
- 1 tot 4 spelers 
- 21 speelvelden gebaseerd op 
   konami´s mooiste  spellen 
- 75 vragen per veld 
- 5 winkels met 
  voorwerpen  
- vele demo’s 
- SCC muziek 
Dit alles op 6 diskettes in een  
handige doos incl. handleiding en 
audio cd 

Na 13 jaar brengt Delta Soft het 
vervolg op Konami Quiz uit, 
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MSX WORLD WIDE MAGAZINE IS TERUG EN WEL MET EEN 
COMPLEET VERNIEUWDE LAYOUT DOOR ALEX KOEDOODER. 

WIJ WENSEN U TEVENS NOG PRETTIGE FEESTDAGEN,  
NAMENS DE REDACTIE VAN MSX WORLD WIDE MAGAZINE. 

DvD Verslag van 
Retro Game en 
Computerdag in 
Maarssen.     ==> 

 
uitgave: 1x in  de 3 maanden 

WINTER 2005 

 

Bounce Mania 

MSX NBNO organiseerd op 22 Januari 2005 
MSX Fair 

In Oss, The Netherlands 
In ‘t Oude Theater 

Bram v/d Bergh straat  
Direct tegenover Centraal Station 

Met ruim voldoende parkeerplaatsen 
Meer info:  

http://msx4ever.xs4all.nl/ 
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Beste Lezer, 
 

   Helaas is nummer 1 niet gelijktijdig overal ver-
spreid. 
Maar bij dit nummer hopen we dat het wel gebeurd.  
Onze excuses hiervoor. 
 

   Ook was er bij deel 1 al een redactielid aanwezig 
die wij zijn vergeten te vermelden en dat is Alex 
Koedooder, die ook beter bekend is als Koetje MSX. 
Hij is onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe 
lay-out, de vertalingen en verwerking van de arti-
kels. 
  

   Wij zullen in dit nummer niet alleen web informatie  
geven, maar ook recensies van hardware, software 
en enkele cursussen, met uitleg van verschillende 
zaken. 
  

   Tevens zult u advertenties tegen komen die inte-
ressant zijn. 
 

   Wij willen u ook niet onthouden dat wij bezig zijn, 
een Foto CD te maken van de afgelopen beurzen, 
waar we dan ook toestemming voor hebben ge-
vraagd aan verschillende Clubs. 
Mochten we u hebben overgeslagen laat het ons 
weten, want dan zetten we uw foto’s er ook bij. 
Het liefst 600 bij 480mm of groter. 
Ook is er een DvD van films van deze beurzen. 
 

   Nu zijn er alweer diverse beurzen voorbij, waaron-
der  Bussum 2003, Oss 2004 en Tilburg 2004. 
Wij zullen dan enkele foto’s hiervan bij de beursver-
slagen in het blad publiceren en de rest gaat op de 
Foto CD. 
 

   Deze kunt u met een CD/DVD-rom speler afspelen, 
tevens zit er voor u ook een archief bestand bij op 
de cd zodat u deze foto's zowel op uw MSX als de 
Gfx 9000 kaart kunt bekijken. 
  

   Meer info hierover kunt u vinden in ons blad. 
De CD wordt niet te duur, dus iedereen kan deze 
kopen, bij ons via de post of op een beurs waarvan  
de eerst volgende zal zijn in Oss op 22 Januari 2005. 
 

   Nu ik wens u veel leesplezier en wie weet tot op 
onze Homepage of op een beurs. 

 
Rinus Stoker 

Colofon: 
MSX World Wide Magazine is een 
publicatie van V.C.L. 
 

Uitgever: 
M.T. Stoker 
Rotterdamstraat 73 
6415 AV Heerlen 
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Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd zonder  

schriftelijke toestemming van de 
uitgever 
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Op de drempel van 2005. 
 
