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De CD die bij dit blad hoort komt eind 2007 uit  Zie de BON!De CD die bij dit blad hoort komt eind 2007 uit  Zie de BON!  

 

Beursprijs: € 2,50 
Losse Nummers: € 3,00 

Nu met CD 

Bomber Jack een heel leu spel. 
Dit word door Bitwise geprmoot. 
En ook op de Nederlandse Bdem 
Aan de man gebracht. 

Voor de tweede 
keer werd 

in Nederland op-
nieuw een 

“ Retro Computer 

WINTER 2007 

Een Foto uit het MSX-Museum. 
Lees verder in ons blad of kijk 
voor meer nieuws op onze Ho-
mepage. 

Deltasoft heeft nu een nieuwtje 
Konamiquiz 2 op 7 disketes, Of  
op een Compact-Flashkaart die u 
met de Ide Kaart en flashlezer 

kan draaien. 
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Colofon / Voorwoord  

Beste Lezer, 
 
Allereerst wil ik u namens de redactie nog gelukkige 
jaren toewensen. 
   Wij hopen dat u de komende jaren in een goede 
gezondheid en voorspoedig mag leven. 
Helaas een teleurstelling met dit Nummer 5 sluiten  
wij op papier het Magazine. Een voordeel wij doen u 
een CD toe komen wat wij de vele MSX jaren hebben 
betekend. Foto's van Beurzen Totally Chaos BBS, Pdf 
files van de bladen MIB en MWW. 
Ook de software die wij uit brachten en niet op de 
MCCM cd staan van Atlantis maas en Mijn disk …….. 
te veel om op te noemen. 
Wij sturen u een Bon mee voor de CD om deze op de 
Nijmegen Beurs  2008 of de 2 de zaterdag van fe-
bruari in MarienBerg te komen ophalen. Kunt u niet 
en wilt u graag deze CD stort dan 3 euro Of  als u in 
Europa woont 5 euro of buiten Europa 8 euro op Re-
kening 79.08.33.794 van Vereniging van Computer 
Gebruikers Landgraaf Te Heerlen. Met naam adres en 
Bonnummer. Komt u op een van deze dagen neem de 
Bon dan mee. 
 
Onze Homepage heeft een andere Webmaster en bin-
nenkort word er een Webshop aan gekoppeld om alle 
voorraden  die wij hebben te verkopen. 
Zo dat ons Msx Kelder Museum goed te bezichtigen  
Is en met de verkoop weer spullen kunnen kopen die 
in ons Museum niet staat. 
Als u het MSX Museum wilt bezichtigen kan dat  door 
een email of telefoontje maken we dan een afspraak. 
Ook is het binnen kort via Internet te zien maar het is 
leuker om het in het echt te zien. De zaterdagen wa-
neer het museum open is zijn voorlopig gepland de 
eerste zaterdag van de maand en wel van 13.00 uur 
tot en met 15.00 uur. Heeft u nog iets over op msx 
gebied en wil er afstand van doen wij houden ons 
aanbevolen. 
Nu nog veel lees plezier en succes met uw MSX. 
Helaas kunnen we niet de films op de cd zetten zou te 
veel ruimte in nemen maar ook een dvd met films is  
via onze website te koop voor een redelijk prijs. 
Deze draait ook in het museum, waar  sinds kort ook 
een Game kast met een echte msx draait. 
Dus kom even aan of laat het ons weten waneer u 
een kijkje wilt nemen. 
 

Met vriendelijke groeten  Uw Uitgever Rinus Stoker 
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MSX 
Internet Webpagina`s 



MSX World Wide Magazine 5 

 .beurzen 

MSX Agenda  

 
 

Datum:Datum:Datum:   
Tijd:Tijd:Tijd:   

Evenement:Evenement:Evenement:   
AdresAdresAdres   

Informatie:Informatie:Informatie:   
OrganisatorOrganisatorOrganisator

(en)(en)(en)   
Entree/Entree/Entree/
Prijs:Prijs:Prijs:   

