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Beste Lezer, 
 

O ok in deze uitgave mag ik weer even u  
aandacht op eisen voor vele vernieuwingen, die 

in ons blad zijn. 
 
   Binnenkort zal ook onze magazine interactief  
worden en op het internet verschijnen. 
Uiteraard een bezoekje waard. 
Onze oude homepage www.msxinfo.com, word een 
jaar verlengt en gesponsord, door de maker en wel 
Dirk Haagmans van www.parkstad.com 
 
   We waren al steeds bezig onze frontcover op het 
blad te veranderen en heeft men ons ontwerpen 
toegezonden. 
Deze waren goed, maar we hebben toch besloten om 
ons eigen ontwerp te verbeteren en zijn dan tot  
hetgeen gekomen, wat nu dan op de cover van dit 
nummer staat. 
 
   Wij zijn tenslotte op dit gebied Hobbyisten dus te 
professioneel is ook niet goed. 
Het gaat tenslotte dat de lezer iets krijgt waar hij 
wat aan heeft en dat staat meestal binnen in het 
blad. 
 
   Helaas moet ik u vertellen dat de Tilburg beurs 
niet door kon gaan, wat mij dus ook betreurd. 
Waar het aan ligt, laat ik in het midden. 
We hopen dan ook dat u in september wel naar  
Bussum komt. 
 
   Ook zijn er nog MSX Clubs waar u bezoeken aan 
kunt brengen. 
Wij zullen deze dan ook in blad vermelden plus de 
datums waar en waneer deze zijn. 
Ik kan u wel vertellen dat de afgelopen Beurs in Oss 
zeer goed verlopen was en veel bezoekers heeft  
gehad, zie het Beurs verslag. 
Mocht er nog op andere plaatsen MSX meetings zijn 
in Nederland of daar buiten dan kunt u deze vinden 
in onze MSX Agenda in ons blad.  
Ook uw inbreng is van harte welkom. 
 
   Ik geef nu weer het woord aan de mensen die voor 
ons blad schrijven en hoop dan ook dat u weer zult 
genieten van alle nieuwtjes, die wij u kunnen  
vermelden. 

Rinus Stoker 
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Twee van de drie volumes beschikbaar  
vanaf 1 oktober. 

Elk volume bevat twee diskettes en 1 cd-rom   
met de allerbeste Muziekcollectie - Moonsound  

alsmede MSX - Music / MSX - Audio  
van het Arranger Team ooit. 

Zo genieten dus!  
 

Prijs   € 6   per volume 
Beschikbaar op de Sunrise stand  
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MSX MAGAZINE 3 

.Magazines 

In Japan volgt binnenkort ook weer het derde deel 
van MSX Magazine, dat wordt uitgegeven door 
ASCII, Rob Hiep, onderzocht deze en maakte er 

een verslag van in onderstaand artikel. 

W elkom bij alweer de derde editie van 
MSX Magazine. 

 
Het magazine dat wordt uitgegeven door 
ASCII in samenwerking met  
MSX Association. 
 
U krijgt naast het magazine een cd-rom met 
daarop de nieuwste versie van de  
MSX Player 
 
Een uiterst kleurrijke en fantasierijke cover   
 
Onderwerpen te over. 
 
Wat te denken van artikelen over de  
MSX Gamereader te bouwen in 5 ¼ slot van 
een pc - kast. 
 
Leuk idee, maar ik vindt het nogal rommelig 
uitgevoerd.   
 
In een interview met Nishi staat ( hoewel 
mijn Japans natuurlijk zero is ), zijn visie op 
de toekomstige MSX nog eens keurig  
uitgelegd. 
 
Daarnaast veel uitleg over de toekomstige 
all - in one chip. 
 
Dit is voor een ieder die met VHDL  aan de 
slag wil het aanschaffen waard. 
 
U kunt terecht bij Bazix voor de prijs van 
189 euro exclusief verzendkosten.  
(Deadline voor te bestellen is tot 20  
augustus !). 
 
Daarnaast een keur aan software, waarvoor 
u alleen al een flinke smak geld zou moeten 
neertellen, als u het los zou kunnen en moe-
ten aanschaffen. 
 

Nee! Voor de prijs van dit magazine alleen 
zou u het er allang uithalen. 
 
Aleste, Synthsaurus 3.0 , Chaos Angels en 
nog veel meer (ik heb eerlijk gezegd, niet 
eens alles, qua software kunnen bekijken.) 
 
Tot slot zoals gebruikelijk, een stickervel als 
extraatje even als een muispad. 
 
Kortom , uiteraard niet objectief,  
maar aanschaffen  ! 
 

Rob Hiep 
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Door verhuis van redactieleden en door het te laat ontvangen van de artikelen, is er 1 uitgave  
overgeslagen. 

Normaal zou dit editie nummer 4 zijn maar is nu nummer 3. 
Onze excuses voor het ongemak. 

The Official Website  
of MSX World Wide Magazine 

 
http://www.msxworldwide.com 

Heeft u website die gerelateerd is, zend deze dan in naar 
mww@msxworldwide.com met als onderwerp  
“Web Links”. 
Deze vindt u dan terug in een van onze  
komende uitgaven in de rubriek “ Weblinks ”. 

 
Alex Koedooder 

MSX Resource Center 
 
 

http://www.msx.org 

MSX Vriendenclub Mariënberg 
 
 

http://members.home.nl/mvm-club 

Msx Club West Friesland 
 

http://www.msxwf.info 

BackGames 
 
 

http://www.backgames.nl/ 

MSX Club Groningen 
 
 

http://www.msxcg.nl 
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09 / 10 / 2005 
19:30 - 22:30 

M ocht 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. 

Alex Koedooder 

 
Datum: 

Tijd: 
Evenement: 

Adres 

Informatie: 

Organisator

(en) 

Entree/  

Prijs: 

27 / 08 / 2005 
10:00 - 17:00 

HCV De  

Amsterdammer 
Meeting 

HCV  

De  
Amsterdammer 

Vrij Entree 

Gebouw “Don Bosco” 

James Wattstraat 56 
Amsterdam Oost 

Periode: September/Oktober/November/December 

MSX Info  
Update 2005 

Stt, Ahti,  
NYRIKKI 

Vrij Entree 

Laivalahdenkaari 16 

00810 Helsinki 
Finland 

10 / 09 / 2005 
10:00 - 15:30 

HCC-MSX-GG 
Meeting 

HCC-MSX-GG Vrij Entree 
Camminghalaan 5 

Bunnik 

10 / 09 / 2005 
10:00 - 17:00 

MSX  

Vriendenclub 
Mariënberg 

MSX Vriendenclub 
Mariënberg 

Vrij Entree 

Buurtgebouw De Grendel 

W.Hentostraat 17 
Mariënberg 

10 / 09 / 2005 
09:00 - 19:00 

MSX Rio 
Brazillian  
MSX Crew 

Vrij Entree 

Centro do Rio de Janeiro 

Rua do Ouvidor 14 
Rio, Brazil 

.beurzen 

MSX Agenda  

 Geïnteresseerd 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 tevens 
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 webmastermww@hetnet.nl 

( Advertentie ) 
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De Magazine rondom de MSX-Player van MSX Association 
 

               Derde Editie 
 
Artikelen     -    Artikel over de V9978/V9990 

Interview met Mr. Nishi 
Hoe repareer ik de diskdrive van de Turbo-R? 
De MSX – Gamereader ingebouwd in een 5¼ PC kast slot. 

     
 
Software     -    Aleste 

Synthsaurus 3.0 
Chaos Angels 
 
 

Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van de inhoud. 
 
Te koop op de Sunrise stand voor € 35,—. Mis deze kans niet ! 
10 stuks uit voorraad leverbaar . 
Reserveren vooraf mogelijk via mijn emailadres(sen): rhiep@msx.ch of sunhisan@euronet.nl. 
 

MSX en MSX-Player zijn  geregistreerde handelsmerken van MSX Association. 
Copyright MSX Magazine by ASCII. 
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MSX Winkel Leiden 

.Interview 

Via het Internet kwamen wij aan bij een MSX  
Winkel in Leiden die de naam Backgames draagde. 
Dit bleek een Retro winkel te zijn, dus Rinus ging 

voor ons op pad naar Leiden……… 

Na diverse zoektochten op het internet  
gedaan te hebben voor onder andere  
onderwerpen voor onze magazine,  
belandden wij op een webpagina genaamd 
backgames.nl. 
Achter deze website Winkel te zitten, welke 
ook MSX Software en 
computers showde op 
de website. 
 
Rinus ging voor ons op 
pad naar Leiden om uit 
te zoeken, wie er  
achter deze winkel 
zaten en wat men zoal 
te bieden had naar hun 
klanten, enz. 
 