 
Het jaar 2004 bracht ons vele nieuwe spel-
len.  
Zowel grote als kleine. 
In Spanje hield  Eduardo Robsy een con-
text welke leidde tot de ontwikkeling van 
spellen die 
slechts weinig ge-
heugen nodig 
hebben en speci- fiek 
ook gericht op 
MSX-1. 
Het blijkt dat je 
daar nog steeds bij-
zonder leuke 
dingen mee kunt 
doen. 
Indien goed geprogrammeerd zal een spel 
natuurlijk ook op een MSX-2 of hoger lo-
pen. 
Mij spreekt  Duck Hunt het meeste aan 
omdat dit spel gebruik kan maken van een 
lasergun van Sega uiteraard via een MSX 
af te spelen. 
Van eigen bodem konden we Bombaman 
begroetten, niet zonder enige trots kan ik 
melden dat tot op heden 155 stuks zijn 
verkocht.  
Team Bomba verdient alle lof hiervoor. 
Op Oss zullen we een demonstratie  geven 
van Konami spellen die met elkaar werken 
op 2  usb-gamereaders. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat  zijn onze plannen voor 2005. 
 
 
Uiteraard staat op de priority lijst de USB 
gamereader. Daarnaast zullen we het as-
sortiment uit gaan breiden met nieuwe 
Moonsounds welke geleverd gaat worden 
met de laatste versie van Mbwave 1.16, 
Meridian en last but not least standaard 
640Kb Sram en zal in april (Tilburg) lever-
baar zijn.. 
De prijs zal dezelfde zijn als die van 128Kb 
Sram in het verleden.  

Kortom 
een prijs-
verlaging ! 
Realms of 
Adventure 
wordt in 
een geheel 
nieuw jas-
je gesto-
ken en 
wordt het  

grootste RPG— Game wat tot op heden is 
gemaakt. 
Naast de grotere hoeveelheid Sram zal 
tevens 256 KB standaard ramgeheugen 
nodig zijn. 
Een Moonsound hebben is een absolute 
pre, maar we laten de Fmpac bezitters niet 
in de kou staan. 
Uiteraard zullen we ook alle beurzen be-
zoeken en ons vaste assortiment  weer 
kunnen aanbieden van spellen en onze 
bekende hardware zoals de compact flash 
en de andere Ide varianten. 
Hopelijk brengt het jaar 2005 ons ook ga-
mes voor de GFX9000. 
 
Rob Hiep 

In het jaar 2004 is gigantisch veel gebeurt zowel op  
Software als op Hardware gebied.  

Verder laten wij nu Rob Hiep van van de MSX Groep : “Sunrise”, aan het woord om 
zijn verslag te vertellen over het afgelopen jaar en wat er het aankomend jaar ons 

allemaal te wachten staat. 
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Bestel nu: 
Fraai actiespel uit Japan 
Vertaald naar het Engels 

Wordt geleverd op  2 diskettes  
in een fraaie doos inclusief 
Engelstalige handleiding 

 
Systeemeisen: 

MSX 2 met 64 kB RAM en  
128 kB VRAM 

 
Bestelinfo: 

Neem contact op met de  
uitgever van dit blad 
( z ie de colofon )  

Prijs: € 12,50  
inclusief verzendkosten 

 
 
 
 Beursprijs: € 10,00 

( Advertentie ) 

Beurzen van de afgelopen jaren zijn op CD gezet in Super Video Formaat (SVCD). 
Dat is film s en foto’s, na deze komt nog serie film– en foto– cd’s. 
Deze zijn te zien via de DvD Speler op uw pc. 
De Foto cd is ook te zien op uw MSX, maar ze zijn niet allemaal te zien vanwege het 
grote formaat. 
 
Deze zijn bij de stand van Totally Chaos / MSX World Wide Magzine te bestellen of 
via email ( zie colofon ). 
1 foto en 1 film cd samen in één doos voor de prijs van 7 Euro. 
 
Alleen de foto - cd kost: 3 euro. 

MSX-Beurzen 
 

Film en Foto 
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Voor de liefhebbers is er op DVD een ver-
slag van de Retro Game en Computerdag 
in Maarssen gemaakt die 19 juni 2004 was 
gehouden. 
Het is een impressie over de hele dag van 
23 minuten en zit keurig in een mooie 
hoes. 
Deze DvD van de retro dag in Maarssen is 
verkrijgbaar voor 7 Euro. 
Er komen wel nog 2 euro aan verzendkos-
ten bij waardoor het totale bedrag uitkomt 
op 9 euro. 
 