6 / 10 / 2007 
10:00 - 17:00 

MSX Beurs 
Bussum 

Buurtcentrum Uit-wijk 
Dr Schaepmanlaan 10 

1403 BT Bussum 

TNI 
Laurens Holst Vrij Entree 

Periode:  Okt / Nov/ Dec /Jan/ FebPeriode:  Okt / Nov/ Dec /Jan/ Feb  

7/ 10 / 2007 
12:00 - 17:00 Retro Beurs 

Centrum de Blauwe Brug 
Bachplein 590 

Schiedam 

Retrocomputerdag.
nl Vrij Entree 

13 / 10/ 2007 
10:15 - 16:00 

MSX Vriendenlub 
Mariënberg 

Buurtgebouw “De Grendel” 
W. Hentostraat 17 

Mariënberg 

MSX Vriendenclub 
Mariënberg Vrij Entree 

10 / 11/ 2007 
10:15 - 16:00 

MSX Vriendenclub 
Mariënberg 

Buurrtgebouw “De Grendel” 
W. Hentostraat 17 

Mariënberg 

MSX Vriendenclub 
Mariënberg Vrij Entree 

28 / 12 / 2007 
10:00 - 16:30 

MSX Vriendenclub 
Mariënberg 

Buurtgebouw “De Grendel” 
W. Hentostraat 17 

Mariënberg 

MSX Vriendenclub 
Mariënberg Vrij Entree 

20 / 10 / 2007 
10:00 - 17:00 Retrodag 

HCC Commodore Gebr. 
Kerkweg 21 
Maarssen 

HCC Commodore Vrij Entree 

24 / 11 / 2007 
11:00 - 15:30 Hcc-MSXGG Provincialeweg 32 a 

Bunnik HCC-MSXGG Vrij Entree 

8 / 12 / 2007 
11:00 - 15:30 HCC-MSXGG Provincialeweg 32 a 

Bunnik HCC-MSXGG Vrij Entree 

19 / 01/ 2008 
10:15 - 16:00 

MSX Beurs  
Nijmegen 

WijkCentrum”Hatert 
“Couwenbergstraat 22 

Nijmegen 

MSX Beurs  
Nijmegen 

 
Vrij Entree 

23 / 11/ 2007 
11:00 - 16:00 MCWF 

WijkCentrum Risdam 
Scheerder 1 

Hoorn 

MCWF 
 Vrij Entree 
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Bussum 2007 

Buurtcentrum Uit-wijk 
Dr. Schaepmanlaan 10 

   Bussum 
 

OP deze MSX-Meeting zijn 
weer diverse standhou-

ders aanwezig. 
TNI die deze meeting organiseert 

Stichting Sunrise met  Nieuwe 
artikelen. 

De Open-MSX groep. 
FIXato en friends. 

Bitwise. 
MSX Resource Center. 

Delta Soft. 
Retrodevelopment. 
Totally Chaos Team. 

BodyHammerR. 
Darkstone. 

 
Per auto 

 

   Bussum is het gemakkelijkst te  
 bereiken via de A1. Op de A1 moet u 
richting Hilversum rijden. Bij de afslag 

“Bussum” (afslag 7) weer van de snelweg 
af, en een stukje rechtdoor over de brug 
richting Bussum (niet richting Naarden).    
verder rechtdoor rijden over de Huizer-

weg 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. 
 

 

 

6 Oktober 2007 MSX– Meeting 
In Bussum 

MSX 
Evenement: 

MSX Meeting Bussum 2007 

Organisatie: 
Tel.: 
Email : 
 
Datum:  

TNI [ Laurens Holst ] 
06-41765048 

lholst@students.cs.uu.nl 
 
6 Okt 2007 

Website: www.tni.nl/products/bussum/ 
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Retrodag  Schiedam 

.Beurzen 

7 Oktober 2007 is er een  
Retrocomputerdag   In Schiedam 

19 Januari MSX Beurs in  
Nijmegen 

O p 10 september 2005 was het  
eindelijk zover. 

   De Retro Computer Dag zou gaan  
plaatsvinden in Apeldoorn. 
 
   Dit is het vervolg op de allereerste  
Nederlandse Retro Dag, van de HCC  
Commodore gebruikersgroep die in 2004 
werd georganiseerd in Maarssen. 
 
   Na aanleiding van de grote  
belangstelling in deze beurs hebben een 
aantal retrocomputergebruikers zich  
samen gepakt en besloten om dit elk jaar 
een grotere Retro Computer Dag te gaan  
organiseren. 
 
   Ook dit jaar is er weer een georgani-
seerd net na de MSX - Meeting 6 oktober. 
 
  Ook op deze Retrodag zullen Msxers 
aanwezig zijn. Helaas is een Zondag voor 
ons Team een dag der bezinning. Dus zijn 
wij niet aanwezig. 