Op 1 Juli, trok ik mijn stoute schoenen aan 
en  begon ik met mijn reis op weg naar  
Leiden. 
Eenmaal aangekomen in Leiden, ging ik op 
zoek naar de winkel welke niet moeilijk te 
vinden was. 
 
Diverse  oude 
computer 
systemen zoals: 
MSX, Atari 2600, 
Nintendo,  
Neogeo, Pong 
 
En ook moderne 
systemen zoals de Playstation en X Box  
waren mooi verwerkt in glazen vitrines. 
 
Tevens waren er in de zaak ook nog eens 
twee Arcade kasten te vinden, waar ieder, 
onder andere even zijn hart op kon luchten. 
 
De verkoper die mij te woord stond was 
Frank-Jan van Til, zijn compagnon Harold 
van de Laar, was helaas niet aanwezig. 

De winkel is vorig jaar gestart op 16  
november 2004. 
 
 
 
 
Teven hebben 
ze beiden ook 
een certificaat 
ontvangen,  
voor de 
Best Opstartende Ondernemer uit Leiden. 
 
De in– en verkoop loopt best goed, vanuit 
het hele land. 
Ze bezitten een 50 tal verschillende  
systemen, dus u kunt daar goed terecht als 
u accessoires of spellen zoekt voor uw hobby 
computer. 
 
Ook hun website is zeer goed opgezet en is 
zeer gebruikersvriendelijk. 
U kunt tevens 
een  
panoramafoto 
van de winkel 
zien in  
360 graden. 
 
Wij wensen de 
heren van  
Backgames veel succes en hopen dat deze 
winkel nog vele jaren mag meedraaien. 
Zeker een bezoek waard. 

 
Rinus Stoker 

 
Contact / Adresinformatie: 
Backgames 
Hogewoerd 135 
2311 HK Leiden 
Tel. Nr: 071-5222006 
Website: http://www.backgames.nl 
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Vervolg: MSX Agenda 

Datum: 

Tijd: 

Evenement: Adres: 

Informatie: 

Organisator

(en) 

Entree/  

Prijs: 

 Vervolg Periode: September/Oktober/November/December 

11 / 09 / 2005 
09:00 - 19:00 

10 / 09 / 2005 
11:00 - 16:00 

MSX Rio 
Brazillian  
MSX Crew 

Vrij Entree 
Centro do Rio de Janeiro 

Rua do Ouvidor 14 
Rio, Brazil 

Retro  
Computer Dag 

Retro 
Computer Dag 

Vrij Entree 
Zalencentrum Kayersheerdt 

1e Wormenseweg 494 
Apeldoorn 

18 / 09 / 2005 
11:00 - 16:00 

MSX Club  

Groningen 
#2 

MSX Club  
Groningen 

Vrij Entree 

Wijkcentrum “De Karre” 

Floresplein 19-D 
Groningen 

24 / 09 / 2005 
10:00 - 17:00 

MCWF  
Meeting+Veiling 

MSX Club 
West-Friesland 

€ 3,== 

Buurtcentrum Risdam 

Scheerder 1 
Hoorn 

01 / 10 / 2005 
10:00 - 23:00 

MSX Fair  
Bussum 

TNI Vrij Entree 

Buurtcentrum Uit-wijk 

Dr. Schaepmanlaan 10 
1403 BT Bussum 

20 / 11 / 2005 
11:00 - 16:00 

12 / 10 / 2005 
11:00 - 16:00 

MSX Club  

Groningen 
#2 

MSX Club  
Groningen 

Vrij Entree 

Wijkcentrum “De Karre” 

Floresplein 19-D 
Groningen 

MSX  

Vriendenclub 
Mariënberg 

MSX  

Vriendenclub 
Mariënberg 

Vrij Entree 

Buurtgebouw De Grendel 

W.Hentostraat 17 
Mariënberg 

26 / 11 / 2005 
11:30 - 17:00 

MCWF Meeting 
MSX Club  

West-Friesland 
€ 3,== 

Buurtcentrum Risdam 

Scheerder 1 
Hoorn 

10 / 12 / 2005 
10:00 - 17:00 

HCC-MSX-GG 
Meeting 

HCC-MSX-GG Vrij Entree 
Camminghalaan 5 

Bunnik 

10 / 12 / 2005 
09:00 - 19:00 

MSX  

Vriendenclub 
Mariënberg 

MSX  

Vriendenclub 
Mariënberg 

Vrij Entree 

Buurtgebouw De Grendel 

W.Hentostraat 17 
Mariënberg 
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D rie grote Nederlandse retro computerverzamelaars slaan handen ineen en organiseren 
een echte Nederlandse Retro Computer Dag. 

 
Wie kent ze niet: 
Pac Man, Super Mario Bros, Space Invaders, Centipede, Dig Dug, Pengo, Galaga, Asteroids, 
Star Raiders en niet te vergeten Pong! 
De spellen van de jaren 70 en 80! 
Of de Commodore 64, de Atari ST en de MSX, de computers van de jaren 70 en 80!  
 
Vorig jaar heeft de HCC Commodore gebruikersgroep Nederlands eerste  
retrocomputerbeurs georganiseerd. 
Door het succes hiervan hebben drie Nederlandse retro computerverzamelaars besloten er 
samen voor te zorgen dat er dit jaar weer een retro computer dag komt en dit keer groter 
dan ooit! 
Een gebruikersdag voor en door hobbyisten, gamefreaks en verzamelaars.  
 
Natuurlijk is er niet alleen plaats voor de oude spelcomputers, maar ook voor de  
homecomputers.  
Voorbeelden van de oude (spel)computers zijn: 
Atari 2600, 5200, 7800, XL, ST, Lynx en Jaguar – Commodore Plus 4, C16, C64, C128, Pet 
en Amiga – Sinclair ZX80, ZX81 en Spectrum, Philips Videopac en MSX, Sharp MZ700 en 
MZ800, BBC – Amstrad – New Brain – Intellivision – Coleco Vision – Vectrex – Nintendo 
Nes, Snes, gameboy en N64 – Sega Master System, Megadrive en Dreamcast en de Sony 
Playstation 1.  
 
De huidige (spel)computers zoals de Playstation 2, Gamecube, Xbox en PC zijn niet  
vertegenwoordigd, daar zijn genoeg andere beurzen voor! 
 
Tientallen standhouders bestaande uit winkels gespecialiseerd in retrogames, verzamelaars 
en hobbyisten zullen aanwezig zijn met geweldige koopjes en unieke demonstraties.  
Daarnaast is er volop ruimte voor het spelen van oude retrogames.  
Diverse oude homecomputers en spelcomputers staan opgesteld waar bezoekers op mogen 
spelen. 
 
De Retro Computer dag wordt gehouden op 10 september in  
Zalencentrum Kayersheerdt,  
1e Wormenseweg 494  
te Apeldoorn.  
 
De zaal is open van 11.00 uur tot 16.00 uur. De entree is heel retro, namelijk gratis! 
Meer informatie, ook voor het huren van een tafel, is te vinden op internet via 
www.retrocomputerdag.nl en via mail: info@retrocomputerdag.nl. 
 
Een dagje terug in de tijd! 
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The Maze of Galious [MoG] 

T he Maze of Galious [MoG], welbekend 
als Knightmare 2, is een uitgave van  

Konami uit het jaar: 1987 
 
Ik heb zelf dit deel met veel plezier gespeeld 
in mijn jonge jaren en het is tevens, naar 
mijn inzien, één van mijn favorieten van alle 
MSX games. 
Maar goed, buiten dit alles, gaan we  
verder met de remake. 
 
De Remake: 
In het jaar 2002 begon iemand op  
internet, genaamd: Santi Ontañón, aan het 
ontwerpen van een remake van een van 
Konami’ s bekendste spellen enkele jaren 
geleden en wel het vervolg op  
Knightmare: 
Knightmare II: The Maze of Galious. 
 
Deze ontwikkeling heeft zo z’n vruchten  
afgeworpen en dat is te zien, in zowel een 
versie voor Windows [destijds getest voor 
Windows 98/ME] en voor de Mac OSX. 
In de handleiding werd vermeld dat het spel 
mogelijk niet goed zou draaien onder Linux 
of Windows 2000 / XP, maar eerlijk gezegd 
heb ik onder XP, geen rare gebeurtenissen 
meegemaakt tijdens het spel. 
 
Het spel is gelijk aan het origineel +  
enkele uitbreidingen. 
Het spel start op in de originele stijl zoals we 
hem van vroeger kenden, maar door op 
[F10] te drukken, kunnen we switchen naar 
andere grafische sets, waardoor het spel er 
grafisch er nog mooier uitziet dan voorheen. 
 
Buiten dit alles, is er ook gewerkt aan de 
muziek en wel door op [F11] te drukken, 
kunt u van muziekmodel switchen. 
Van origineel naar alternatief, of een stijl 
met een lekkere beat eronder, enz. 