 

Mocht u hiervoor belangstelling hebben en 
zou u deze via de post willen ontvangen 
dan kunt u het bedrag van 9 euro overma-
ken op: 
Girorekening 4135734 
Tnv: Ron van Schaik 
te Maarssen 
onder vermelding van Retrodag DvD. 
Stuur Ron wel een e-mail met uw naam, 
adres en woonplaats, zodat hij weet waar 
deze DvD naar toe opgestuurd kan wor-
den. 
Zijn email adres is: 
r.van.schaik@kader.hobby.nl 
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 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 mwwblad@home.nl  

Mocht u het nog niet weten, dan kunt u 
beter uw agenda en een pen erbij gaan 
halen om een van deze onvergetelijke MSX 
Evenementen te bezoeken. 
    
Wij hebben deze voor u de komende 
maanden even op een rijtje gezet. 
 
Tevens als opmerking tussendoor! 
Mocht u zelf een Evenement of een Retro 
Meeting gaan organiseren en het is MSX-

gerelateerd, dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen, waardoor wij dit evenement 
in onze opkomende MSX Agenda’s kunnen 
plaatsen. 
Contact gegevens vindt u voor in het  
Colofon 

( Advertentie ) 

Periode: Januari/Februari/Maart 
Datum: 

Tijd: 

22/01/2005 

10:00 - 17:00 

Evenement: Adresgegevens: Organisator

(en) 

Entree/ 

Prijs: 

Oss Beurs 

2005 

‘t Oude Theater 

Bram v/d Bergstraat 

Oss 

MSX NBNO Vrij Entree 

12/02/2005 

13/02/2005 

12:00 - 14:00 

Retro Dagen Brink 21 

Deventer 

MSX Posse 

en 

Randy Wintjes 

Vrij Entree 

05/03/2005 

10:30 - 18:30 

MadriSX & 

Retro 2005 

Cultureel Centrum  

“El Greco” in Batán, 

Madrid 

MSX Power  

Replay 

Vrij Entree 
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Op het allerlaatste moment hebben wij een  
exemplaar per email ontvangen van het spel 

Bounce Mania. 
Dit spel was al op de beurs Bussum 2004 uitge-

geven. 
Helaas waren wij hier niet aanwezig maar goed… 

Hier is het verslag: 

Aanstaande beurs in Oss op 22 januari 
2005, zal dit spel weer opnieuw verkocht 
worden door de MSX— Groep, genaamd 
“Darkstone”. 
 
Het Spel: 
Het spel is volle-
dig in Basic en is 
ook het eerste 
spel dat is ge-
schreven door 
Rudy Westerhof, 
maar dat mag de 
pret niet beder-
ven, want zelfs ik die niet vaak spellen 
speelt had er enorm veel zin in. 
Het gaat namelijk om de 
creativiteit. 
 
U moet een goede zelfbe-
heersing hebben om de cur-
sortoetsen te gebruiken om 
zodoende de bal naar zijn 
doel te manoeuvreren. 
 
Het spel werkt goed onder 
MSX Dos 1. 
 
Wat voorspel en tussenspel: 
Het spel starten we op met het password 
“Yellow”, die u op de etiket van de diskette 
vindt. 
 
We zien vervolgens in een mooi grafisch 
scherm met blokmuren, een bal, waar we 
tussendoor moeten gaan, het is veel bot-
sen en stoten maar uiteindelijk lukt het 
ons de eerste stage tot een goed einde te 

brengen. 
Na het voltooien van 11 stages ontvangt u 
een nieuw paswoord, waarmee u verder 

kunt gaan vanaf deze plaats. 
Ik heb het spel niet uitgespeeld en 
om alles te bespreken is niet leuk. 
Want dan hoeft u het spel zelf niet 
meer te spelen. 
 
Conclusie: 
Het spel is het zeker waard om in uw 
bezit te komen voor slechts 5 euro. 
U kunt het spel dan zelf spelen en de  
zelf de creatieve en gezellige erva-

ring opdoen die ook wij hebben genoten, 
tijdens dit spel. 

