achterlaten in de BullArea en ook de filesectie.
	Hhun hoofdprogrammeur Jeffrey verliet de MSX voor PC, het laatste deel van DTC magazine was dan ook gemaakt in 1997. Angelo 
Sanne, die de PR deed en verschillende artikels schreef, stopte ook  en DTC viel hierdoor uit elkaar.

	Over MSXPosse.com
In 1998 Robert-Jan startte MSXPosse.com, welke foto’s bevatte van MSX Party's uit de MSX-scene. Het concept werd gekopieerd naar andere plaatsen en werd zelfs populair voor een tijd. Vinder van het idee, Arjan Arends, geniet nog van het succes, maar helaas heeft hij het nooit geregistreerd en heeft daardoor geen geld voor gevangen. De MSX-Posse site trekt behoorlijk veel bezoekers, vooral voor de MP3’s en MSX Party Foto’s, welke het discussiepunt waren op het forum. Het forum was onder niveau en hierdoor niet echt gewaardeerd.
	
	Over MSXBoard.com
Recent (2 April), Robert-Jan, Remco, Angelo en Filip van FiXato vormden samen een team. Het resultaat is een prachtige forum versie phpBB2 welke is te vinden op www.msxboard.com.
	Het idee van het forum is vrij simpel. De MSXBoard hoopt ander publiek dan de bestaande forums en probeert verschillende inhoud te hebben en niet een concurrent voor de anderen 
Een hoofdverschil is dat op MSXBoard de discussies hoofdzakelijk in het Nederlands zijn en dat je over alledaagse dingen kan praten (wat meestal gebeurd in de Bull Area). Dus zijn we een soort MSX Café.
	Voor de Engelse Hardware, Software en Music secties zijn we nog op zoek naar moderators die willen uithelpen en het forum regelmatig willen bezoeken. Hij die geïnteresseerd is kan contact opnemen met de op
administrator@msxboard.com of neem een kijkje op het forum.
Robert-Jan Regout, Angelo Sanna, Remco van der Zon, Filip H.F. Slagter
In MSX Web Wide willen we ook een webmaster van een site de mogelijkheid geven, om iets te vertellen over zijn/haar site. 
Deze keer behoort de eer tot het team van MSX Posse.
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