Aan u de keus welke u het beste bevalt. 
 
Verder vindt u op de homepage waar u het 
spel kunt downloaden, ook diverse  
muziekwerken die u in Mp3 formaat kunt 
downloaden, deze zijn uiteraard gerelateerd 
met MoG. 
Als kleine opmerking tussendoor, de  
webpagina is volledig in het Engels. 
 
Verder vindt u hier ook nog de voortgang 
van het spel en nog veel meer. 
 
In het Faq - bestand dat werd  
meegeleverd met het spel, werd ook  
gesproken over een vervolg op The Maze of 
Galious en wel MoG 2, deze zou dan los  
afstaan van het originele derde deel van de 
Knightmare serie: Shalom. 
Enige informatie van dit vervolg hebben we 
tot op heden nog niet gevonden, maar wij 
houden u uiteraard op de hoogte van deze 
voortgang. 
 
Download The Maze of Galious: 
Het downloaden gaat als volgt: 
Download de “Data-Files”.  
Unzip deze en download dan de  
“Binary-Files” [Windows/Mac]. 
Unzip deze in de map die u had gemaakt 
voor de Data Files. 
In de MoG map vindt u een uitvoerbaar  
bestand, open deze om het spel te gaan 
spelen en het verleden te herbeleven. 

 
Alex Koedooder 

 
Relevante Website: 
http://braingames.getput.com 
Contact Informatie: 
santi@iiia.csic.es 
santi.ontanon@terra.es 

In deze uitgave bespreken we ook enkele remakes van spellen, die naast de MSX nu verder 
doorleven op de PC, Mac, enz. 

Enige tijd geleden is deze remake van “The Maze Of Galious” gemaakt en aangezien wij 
deze nog niet besproken hebben in ons blad, volgt hier het verslag. 
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Knightmare 

.remake 

Reeds verder in deze uitgave hebben wij de Remake 
 van The Maze of Galious besproken, 

nu komen we hier aan bij “ Knightmare ”, 
waarvan wij een demo vonden op het internet. 

A llereerst wat informatie over  
Knightmare om ons geheugen op te 

frissen. 
Knightmare, is een uitgave van Konami uit 
het jaar: 1986 
 
De laatste tijd 
komen er allerlei 
remakes op In-
ternet te  
voorschijn en ook 
deze viel  
hieronder dit is 
het eerste deel 
van de  
welberuchte Knightmare serie. 
 
Tot nog toe is dit een demo en is alleen de 
eerste stage speelbaar, maar zoals ik heb 
mogen ervaren, is dit al een best speelbare 
demo. 
 
De makers  van de remake van Knightmare 
zijn: 
Programmering:  
Adriano Luiz de 
Souza [ ATUS ] 
 
Grafisch:   
Fernando Daniel 
Pereira [ SNAKE ] 
 
Maar goed we 
gaan weer terug naar het spel verslag. 
Het spel start op met een afwisselend 
plaatje, de andere keer weer iets anders. 
 
Daarna krijgen we standaard Konami scherm 
dat van onder naar boven op het scherm 
gaat en vervolgens verandert in het  
titelscherm van het spel. 
 
Alwaar wij de titel van spel kunnen zien, 

inclusief de Japanse titel. 
Het jaar van het spel en de namen van de 
makers van  
deze remake. 
 
Het start soepel 
met vrijwel  
dezelfde tune 
van de MSX, 
alleen is deze op 
de PC  
geschreven, de originele MSX Tune, had ik 
toch beter gevonden. 
 
Verder vindt je overal de zelfde items, die op 
de MSX versie op de identieke plaats kon 
vinden. 
Het is knap gemaakt en ik hoop dat de ande-
re levels ook herschreven gaan worden. 
 
De download is te vinden op hun website. 
 
Deze map pak je 
uit en start het 
uitvoerbare  
bestand  
kmare.exe op. 
Zodat u  
opnieuw uw  
herinneringen 
kunt ophalen 
aan dit prachtige spel. 
 

Alex Koedooder 
Relevante Website: 
http://paginas.terra.com.br/lazer/kmare_remake/ 
Contact Informatie: 
kmare_remake@yahoo.com.br  
Credits: 
Adriano Luiz de Souza (Programmering)   
- souza_adriano@yahoo.com.br 
Fernando Daniel Pereira ( Grafisch) 
- snake_surfer@yahoo.com.br 
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- 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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Totally Chaos Team 

In deze uitgave zullen wij als makers van deze 
magazine ons ook introduceren als  

het “ Totally Chaos “ Team. 
Zo weet u ook wie wij zijn en wat wij voor u zoal 

gaan betekenen in de toekomst. 

D e naam “ Totally Chaos “ is al langer 
bekend op het internet, maar er is een 

hoop verandert de laatste jaren waardoor er 
leden opstapten, wegens  
tijdgebrek, enz. 
 
Daarom heeft de groep zich opnieuw  
geformeerd en bestaat momenteel uit de 
volgende personen: 
• Rinus Stoker 

• Alex Koedooder 
 
Allereerst zal ik mezelf als schrijver van dit 
artikel introduceren. 
Mijn naam is Alex Koedooder, ook wel  
bekend als Koetje MSX. 
 
Ik ben met de MSX opgegroeid en heb er 
eerlijk gezegd nooit afstand van willen doen, 
maar tijdens de schoolperiode is deze op een 
zijspoor gekomen, totdat ik op de  
middelbare school deelnam aan een  
website - project.  
Dat werd uiteraard de “MSX”. 
Hier ben ik via internet eigenlijk met de MSX 
Wereld opnieuw in contact gekomen. 
 
Vervolgens zijn Rinus, Filip en ikzelf met een 
nieuwe MSX Magazine, begonnen als  
opvolger van het MSX Info Blad en MCCM. 
En dat heeft geresulteerd in deze  
magazine. 
Mijn taken zijn onder andere het  
verzorgen van het uiterlijk van het blad, 
artikelen verwerken en vertalen, enz. 
 
Maar een info magazine, kan altijd info  
gebruiken en daarom doen wij ook een  
beroep op u als lezer van ons blad, heeft u 
speltips, nieuws, enz. 
Aarzel dan niet en laat het ons dan weten. 
 

Nu geef ik het woord over aan Rinus Stoker 
om zichzelf te introduceren. 
 
Toekomst van Totally Chaos Team: 
De toekomst van Totally Chaos? 
 
Nu ik kan wel meer zeggen over  
Totally Chaos. 
Zeker over het MSX Museum we ook druk 
mee bezig zijn. 
 
We gaan dan ook in de 3de week van juli 
veel aanpassen en het op orde stellen, zodat 
we foto’s kunnen maken, voor op de  
Website en voor in het blad. 
 
Als ik te veel in huis heb zal ik dit gaan  
verkopen of ruilen voor materiaal wat ik dus 
niet bezit. 
 
Misschien zit er toch nog een disk magazine 
in, maar dan zal ik toch veel aan materiaal 
uit het buitenland helaas moet bekomen. 
Maar goed ook onze nieuwe Homepage is 
telkens aan het vernieuwen. 
Dus deze zal ook binnenkort goed gaan 
draaien en Interactief worden. 
 
De hardware van Padial blijven wij ook nog 
steeds leveren. 
 
Ook zal binnenkort een compleet systeem 
goed gaan draaien maar daar over meer 
leest u in ons blad en vindt u straks terug op 
onze homepage. 
 
Hartelijke groeten, Rinus Stoker. 
 

Totally Chaos Team: 
Alex Koedooder,  

Rinus Stoker. 
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Deze was van origine uitgebracht voor de  
MSX Turbo R. 
 
De stand van Darkstone was  
buitengewoon verblindend met de  
subliem opnieuw gecoverde MSX computers. 
 
Ook kon je de diskette laten bijwerken met 
de laatste update voor hun spel Bounce  
Mania. 
 
Ook Bitwise was op de beurs present en 

demonstreerde het 
spel “Bomb Jack”. 
 
Ook wij hebben 
hier uiteraard een 
exemplaar van 
aangeschaft 
Deze is uiteraard 
met deskundig oog 

gerecenseerd, meer hierover leest u verder 
in deze editie van ons blad. 

 
Ook dit jaar, gingen 
de meeste  
standhouders na 
alles ingeruimd en 
ingepakt te  
hebben, met z’n 
allen de stad in. 
 

Om vervolgens bij een gereserveerd  
restaurant naar binnen te stappen. 
Om hier volgens onder het genot van de 
heerlijke versnaperingen de beurs na te  
bespreken en ervaringen uit wisselen. 
 
Kortom het was weer een gezellige dag en 
ikzelf heb er van genoten en hopelijk  
mogen wij u weer volgend jaar terugzien in 
Oss 2006.  
 