 
We hopen dat deze groep 
zo doorgaat en dat men 
nog vele spelen zullen uit-
brengen. 
Dit getuigt al ook al is het 
voor de eerste keer al van 
ruime creativiteit en inzet. 
Helaas is er geen muziek, 
maar dit omdat men de 
benodigde mensen nog niet 
had. 

We wensen ze veel succes. 

Maker       : Darkstone 
Distributeur: Darkstone 
Soort       : Spel 
Genre       : Puzzel 
Systeemeisen: MSX2, 128kb 
Medium      : 1x DD Diskette 
Prijs       : € 5,00 
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Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever
Beste Lezer,

   Helaas is nummer 1 niet gelijktijdig overal verspreid.
Maar bij dit nummer hopen we dat het wel gebeurd. 
Onze excuses hiervoor.

   Ook was er bij deel 1 al een redactielid aanwezig die wij zijn vergeten te vermelden en dat is Alex Koedooder, die ook beter bekend is als Koetje MSX.
Hij is onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe lay-out, de vertalingen en verwerking van de artikels.
 
   Wij zullen in dit nummer niet alleen web informatie  geven, maar ook recensies van hardware, software en enkele cursussen, met uitleg van verschillende zaken.
 
   Tevens zult u advertenties tegen komen die interessant zijn.

   Wij willen u ook niet onthouden dat wij bezig zijn, een Foto CD te maken van de afgelopen beurzen, waar we dan ook toestemming voor hebben gevraagd aan verschillende Clubs.
Mochten we u hebben overgeslagen laat het ons weten, want dan zetten we uw foto’s er ook bij.
Het liefst 600 bij 480mm of groter.
Ook is er een DvD van films van deze beurzen.

   Nu zijn er alweer diverse beurzen voorbij, waaronder  Bussum 2003, Oss 2004 en Tilburg 2004.
Wij zullen dan enkele foto’s hiervan bij de beursverslagen in het blad publiceren en de rest gaat op de Foto CD.

   Deze kunt u met een CD/DVD-rom speler afspelen, tevens zit er voor u ook een archief bestand bij op de cd zodat u deze foto's zowel op uw MSX als de Gfx 9000 kaart kunt bekijken.
 
   Meer info hierover kunt u vinden in ons blad.
De CD wordt niet te duur, dus iedereen kan deze kopen, bij ons via de post of op een beurs waarvan  de eerst volgende zal zijn in Oss op 22 Januari 2005.

   Nu ik wens u veel leesplezier en wie weet tot op onze Homepage of op een beurs.

Rinus Stoker
Voor de liefhebbers is er op DVD een verslag van de Retro Game en Computerdag in Maarssen gemaakt die 19 juni 2004 was gehouden.
Het is een impressie over de hele dag van 23 minuten en zit keurig in een mooie hoes.
Deze DvD van de retro dag in Maarssen is verkrijgbaar voor 7 Euro.
Er komen wel nog 2 euro aan verzendkosten bij waardoor het totale bedrag uitkomt op 9 euro.


Mocht u hiervoor belangstelling hebben en zou u deze via de post willen ontvangen dan kunt u het bedrag van 9 euro overmaken op:
Girorekening 4135734
Tnv: Ron van Schaik
te Maarssen
onder vermelding van Retrodag DvD.
Stuur Ron wel een e-mail met uw naam, adres en woonplaats, zodat hij weet waar deze DvD naar toe opgestuurd kan worden.
Zijn email adres is: r.van.schaik@kader.hobby.nl
#
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In  DIT  Deel:

Colofon			 2
Voorwoord			 2

Software:

Bounce Mania			 5
Video / Foto CD van
Totally Chaos			 6

Beurzen :

MSX Agenda			 4
Retrodag Maarssen		 3

EXTRA:

Terugkijk op 2004 en de toekomst 2005			 7

MSX World Wide magazine is terug en wel met een
Compleet vernieuwde layout door Alex Koedooder. wij wensen U tevens nog prettige feestdagen, 
namens de redactie van MSX World wide magazine.
Succes met De Layout van deel #2 
DvD Verslag van
Retro Game en Computerdag in Maarssen.     ==>

uitgave: 1x in  de 3 maanden
WINTER 2005


Mocht u het nog niet weten, dan kunt u beter uw agenda en een pen erbij gaan halen om een van deze onvergetelijke MSX Evenementen te bezoeken.
   