Alex Koedooder 

 
 
 
 
 
 

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  

Vervolg: Verslag Oss 2005  
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Ook in het jaar 2005, werd in januari in Oss 
de jaarlijkse MSX Meeting georganiseerd, door de 

MSX Groep “MSX NBNO”. 
Ook dit jaar waren wij van de partij en  

zullen wij u meenemen in onze impressie van deze 
beurs. 

E en paar maanden geleden, was men er 
nog niet helemaal uit of de beurs  

vervolgt zou worden. 
 
Aangezien ‘t Oude Theater, de plaats waar 
dit evenement zich afspeelt,  
vermoedelijk  
gesloopt zou  
worden. 
 
Gelukkig is dit 
laatste nog niet 
gebeurt. 
En ik zeg  
hierbij “nog niet”, 
omdat de  
plannen voor het laatste nog steeds bestaan. 
 
Maar nu weer terug naar beurs. 
 
Onze reis verliep goed naar deze plaats, ook 
al mocht het weer wat ons betreft wat beter. 
 
Deze MSX beurs werd zoals gewoonlijk weer 
tip top verzorgt door de MSX Groep: 
“ MSX NBNO “. 
 
Het bezoekers aantal van deze beurs viel 
mee en er heerste een rustige sfeer. 
 
Diverse stands 
zoals Delta Soft, 
Totally Chaos, 
Sunrise waren 
uiteraard weer  
present om hun 
laatste materiaal 
op zowel software 
als hardware  
gebied te demonstreren. 
 
Ook de beruchte konijnen familie was niet 
weg te denken, bij de stand bij de heren van 

Delta Soft. 
 
MSX NBNO presenteerde hun laatste  
programmeerwerk en wel in de vorm van 
“CLS”. 
Deze was zowel uitgevoerd in een versie 
voor de MSX als wel voor de PC. 
 
Ook bij de stand van Sunrise werd druk  
soldeert en gesleuteld aan de hardware door 
niemand minder dan Koen. 
Ook Bombaman scheen hier nog wel in trek 
te zijn. 
 
Zoals wij bijna allemaal onder tussen weten, 
is Bas van MSX Club West Friesland [MCWF], 
vader geworden van Quintie. 
 

Daarom werd man 
en macht bij  
elkaar geroepen, 
om gezamenlijk 
beschuit met 
muisjes te gaan 
smeren. 
Nogmaals van 
harte proficiat Bas 

en Ditta, namens de redactie. 
 
Ook deze keer konden wij allen genieten van 
Triplex. 
Triplex, is een pittige tetris variant, die je 
met meerdere spelers door middel van een 
netwerk van muziek modules kunt spelen. 
 
Ook bij onze stand trok ons laatste werk:  
 
The Best Of Hamaraja Night, veel publiek. 
Dit spel is compleet in een nieuw jasje  
gestoken en biedt verbeterde  
muziekondersteuning voor onder andere de 
FM Pac. 
 

Verslag Oss 2005 
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Tilburg 2005 

De MSX Beurs die normaal gesproken wordt  
georganiseerd door  

CGV [ Computer Gebruikers Vereniging ], gaat dit jaar veranderen. 
Hoe en wat hierover, leest u in onderstaand artikel. 

Z oals elk jaar werd in Tilburg - Noord in 
Wijkcentrum “ De Schans ”, de Grote 

Computer Meeting georganiseerd in april. 
 
Ik zelf ben de laatste jaren ook op bezoek 
geweest bij deze beurzen en heb er van  
genoten en bovenal diverse nieuwe  
ontwikkelingen gezien en veel bijgeleerd. 
 
Maar dit jaar gaat men het anders  
aanpakken. 
 
Het wordt namelijk géén MSX - Beurs, maar 
een Open Dag. 
De reden hiertoe, is de jarenlange kritiek 
door bepaalde mensen uit de  
MSX - Wereld en daarmee een eens  
gezellige en sfeervolle beurs laten  
verdwijnen. 
 
Wijzelf van de redactie van MSX World Wide 
Magazine, betreuren het, dat het zo heeft 
moeten aflopen en hopen dan ook dat de 
organisatie volgend jaar toch de MSX Beurs 
gaan organiseren. 
 
We hebben naar mijn inzien al weinig  
beurzen in Nederland en wel 3,  
waaronder: Oss, Tilburg en Bussum. 
 
Houdt deze in ere en als er mensen mochten 
zijn die denken dat ze het beter kunnen  
organiseren, dan wens ik ze veel succes met 
de organisatie van hun MSX - Beurs, maar 
boor dan niet een ander door de grond. 
 
 
 
 
 
 
 

De open dag wordt in deze magazine niet 
inhoudelijk besproken, aangezien deze niet 
MSX - gerelateerd is. 

 
Alex Koedooder 
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MSX Meeting Bussum 2005 

D e beurs in Bussum is de grootste  
Nederlandse MSX beurs, en hij is de 

opvolger van de oude Zandvoort beurs.  
 
Hij is nu in totaal 17 keer georganiseerd.  
De eerste paar jaar was de beurs door zowel 
MSX gg Zandvoort (Jaap Hoogendijk) en TNI 
georganiseerd, maar sinds de beurs van 
2002 heeft TNI de volledige organisatie op 
zich genomen.  
Wat de MSX beurs Bussum onderscheidt van 
de andere beurzen is dat nadat de beurs is 
afgelopen je gewoon kan blijven op de zoge-
naamde MSX Marathon.  
Dit jaar duurt de Marathon tot een uur of 11 
’s avonds.  
Ook worden er een aantal evenementen  
gehouden gedurende de dag, wat de beurs 
extra leuk maakt. 
 
De beurs wordt dit jaar gehouden op  
zaterdag 1 oktober (2005).  
De locatie is net zoals vorig jaar de  
bovenverdieping van sociaal-cultureel  
centrum Uitwijk, en de beurs opent voor 
bezoekers om 10.00 uur. 
Hij eindigt om 17.00 uur in de middag, 
waarna de MSX Marathon aan zal  
vangen. 
 
Locatie: 
Bussum ligt in het midden van Nederland, 
vlak boven Hilversum.  
Het is makkelijk bereikbaar met zowel de 
auto als het openbaar vervoer. 
Hieronder kan je een beschrijving lezen die 
vertelt hoe de locatie van de MSX beurs  
Bussum te bereiken is. Het adres: 
Buurtcentrum Uit-wijk 
Dr. Schaepmanlaan 10 
1403 BT Bussum 
Nederland 
 
Routebeschrijving 
 
Met de auto: 
Bussum is het gemakkelijkst te bereiken via 
de A1. 
Op de A1 moet u richting Hilversum rijden. 
Bij de afslag “Bussum” weer van de snelweg 
af, en een stukje rechtdoor over de brug 

richting Bussum (niet richting Naarden). 
Verder rechtdoor rijden over de Huizerweg 
tot eerstkomende rotonde (met rechts een 
park). 
Daar slaat u linksaf, het Beatrixplantsoen op, 
dat later de Lorentzweg wordt, en rijdt u 
door tot de volgende rotonde, waar u  
rechtsaf slaat. 
Nu rijdt u over de Ceintuurbaan. 
U moet doorrijden tot u aan uw rechterhand 
het wijkcentrum ziet.  
Vlak ervoor moet u dan rechts afslaan en 
daar de parkeerplaats op rijden. 
 
Met de trein: 
Reis met de trein naar station Bussum Zuid, 
waar de trein 4 keer per uur arriveert (2x 
vanuit richting Amsterdam, 2x vanuit  
richting Utrecht).  
Bij het station aangekomen moet u de  
Ceintuurbaan aflopen tot u na ongeveer 5 
minuten, vlak voorbij de kerk, aan uw  
linkerhand het wijkcentrum ziet.  
Overigens zal de ‘route’ ook d.m.v. bordjes 
aangegeven worden. 
 
Contact Informatie: 
TNI 
Laurens Holst 
Lijsterlaan 60 
1403 BB Bussum 
Nederland 
Tel. 035-6989386 
Email: lholst (at) students.cs.uu.nl 
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H et MSX World Wide Magazine is opgericht om de rest van de MSX – wereld van 
informatie te voorzien, nadat MCCM gestopt is. 

Wijzelf hebben het MSX - Info blad tot nummer 25 uitgebracht. 
Nu gaan we verder met een vernieuwd team en is het blad ook gericht op het  
Internetmedium en alle hard en software ten doel MSX computers te ondersteunen. 
Dit wordt gedaan op basis van een non - profit instelling. 
 
Het MSX World Wide Magazine houdt u op de hoogte van de allernieuwste  
ontwikkelingen omtrent hard- en software. 
Tevens staat in iedere editie veel informatie hoe u deze kunt aanschaffen. 
Ook uit het buitenland kunt u via ons hardware aanschaffen. 
Ook houden wij u op de hoogte van diverse MSX- Beurzen met verschillende  
verslagen ondersteunt met foto’s. 
Indien u lid bent kunt u gratis een kleine advertentie [prikker] plaatsen van vijf regels 
van elk 30 tekens lang. 
Als club of vereniging kunt u een A5-pagina een keer laten plaatsen voor € 15,--. 
In kleur kan ook. 
Bel voor meer informatie hierover naar het telefoonnummer onderaan deze pagina. 
Losse nummers kosten € 3,-- (inclusief verzendkosten) en op beurzen geldt de  
speciale prijs van € 2,50. 
Natuurlijk kan een infoblad niet zonder informatie. 
Als u nieuws heeft of bijvoorbeeld speltips of iets dergelijks heeft, aarzel dan niet en 
laat het ons weten. 
Wij staan open voor suggesties en kunnen nog hulp gebruiken. 
Help ons het MSX - systeem in stand te houden. 

Naam     : _____________________ 
Adres    : _____________________ 
Postcode : _____________________ 
Plaats   : _____________________ 
Telefoon : _____________________ 

 
*Ik bestel dit blad [MWW 3* / 4* voor € 3,-- 

en ontvang deze per post. 
 
 

* (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Sturen naar: 
Vereniging Computergebruikers 

Landgraaf 
Rotterdamstraat 73 
6415 AV Heerlen 
Regio Bank: 79.08.33.794 
Tel:   (045) 572 599 5 
Mobiel:(06)  456 320 70 
Home Page: 
www.msxworldwide.com 
Email: mww@msxworldwide.com 
       webmastermww@hetnet.nl 
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Beste Lezer,

Ook in deze uitgave mag ik weer even u 
aandacht op eisen voor vele vernieuwingen, die in ons blad zijn.

   Binnenkort zal ook onze magazine interactief 
worden en op het internet verschijnen.
Uiteraard een bezoekje waard.
Onze oude homepage www.msxinfo.com, word een jaar verlengt en gesponsord, door de maker en wel Dirk Haagmans van www.parkstad.com

   We waren al steeds bezig onze frontcover op het blad te veranderen en heeft men ons ontwerpen toegezonden.
Deze waren goed, maar we hebben toch besloten om ons eigen ontwerp te verbeteren en zijn dan tot 
hetgeen gekomen, wat nu dan op de cover van dit nummer staat.

   Wij zijn tenslotte op dit gebied Hobbyisten dus te professioneel is ook niet goed.
Het gaat tenslotte dat de lezer iets krijgt waar hij wat aan heeft en dat staat meestal binnen in het blad.

   Helaas moet ik u vertellen dat de Tilburg beurs niet door kon gaan, wat mij dus ook betreurd.
Waar het aan ligt, laat ik in het midden.
We hopen dan ook dat u in september wel naar 
Bussum komt.

   Ook zijn er nog MSX Clubs waar u bezoeken aan kunt brengen.
Wij zullen deze dan ook in blad vermelden plus de datums waar en waneer deze zijn.
Ik kan u wel vertellen dat de afgelopen Beurs in Oss zeer goed verlopen was en veel bezoekers heeft 
gehad, zie het Beurs verslag.
Mocht er nog op andere plaatsen MSX meetings zijn in Nederland of daar buiten dan kunt u deze vinden in onze MSX Agenda in ons blad. 
Ook uw inbreng is van harte welkom.

   Ik geef nu weer het woord aan de mensen die voor ons blad schrijven en hoop dan ook dat u weer zult genieten van alle nieuwtjes, die wij u kunnen 
vermelden.
Rinus Stoker
!!! MSX World wide magazine 3 is uit !!!
Voorjaar / Zomer / Herfst 
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.
Alex Koedooder

Vrij Entree
HCV 
De 
Amsterdammer
HCV De 
Amsterdammer Meeting
27 / 08 / 2005
10:00 - 17:00
Entree/ 
Prijs:
Organisator(en)
Adres
Informatie:
Evenement:
Datum:
Tijd:
Gebouw “Don Bosco”
James Wattstraat 56
Amsterdam Oost
Periode: September/Oktober/November/December
#
#
MSX World Wide Magazine 3
MSX World Wide Magazine 3
Uitgave: 1x in  de 3 maanden
Beursprijs: € 2,50
Losse Nummers: € 3,00
Uitgebreid Interview met MSX Shop in Leiden, 
genaamd “Backgames”
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder 
schriftelijke toestemming van de uitgever
Laivalahdenkaari 16
00810 Helsinki
Finland
Vrij Entree
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NYRIKKI
MSX Info 
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Bunnik
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Centro do Rio de Janeiro
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Door verhuis van redactieleden en door het te laat ontvangen van de artikelen, is er 1 uitgave 
overgeslagen.
Normaal zou dit editie nummer 4 zijn maar is nu nummer 3.
Onze excuses voor het ongemak.
Vervolg: MSX Agenda
.BEURZEN
MSX Agenda 
.beurzen

.advertentie
.Advertentie
Tilburg 2005
.beurzen
Totally Chaos Team
.msx groepen

.advertentie
MSX Meeting Bussum 2005
.Beurzen
Na 13 jaar brengt Delta Soft het vervolg op Konami Quiz uit,
- 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
De naam “ Totally Chaos “ is al langer bekend op het internet, maar er is een hoop verandert de laatste jaren waardoor er leden opstapten, wegens 
tijdgebrek, enz.

Daarom heeft de groep zich opnieuw 
geformeerd en bestaat momenteel uit de volgende personen:
Rinus Stoker
Alex Koedooder

Allereerst zal ik mezelf als schrijver van dit artikel introduceren.
Mijn naam is Alex Koedooder, ook wel 
bekend als Koetje MSX.

Ik ben met de MSX opgegroeid en heb er eerlijk gezegd nooit afstand van willen doen, maar tijdens de schoolperiode is deze op een zijspoor gekomen, totdat ik op de 
middelbare school deelnam aan een 
website - project. 
Dat werd uiteraard de “MSX”.
Hier ben ik via internet eigenlijk met de MSX Wereld opnieuw in contact gekomen.

Vervolgens zijn Rinus, Filip en ikzelf met een nieuwe MSX Magazine, begonnen als 
opvolger van het MSX Info Blad en MCCM.
En dat heeft geresulteerd in deze 
magazine.
Mijn taken zijn onder andere het 
verzorgen van het uiterlijk van het blad, artikelen verwerken en vertalen, enz.

Maar een info magazine, kan altijd info 
gebruiken en daarom doen wij ook een 
beroep op u als lezer van ons blad, heeft u speltips, nieuws, enz.
Aarzel dan niet en laat het ons dan weten.

Nu geef ik het woord over aan Rinus Stoker om zichzelf te introduceren.

Toekomst van Totally Chaos Team:
De toekomst van Totally Chaos?

Nu ik kan wel meer zeggen over 
Totally Chaos.
Zeker over het MSX Museum we ook druk mee bezig zijn.

We gaan dan ook in de 3de week van juli veel aanpassen en het op orde stellen, zodat we foto’s kunnen maken, voor op de 
Website en voor in het blad.

Als ik te veel in huis heb zal ik dit gaan 
verkopen of ruilen voor materiaal wat ik dus niet bezit.

Misschien zit er toch nog een disk magazine in, maar dan zal ik toch veel aan materiaal uit het buitenland helaas moet bekomen. Maar goed ook onze nieuwe Homepage is telkens aan het vernieuwen.
Dus deze zal ook binnenkort goed gaan draaien en Interactief worden.

De hardware van Padial blijven wij ook nog steeds leveren.

Ook zal binnenkort een compleet systeem goed gaan draaien maar daar over meer leest u in ons blad en vindt u straks terug op onze homepage.

Hartelijke groeten, Rinus Stoker.

Totally Chaos Team:
Alex Koedooder, 
Rinus Stoker.


In deze uitgave zullen wij als makers van deze magazine ons ook introduceren als 
het “ Totally Chaos “ Team.
Zo weet u ook wie wij zijn en wat wij voor u zoal gaan betekenen in de toekomst.
Zoals elk jaar werd in Tilburg - Noord in Wijkcentrum “ De Schans ”, de Grote Computer Meeting georganiseerd in april.

Ik zelf ben de laatste jaren ook op bezoek geweest bij deze beurzen en heb er van 
genoten en bovenal diverse nieuwe 
ontwikkelingen gezien en veel bijgeleerd.

Maar dit jaar gaat men het anders 
aanpakken.

Het wordt namelijk géén MSX - Beurs, maar een Open Dag.
De reden hiertoe, is de jarenlange kritiek door bepaalde mensen uit de 
MSX - Wereld en daarmee een eens 
gezellige en sfeervolle beurs laten 
verdwijnen.

Wijzelf van de redactie van MSX World Wide Magazine, betreuren het, dat het zo heeft moeten aflopen en hopen dan ook dat de organisatie volgend jaar toch de MSX Beurs gaan organiseren.