Wij hebben deze voor u de komende maanden even op een rijtje gezet.

Tevens als opmerking tussendoor!
Mocht u zelf een Evenement of een Retro Meeting gaan organiseren en het is MSX-gerelateerd, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, waardoor wij dit evenement in onze opkomende MSX Agenda’s kunnen plaatsen.
Contact gegevens vindt u voor in het 
Colofon
Aanstaande beurs in Oss op 22 januari 2005, zal dit spel weer opnieuw verkocht worden door de MSX— Groep, genaamd “Darkstone”.

Het Spel:
Het spel is volledig in Basic en is ook het eerste spel dat is geschreven door Rudy Westerhof, maar dat mag de pret niet bederven, want zelfs ik die niet vaak spellen speelt had er enorm veel zin in.
Het gaat namelijk om de creativiteit.

U moet een goede zelfbeheersing hebben om de cursortoetsen te gebruiken om zodoende de bal naar zijn doel te manoeuvreren.

Het spel werkt goed onder MSX Dos 1.

Wat voorspel en tussenspel:
Het spel starten we op met het password “Yellow”, die u op de etiket van de diskette vindt.

We zien vervolgens in een mooi grafisch scherm met blokmuren, een bal, waar we tussendoor moeten gaan, het is veel botsen en stoten maar uiteindelijk lukt het ons de eerste stage tot een goed einde te brengen.
Na het voltooien van 11 stages ontvangt u een nieuw paswoord, waarmee u verder kunt gaan vanaf deze plaats.
Ik heb het spel niet uitgespeeld en om alles te bespreken is niet leuk.
Want dan hoeft u het spel zelf niet meer te spelen.

Conclusie:
Het spel is het zeker waard om in uw bezit te komen voor slechts 5 euro.
U kunt het spel dan zelf spelen en de  zelf de creatieve en gezellige ervaring opdoen die ook wij hebben genoten, tijdens dit spel.

We hopen dat deze groep zo doorgaat en dat men nog vele spelen zullen uitbrengen.
Dit getuigt al ook al is het voor de eerste keer al van ruime creativiteit en inzet.
Helaas is er geen muziek, maar dit omdat men de benodigde mensen nog niet had.
We wensen ze veel succes.
 

Op het allerlaatste moment hebben wij een 
exemplaar per email ontvangen van het spel Bounce Mania.
Dit spel was al op de beurs Bussum 2004 uitgegeven.
Helaas waren wij hier niet aanwezig maar goed…
Hier is het verslag:

( Advertentie )
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 mwwblad@home.nl 

Periode: Januari/Februari/Maart
Datum:
Tijd:
22/01/2005
10:00 - 17:00
Evenement:
Adresgegevens:
Organisator(en)
Entree/ Prijs:
Oss Beurs 2005
‘t Oude Theater
Bram v/d Bergstraat
Oss
MSX NBNO
Vrij Entree
Bounce Mania
Vrij Entree
MSX Posse
en
Randy Wintjes
Brink 21
Deventer
Retro Dagen
12/02/2005
13/02/2005
12:00 - 14:00
Maker       : Darkstone
Distributeur: Darkstone
Soort       : Spel
Genre       : Puzzel
Systeemeisen: MSX2, 128kb
Medium      : 1x DD Diskette
Prijs       : € 5,00
Vrij Entree
MSX Power 
Replay
Cultureel Centrum 
“El Greco” in Batán,
Madrid
MadriSX &
Retro 2005
05/03/2005
10:30 - 18:30






    

Bestel nu:
Fraai actiespel uit Japan
Vertaald naar het Engels
Wordt geleverd op  2 diskettes 
in een fraaie doos inclusief
Engelstalige handleiding