We hebben naar mijn inzien al weinig 
beurzen in Nederland en wel 3, 
waaronder: Oss, Tilburg en Bussum.

Houdt deze in ere en als er mensen mochten zijn die denken dat ze het beter kunnen 
organiseren, dan wens ik ze veel succes met de organisatie van hun MSX - Beurs, maar boor dan niet een ander door de grond.







De open dag wordt in deze magazine niet inhoudelijk besproken, aangezien deze niet MSX - gerelateerd is.

Alex Koedooder


De MSX Beurs die normaal gesproken wordt 
georganiseerd door 
CGV [ Computer Gebruikers Vereniging ], gaat dit jaar veranderen.
Hoe en wat hierover, leest u in onderstaand artikel.

Het MSX World Wide Magazine is opgericht om de rest van de MSX – wereld van informatie te voorzien, nadat MCCM gestopt is.
Wijzelf hebben het MSX - Info blad tot nummer 25 uitgebracht.
Nu gaan we verder met een vernieuwd team en is het blad ook gericht op het 
Internetmedium en alle hard en software ten doel MSX computers te ondersteunen.
Dit wordt gedaan op basis van een non - profit instelling.

Het MSX World Wide Magazine houdt u op de hoogte van de allernieuwste 
ontwikkelingen omtrent hard- en software.
Tevens staat in iedere editie veel informatie hoe u deze kunt aanschaffen.
Ook uit het buitenland kunt u via ons hardware aanschaffen.
Ook houden wij u op de hoogte van diverse MSX- Beurzen met verschillende 
verslagen ondersteunt met foto’s.
Indien u lid bent kunt u gratis een kleine advertentie [prikker] plaatsen van vijf regels van elk 30 tekens lang.
Als club of vereniging kunt u een A5-pagina een keer laten plaatsen voor € 15,--.
In kleur kan ook.
Bel voor meer informatie hierover naar het telefoonnummer onderaan deze pagina. Losse nummers kosten € 3,-- (inclusief verzendkosten) en op beurzen geldt de 
speciale prijs van € 2,50.
Natuurlijk kan een infoblad niet zonder informatie.
Als u nieuws heeft of bijvoorbeeld speltips of iets dergelijks heeft, aarzel dan niet en laat het ons weten.
Wij staan open voor suggesties en kunnen nog hulp gebruiken.
Help ons het MSX - systeem in stand te houden.
Sturen naar:
Vereniging Computergebruikers Landgraaf
Rotterdamstraat 73
6415 AV Heerlen
Regio Bank: 79.08.33.794
Tel:   (045) 572 599 5
Mobiel:(06)  456 320 70
Home Page:
www.msxworldwide.com
Email: mww@msxworldwide.com
       webmastermww@hetnet.nl
Naam     : _____________________
Adres    : _____________________
Postcode : _____________________
Plaats   : _____________________
Telefoon : _____________________

*Ik bestel dit blad [MWW 3* / 4* voor € 3,--
en ontvang deze per post.


* (doorhalen wat niet van toepassing is)
De beurs in Bussum is de grootste 
Nederlandse MSX beurs, en hij is de opvolger van de oude Zandvoort beurs. 

Hij is nu in totaal 17 keer georganiseerd. 
De eerste paar jaar was de beurs door zowel MSX gg Zandvoort (Jaap Hoogendijk) en TNI georganiseerd, maar sinds de beurs van 2002 heeft TNI de volledige organisatie op zich genomen. 
Wat de MSX beurs Bussum onderscheidt van de andere beurzen is dat nadat de beurs is afgelopen je gewoon kan blijven op de zogenaamde MSX Marathon. 
Dit jaar duurt de Marathon tot een uur of 11 ’s avonds. 
Ook worden er een aantal evenementen 
gehouden gedurende de dag, wat de beurs extra leuk maakt.

De beurs wordt dit jaar gehouden op 
zaterdag 1 oktober (2005). 
De locatie is net zoals vorig jaar de 
bovenverdieping van sociaal-cultureel 
centrum Uitwijk, en de beurs opent voor bezoekers om 10.00 uur.
Hij eindigt om 17.00 uur in de middag, waarna de MSX Marathon aan zal 
vangen.

Locatie:
Bussum ligt in het midden van Nederland, vlak boven Hilversum. 
Het is makkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.
Hieronder kan je een beschrijving lezen die vertelt hoe de locatie van de MSX beurs 
Bussum te bereiken is. Het adres:
Buurtcentrum Uit-wijk
Dr. Schaepmanlaan 10
1403 BT Bussum
Nederland

Routebeschrijving

Met de auto:
Bussum is het gemakkelijkst te bereiken via de A1.
Op de A1 moet u richting Hilversum rijden. Bij de afslag “Bussum” weer van de snelweg af, en een stukje rechtdoor over de brug richting Bussum (niet richting Naarden).
Verder rechtdoor rijden over de Huizerweg tot eerstkomende rotonde (met rechts een park).
Daar slaat u linksaf, het Beatrixplantsoen op, dat later de Lorentzweg wordt, en rijdt u door tot de volgende rotonde, waar u 
rechtsaf slaat.
Nu rijdt u over de Ceintuurbaan.
U moet doorrijden tot u aan uw rechterhand het wijkcentrum ziet. 
Vlak ervoor moet u dan rechts afslaan en daar de parkeerplaats op rijden.

Met de trein:
Reis met de trein naar station Bussum Zuid, waar de trein 4 keer per uur arriveert (2x vanuit richting Amsterdam, 2x vanuit 
richting Utrecht). 
Bij het station aangekomen moet u de 
Ceintuurbaan aflopen tot u na ongeveer 5 minuten, vlak voorbij de kerk, aan uw 
linkerhand het wijkcentrum ziet. 
Overigens zal de ‘route’ ook d.m.v. bordjes aangegeven worden.

Contact Informatie:
TNI
Laurens Holst
Lijsterlaan 60
1403 BB Bussum
Nederland
Tel. 035-6989386
Email: lholst (at) students.cs.uu.nl
Deze was van origine uitgebracht voor de 
MSX Turbo R.

De stand van Darkstone was 
buitengewoon verblindend met de 
subliem opnieuw gecoverde MSX computers.

Ook kon je de diskette laten bijwerken met de laatste update voor hun spel Bounce 
Mania.

Ook Bitwise was op de beurs present en
demonstreerde het spel “Bomb Jack”.

Ook wij hebben hier uiteraard een exemplaar van aangeschaft
Deze is uiteraard met deskundig oog gerecenseerd, meer hierover leest u verder in deze editie van ons blad.

Ook dit jaar, gingen de meeste 
standhouders na alles ingeruimd en ingepakt te 
hebben, met z’n allen de stad in.

Om vervolgens bij een gereserveerd 
restaurant naar binnen te stappen.
Om hier volgens onder het genot van de heerlijke versnaperingen de beurs na te 
bespreken en ervaringen uit wisselen.

Kortom het was weer een gezellige dag en ikzelf heb er van genoten en hopelijk 
mogen wij u weer volgend jaar terugzien in Oss 2006. 

Alex Koedooder
Ook in het jaar 2005, werd in januari in Oss
de jaarlijkse MSX Meeting georganiseerd, door de MSX Groep “MSX NBNO”.
Ook dit jaar waren wij van de partij en 
zullen wij u meenemen in onze impressie van deze beurs.
Een paar maanden geleden, was men er nog niet helemaal uit of de beurs 
vervolgt zou worden.

Aangezien ‘t Oude Theater, de plaats waar dit evenement zich afspeelt, 
vermoedelijk 
gesloopt zou 
worden.

Gelukkig is dit laatste nog niet gebeurt.
En ik zeg 
hierbij “nog niet”, omdat de 
plannen voor het laatste nog steeds bestaan.

Maar nu weer terug naar beurs.

Onze reis verliep goed naar deze plaats, ook al mocht het weer wat ons betreft wat beter.

Deze MSX beurs werd zoals gewoonlijk weer tip top verzorgt door de MSX Groep:
“ MSX NBNO “.

Het bezoekers aantal van deze beurs viel mee en er heerste een rustige sfeer.

Diverse stands zoals Delta Soft, Totally Chaos, Sunrise waren uiteraard weer 
present om hun laatste materiaal op zowel software als hardware 
gebied te demonstreren.

Ook de beruchte konijnen familie was niet weg te denken, bij de stand bij de heren van Delta Soft.

MSX NBNO presenteerde hun laatste 
programmeerwerk en wel in de vorm van “CLS”.
Deze was zowel uitgevoerd in een versie voor de MSX als wel voor de PC.

Ook bij de stand van Sunrise werd druk 
soldeert en gesleuteld aan de hardware door niemand minder dan Koen.
Ook Bombaman scheen hier nog wel in trek te zijn.

Zoals wij bijna allemaal onder tussen weten, is Bas van MSX Club West Friesland [MCWF], vader geworden van Quintie.

Daarom werd man en macht bij 
elkaar geroepen, om gezamenlijk beschuit met muisjes te gaan smeren.
Nogmaals van harte proficiat Bas en Ditta, namens de redactie.

Ook deze keer konden wij allen genieten van Triplex.
Triplex, is een pittige tetris variant, die je met meerdere spelers door middel van een netwerk van muziek modules kunt spelen.

Ook bij onze stand trok ons laatste werk: 

The Best Of Hamaraja Night, veel publiek.
Dit spel is compleet in een nieuw jasje 
gestoken en biedt verbeterde 
muziekondersteuning voor onder andere de FM Pac.

( Advertentie )
Prijs: € 12,50 
inclusief verzendkosten



 Beursprijs: € 10,00
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)





    

Vervolg: Verslag Oss 2005 
.beurzen 
Verslag Oss 2005
.beurzen
.remake
The Maze of Galious [MoG]
.Remake
Knightmare
Allereerst wat informatie over 
Knightmare om ons geheugen op te frissen.
Knightmare, is een uitgave van Konami uit het jaar: 1986

De laatste tijd komen er allerlei remakes op Internet te 
voorschijn en ook deze viel 
hieronder dit is het eerste deel van de 
welberuchte Knightmare serie.

Tot nog toe is dit een demo en is alleen de eerste stage speelbaar, maar zoals ik heb mogen ervaren, is dit al een best speelbare demo.

De makers  van de remake van Knightmare zijn:
Programmering:  Adriano Luiz de Souza [ ATUS ]

Grafisch:  
Fernando Daniel Pereira [ SNAKE ]

Maar goed we gaan weer terug naar het spel verslag.
Het spel start op met een afwisselend plaatje, de andere keer weer iets anders.

Daarna krijgen we standaard Konami scherm dat van onder naar boven op het scherm gaat en vervolgens verandert in het 
titelscherm van het spel.

Alwaar wij de titel van spel kunnen zien, inclusief de Japanse titel.
Het jaar van het spel en de namen van de makers van 
deze remake.

Het start soepel met vrijwel 
dezelfde tune van de MSX, alleen is deze op de PC 
geschreven, de originele MSX Tune, had ik toch beter gevonden.

Verder vindt je overal de zelfde items, die op de MSX versie op de identieke plaats kon vinden.
Het is knap gemaakt en ik hoop dat de andere levels ook herschreven gaan worden.

De download is te vinden op hun website.

Deze map pak je uit en start het uitvoerbare 
bestand 
kmare.exe op.
Zodat u 
opnieuw uw 
herinneringen kunt ophalen aan dit prachtige spel.

Alex Koedooder
Relevante Website:
http://paginas.terra.com.br/lazer/kmare_remake/
Contact Informatie:
kmare_remake@yahoo.com.br 
Credits:
Adriano Luiz de Souza (Programmering)  
- souza_adriano@yahoo.com.br
Fernando Daniel Pereira ( Grafisch)
- snake_surfer@yahoo.com.br


The Maze of Galious [MoG], welbekend als Knightmare 2, is een uitgave van 
Konami uit het jaar: 1987

Ik heb zelf dit deel met veel plezier gespeeld in mijn jonge jaren en het is tevens, naar mijn inzien, één van mijn favorieten van alle MSX games.
Maar goed, buiten dit alles, gaan we 
verder met de remake.

De Remake:
In het jaar 2002 begon iemand op 
internet, genaamd: Santi Ontañón, aan het ontwerpen van een remake van een van Konami’ s bekendste spellen enkele jaren geleden en wel het vervolg op 
Knightmare:
Knightmare II: The Maze of Galious.

Deze ontwikkeling heeft zo z’n vruchten 
afgeworpen en dat is te zien, in zowel een versie voor Windows [destijds getest voor Windows 98/ME] en voor de Mac OSX.
In de handleiding werd vermeld dat het spel mogelijk niet goed zou draaien onder Linux of Windows 2000 / XP, maar eerlijk gezegd heb ik onder XP, geen rare gebeurtenissen meegemaakt tijdens het spel.

Het spel is gelijk aan het origineel + 
enkele uitbreidingen.
Het spel start op in de originele stijl zoals we hem van vroeger kenden, maar door op [F10] te drukken, kunnen we switchen naar andere grafische sets, waardoor het spel er grafisch er nog mooier uitziet dan voorheen.

Buiten dit alles, is er ook gewerkt aan de muziek en wel door op [F11] te drukken, kunt u van muziekmodel switchen.
Van origineel naar alternatief, of een stijl met een lekkere beat eronder, enz.
Aan u de keus welke u het beste bevalt.

Verder vindt u op de homepage waar u het spel kunt downloaden, ook diverse 
muziekwerken die u in Mp3 formaat kunt downloaden, deze zijn uiteraard gerelateerd met MoG.
Als kleine opmerking tussendoor, de 
webpagina is volledig in het Engels.

Verder vindt u hier ook nog de voortgang van het spel en nog veel meer.

In het Faq - bestand dat werd 
meegeleverd met het spel, werd ook 
gesproken over een vervolg op The Maze of Galious en wel MoG 2, deze zou dan los 
afstaan van het originele derde deel van de Knightmare serie: Shalom.
Enige informatie van dit vervolg hebben we tot op heden nog niet gevonden, maar wij houden u uiteraard op de hoogte van deze voortgang.

Download The Maze of Galious:
Het downloaden gaat als volgt:
Download de “Data-Files”. 
Unzip deze en download dan de 
“Binary-Files” [Windows/Mac].
Unzip deze in de map die u had gemaakt voor de Data Files.
In de MoG map vindt u een uitvoerbaar 
bestand, open deze om het spel te gaan spelen en het verleden te herbeleven.

Alex Koedooder

Relevante Website:
http://braingames.getput.com
Contact Informatie:
santi@iiia.csic.es
santi.ontanon@terra.es
Reeds verder in deze uitgave hebben wij de Remake
 van The Maze of Galious besproken,
nu komen we hier aan bij “ Knightmare ”,
waarvan wij een demo vonden op het internet.
In deze uitgave bespreken we ook enkele remakes van spellen, die naast de MSX nu verder doorleven op de PC, Mac, enz.
Enige tijd geleden is deze remake van “The Maze Of Galious” gemaakt en aangezien wij deze nog niet besproken hebben in ons blad, volgt hier het verslag.

Ook dit jaar werd er hard gewerkt achter de stand van MSX NBNO in 
“Oss 2005”
Herbeleef het verleden in de remake van 
“The Maze of Galious”
The Official Website 
of MSX World Wide Magazine

http://www.msxworldwide.com
Heeft u website die gerelateerd is, zend deze dan in naar mww@msxworldwide.com met als onderwerp 
“Web Links”.
Deze vindt u dan terug in een van onze 
komende uitgaven in de rubriek “ Weblinks ”.

Alex Koedooder
MSX Vriendenclub Mariënberg


http://members.home.nl/mvm-club
MSX Resource Center


http://www.msx.org
BackGames


http://www.backgames.nl/
Msx Club West Friesland

http://www.msxwf.info


GEEN

LOGO


MSX Club Groningen


http://www.msxcg.nl

Drie grote Nederlandse retro computerverzamelaars slaan handen ineen en organiseren een echte Nederlandse Retro Computer Dag.

Wie kent ze niet:
Pac Man, Super Mario Bros, Space Invaders, Centipede, Dig Dug, Pengo, Galaga, Asteroids, Star Raiders en niet te vergeten Pong!
De spellen van de jaren 70 en 80!
Of de Commodore 64, de Atari ST en de MSX, de computers van de jaren 70 en 80! 

Vorig jaar heeft de HCC Commodore gebruikersgroep Nederlands eerste 
retrocomputerbeurs georganiseerd.
Door het succes hiervan hebben drie Nederlandse retro computerverzamelaars besloten er samen voor te zorgen dat er dit jaar weer een retro computer dag komt en dit keer groter dan ooit!
Een gebruikersdag voor en door hobbyisten, gamefreaks en verzamelaars. 

Natuurlijk is er niet alleen plaats voor de oude spelcomputers, maar ook voor de 
homecomputers. 
Voorbeelden van de oude (spel)computers zijn:
Atari 2600, 5200, 7800, XL, ST, Lynx en Jaguar – Commodore Plus 4, C16, C64, C128, Pet en Amiga – Sinclair ZX80, ZX81 en Spectrum, Philips Videopac en MSX, Sharp MZ700 en MZ800, BBC – Amstrad – New Brain – Intellivision – Coleco Vision – Vectrex – Nintendo Nes, Snes, gameboy en N64 – Sega Master System, Megadrive en Dreamcast en de Sony Playstation 1. 