Systeemeisen:
MSX 2 met 64 kB RAM en 
128 kB VRAM

Bestelinfo:
Neem contact op met de 
uitgever van dit blad
(zie de colofon)
Prijs: € 12,50 
inclusief verzendkosten



 Beursprijs: € 10,00
( Advertentie )
Beurzen van de afgelopen jaren zijn op CD gezet in Super Video Formaat (SVCD).
Dat is film s en foto’s, na deze komt nog serie film– en foto– cd’s.
Deze zijn te zien via de DvD Speler op uw pc.
De Foto cd is ook te zien op uw MSX, maar ze zijn niet allemaal te zien vanwege het grote formaat.

Deze zijn bij de stand van Totally Chaos / MSX World Wide Magzine te bestellen of via email ( zie colofon ).
1 foto en 1 film cd samen in één doos voor de prijs van 7 Euro.

Alleen de foto - cd kost: 3 euro.
MSX-Beurzen

Film en Foto
- 1 tot 4 spelers
- 21 speelvelden gebaseerd op
   konami´s mooiste  spellen
- 75 vragen per veld
- 5 winkels met
  voorwerpen 
- vele demo’s
- SCC muziek
Dit alles op 6 diskettes in een 
handige doos incl. handleiding en audio cd
Na 13 jaar brengt Delta Soft het vervolg op Konami Quiz uit,
Op de drempel van 2005.


Het jaar 2004 bracht ons vele nieuwe spellen. 
Zowel grote als kleine.
In Spanje hield  Eduardo Robsy een context welke leidde tot de ontwikkeling van spellen die slechts weinig geheugen nodig hebben en specifiek ook gericht op MSX-1.
Het blijkt dat je daar nog steeds bijzonder leuke dingen mee kunt doen.
Indien goed geprogrammeerd zal een spel natuurlijk ook op een MSX-2 of hoger lopen.
Mij spreekt  Duck Hunt het meeste aan omdat dit spel gebruik kan maken van een lasergun van Sega uiteraard via een MSX af te spelen.
Van eigen bodem konden we Bombaman begroetten, niet zonder enige trots kan ik melden dat tot op heden 155 stuks zijn verkocht. 
Team Bomba verdient alle lof hiervoor.
Op Oss zullen we een demonstratie  geven van Konami spellen die met elkaar werken op 2  usb-gamereaders.







Wat  zijn onze plannen voor 2005.


Uiteraard staat op de priority lijst de USB gamereader. Daarnaast zullen we het assortiment uit gaan breiden met nieuwe Moonsounds welke geleverd gaat worden met de laatste versie van Mbwave 1.16, Meridian en last but not least standaard 640Kb Sram en zal in april (Tilburg) leverbaar zijn..
De prijs zal dezelfde zijn als die van 128Kb Sram in het verleden. 
Kortom een prijsverlaging !
Realms of Adventure wordt in een geheel nieuw jasje gestoken en wordt het  grootste RPG— Game wat tot op heden is gemaakt.
Naast de grotere hoeveelheid Sram zal tevens 256 KB standaard ramgeheugen nodig zijn.
Een Moonsound hebben is een absolute pre, maar we laten de Fmpac bezitters niet in de kou staan.
Uiteraard zullen we ook alle beurzen bezoeken en ons vaste assortiment  weer kunnen aanbieden van spellen en onze bekende hardware zoals de compact flash en de andere Ide varianten.
Hopelijk brengt het jaar 2005 ons ook games voor de GFX9000.

Rob Hiep

In het jaar 2004 is gigantisch veel gebeurt zowel op 
Software als op Hardware gebied. 
Verder laten wij nu Rob Hiep van van de MSX Groep : “Sunrise”, aan het woord om zijn verslag te vertellen over het afgelopen jaar en wat er het aankomend jaar ons allemaal te wachten staat.

MSX NBNO organiseerd op 22 Januari 2005 MSX Fair
In Oss, The Netherlands
In ‘t Oude Theater
Bram v/d Bergh straat 
Direct tegenover Centraal Station
Met ruim voldoende parkeerplaatsen
Meer info: 
http://msx4ever.xs4all.nl/
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