De huidige (spel)computers zoals de Playstation 2, Gamecube, Xbox en PC zijn niet 
vertegenwoordigd, daar zijn genoeg andere beurzen voor!

Tientallen standhouders bestaande uit winkels gespecialiseerd in retrogames, verzamelaars en hobbyisten zullen aanwezig zijn met geweldige koopjes en unieke demonstraties. 
Daarnaast is er volop ruimte voor het spelen van oude retrogames. 
Diverse oude homecomputers en spelcomputers staan opgesteld waar bezoekers op mogen spelen.

De Retro Computer dag wordt gehouden op 10 september in 
Zalencentrum Kayersheerdt, 
1e Wormenseweg 494 
te Apeldoorn. 

De zaal is open van 11.00 uur tot 16.00 uur. De entree is heel retro, namelijk gratis!
Meer informatie, ook voor het huren van een tafel, is te vinden op internet via www.retrocomputerdag.nl en via mail: info@retrocomputerdag.nl.

Een dagje terug in de tijd!

#
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#
MSX World Wide Magazine 3
Entree/ 
Prijs:
Organisator(en)
Adres:
Informatie:
Evenement:
Datum:
Tijd:
Vervolg Periode: September/Oktober/November/December

( Advertentie )
Geïnteresseerd 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 tevens 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 webmastermww@hetnet.nl

Na diverse zoektochten op het internet 
gedaan te hebben voor onder andere 
onderwerpen voor onze magazine, 
belandden wij op een webpagina genaamd backgames.nl.
Achter deze website Winkel te zitten, welke ook MSX Software en computers showde op de website.

Rinus ging voor ons op pad naar Leiden om uit te zoeken, wie er 
achter deze winkel zaten en wat men zoal te bieden had naar hun klanten, enz.

Op 1 Juli, trok ik mijn stoute schoenen aan en  begon ik met mijn reis op weg naar 
Leiden.
Eenmaal aangekomen in Leiden, ging ik op zoek naar de winkel welke niet moeilijk te vinden was.

Diverse  oude computer
systemen zoals:
MSX, Atari 2600, Nintendo, 
Neogeo, Pong

En ook moderne systemen zoals de Playstation en X Box 
waren mooi verwerkt in glazen vitrines.

Tevens waren er in de zaak ook nog eens twee Arcade kasten te vinden, waar ieder,
onder andere even zijn hart op kon luchten.

De verkoper die mij te woord stond was Frank-Jan van Til, zijn compagnon Harold van de Laar, was helaas niet aanwezig.
De winkel is vorig jaar gestart op 16 
november 2004.




Teven hebben ze beiden ook een certificaat ontvangen, 
voor de
Best Opstartende Ondernemer uit Leiden.

De in– en verkoop loopt best goed, vanuit het hele land.
Ze bezitten een 50 tal verschillende 
systemen, dus u kunt daar goed terecht als u accessoires of spellen zoekt voor uw hobby computer.

Ook hun website is zeer goed opgezet en is zeer gebruikersvriendelijk.
U kunt tevens een 
panoramafoto van de winkel zien in 
360 graden.

Wij wensen de heren van 
Backgames veel succes en hopen dat deze winkel nog vele jaren mag meedraaien.
Zeker een bezoek waard.

Rinus Stoker

Contact / Adresinformatie:
Backgames
Hogewoerd 135
2311 HK Leiden
Tel. Nr: 071-5222006
Website: http://www.backgames.nl
Via het Internet kwamen wij aan bij een MSX 
Winkel in Leiden die de naam Backgames draagde.
Dit bleek een Retro winkel te zijn, dus Rinus ging voor ons op pad naar Leiden………
.Interview
.advertentie
MSX Winkel Leiden
Welkom bij alweer de derde editie van MSX Magazine.

Het magazine dat wordt uitgegeven door ASCII in samenwerking met 
MSX Association.

U krijgt naast het magazine een cd-rom met daarop de nieuwste versie van de 
MSX Player

Een uiterst kleurrijke en fantasierijke cover  

Onderwerpen te over.

Wat te denken van artikelen over de 
MSX Gamereader te bouwen in 5 ¼ slot van een pc - kast.

Leuk idee, maar ik vindt het nogal rommelig uitgevoerd.  

In een interview met Nishi staat ( hoewel mijn Japans natuurlijk zero is ), zijn visie op de toekomstige MSX nog eens keurig 
uitgelegd.

Daarnaast veel uitleg over de toekomstige all - in one chip.

Dit is voor een ieder die met VHDL  aan de slag wil het aanschaffen waard.

U kunt terecht bij Bazix voor de prijs van 189 euro exclusief verzendkosten. 
(Deadline voor te bestellen is tot 20 
augustus !).

Daarnaast een keur aan software, waarvoor u alleen al een flinke smak geld zou moeten neertellen, als u het los zou kunnen en moeten aanschaffen.

Nee! Voor de prijs van dit magazine alleen zou u het er allang uithalen.

Aleste, Synthsaurus 3.0 , Chaos Angels en nog veel meer (ik heb eerlijk gezegd, niet eens alles, qua software kunnen bekijken.)

Tot slot zoals gebruikelijk, een stickervel als extraatje even als een muispad.

Kortom , uiteraard niet objectief, 
maar aanschaffen  !

Rob Hiep


In Japan volgt binnenkort ook weer het derde deel van MSX Magazine, dat wordt uitgegeven door ASCII, Rob Hiep, onderzocht deze en maakte er een verslag van in onderstaand artikel.
.Magazines
.advertentie
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De Magazine rondom de MSX-Player van MSX Association

           				Derde Editie

Artikelen    	-    Artikel over de V9978/V9990
Interview met Mr. Nishi
Hoe repareer ik de diskdrive van de Turbo-R?
De MSX – Gamereader ingebouwd in een 5¼ PC kast slot.
    

Software    	-    Aleste
Synthsaurus 3.0
Chaos Angels


Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van de inhoud.

Te koop op de Sunrise stand voor € 35,—. Mis deze kans niet !
10 stuks uit voorraad leverbaar .
Reserveren vooraf mogelijk via mijn emailadres(sen): rhiep@msx.ch of sunhisan@euronet.nl.

MSX en MSX-Player zijn  geregistreerde handelsmerken van MSX Association.
Copyright MSX Magazine by ASCII.
                            
  














Twee van de drie volumes beschikbaar 
vanaf 1 oktober.
Elk volume bevat twee diskettes en 1 cd-rom  
met de allerbeste Muziekcollectie - Moonsound 
alsmede MSX - Music / MSX - Audio 
van het Arranger Team ooit.
Zo genieten dus! 

Prijs   € 6   per volume
Beschikbaar op de Sunrise stand 
Buurtcentrum Uit-wijk
Dr. Schaepmanlaan 10
1403 BT Bussum
Vrij Entree
TNI
MSX Fair 
Bussum
01 / 10 / 2005
10:00 - 23:00
Buurtcentrum Risdam
Scheerder 1
Hoorn
€ 3,==
MSX Club
West-Friesland
MCWF 
Meeting+Veiling
24 / 09 / 2005
10:00 - 17:00
Wijkcentrum “De Karre”
Floresplein 19-D
Groningen
Vrij Entree
MSX Club 
Groningen
MSX Club 
Groningen
#2
18 / 09 / 2005
11:00 - 16:00
Zalencentrum Kayersheerdt
1e Wormenseweg 494
Apeldoorn
Vrij Entree
Retro
Computer Dag
Retro 
Computer Dag
Centro do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor 14
Rio, Brazil
Vrij Entree
Brazillian 
MSX Crew
MSX Rio
10 / 09 / 2005
11:00 - 16:00
11 / 09 / 2005
09:00 - 19:00
Buurtgebouw De Grendel
W.Hentostraat 17
Mariënberg
Vrij Entree
MSX 
Vriendenclub Mariënberg
MSX 
Vriendenclub Mariënberg
10 / 12 / 2005
09:00 - 19:00
Camminghalaan 5
Bunnik
Vrij Entree
HCC-MSX-GG
HCC-MSX-GG Meeting
10 / 12 / 2005
10:00 - 17:00
Buurtcentrum Risdam
Scheerder 1
Hoorn
€ 3,==
MSX Club 
West-Friesland
MCWF Meeting
26 / 11 / 2005
11:30 - 17:00
Buurtgebouw De Grendel
W.Hentostraat 17
Mariënberg
Vrij Entree
MSX 
Vriendenclub Mariënberg
MSX 
Vriendenclub Mariënberg
Wijkcentrum “De Karre”
Floresplein 19-D
Groningen
Vrij Entree
MSX Club 
Groningen
MSX Club 
Groningen
#2
12 / 10 / 2005
11:00 - 16:00
20 / 11 / 2005
11:00 - 16:00
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