      MSX beurs Nijmegen 2008 
19 Januari 2008 is er weer een MSX Beurs 
in Nijmegen. U bent van harte Welkom. 
Er zullen weer diverse Clubs aanwezig zijn 
met vele Nieuwe mogelijk heden. 
Wijk Centrum Hatert Couwenbergstraat 22 
Nijmegen 
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 .MSX Groep(en) 

HCC - MSX 

De MSX De MSX De MSX ---gebruikersgroep bestond vorige gebruikersgroep bestond vorige gebruikersgroep bestond vorige 
jaar  20 jaar. Dit is 13 mei 2006 op gebrui-jaar  20 jaar. Dit is 13 mei 2006 op gebrui-jaar  20 jaar. Dit is 13 mei 2006 op gebrui-

kelijke wijze gevierd met de leden.kelijke wijze gevierd met de leden.kelijke wijze gevierd met de leden.   
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Terug “Blik” op 2005 

Maker/
Uitgever: 

Delta Soft 

Website:  www.deltasoft.cjb.net 

Prijs: € 15,- 

Product: Konami Quiz 2 
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Retro Beurs 

    
 
 
    
 
   Het geeft je wel het  
 
 

 
 
 
 

De Conclusie: 
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MSX Museum Underground en op Internet 

.Internet 

De Historie van het  Undergrond MSX-Museum in Heerlen. 
Op onze Homepage is het Museum ook te bezichtigen. 
Kom eens een kijkje nemen op een zaterdag middag. 

Of maak even een afspraak! 

De Historie : 
 

T oen wij met dit museum begonnen 
hadden we niet verwacht dat het zo 

groot zou worden. We zijn dan ook geluk-
kig van alle kanten geholpen d.m.v. 
schenkingen 
goede kortin-
gen op materi-
alen zodat we 
er financieel 
niet aan onder-
door hoefden te 
gaan.  
 
Want het is toch een kostbare zaak als je 
dit allemaal alleen zou moeten financie-
ren. Inmiddels hebben we een link in onze 
Website waar u ons museum in op bouw 
kunt bewonderen. 
 www.efsitoys.nl/msxmuseum. 
 

Rolscanner 
 
  We zijn eerst begonnen met een stukje 
hardwareproject: genaamd de rolscanner! 
Dit is een nieuw stukje hardware waar 
van er 3 stuks in omloop zijn gebracht. 
De eerste soort had 9 grijs tinten en de 
tweede aan-
zienlijk meer 
het dubbele. 
De derde 
scanner was 
met kleuren. 
Deze is ooit 
uitvoerig 
beschreven in het PTC -blad. 
Helaas hebben wij de kleurenscanner niet 
in ons bezit. Wij weten dat  deze scanner 
zeer naar behoren werken. 

 
Ook is er door de Tilburgse MSX Groep 
een Cartridge gemaakt waar een Pc 
handscanner op werkte. 
 
De firma Hall Heeft ook in het verleden 
een cartridge plus scanner uitgebracht. 
Hier hebben we geen gegevens over. 
Als er iemand deze in het bezit heeft dan 
horen we er graag over. 
    
 

 

D eze scanner is ook door de  
Hr Ieme Delden gemaakt schema`s 

hebben wij ter inzage voor eventuele  
nabouw ook deze is bij ons te bewonde-

ren. 
 Dan komen 
we bij de Plot-
ters terecht 
die door Sony 
en Thoshiba 
en mogelijk 
andere bedrij-
ven zijn ge-
maakt. Ook in 

Limburg was weer een actieve techneut 
die een plotter bouwde die met potlood of 
pen werkt. 
bestuurders. 
 
Dit was trouwens een van de eerste hard-
ware projecten voor de msx van de   
Hr. Ime Delden Hij was met diverse pro-
jecten bezig op zijn oudere leeftijd. 
Het laatste niet afgemaakt project was de 
barcodereader en dit was in een pen-
vorm ,maar het vervolg was een kastje 
voor pasjes deze is dus niet af.  Wel te 
bezichtigen allemaal in het MSX-Museum. 
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Konami Quiz 2: The Lost Cartridges (vervolg) 

 Peter  was gestolen Door een van de in 
totaal 21 velden verdient U een cartrid-
ge die van. 
 
  Dus test uw kennis van u en uw mede-
spelers. 
  Nu ben ik zelf een redelijke Konami 
kenner, maar toch verbaast het steeds 
dat je zaken tegen komt waarvan je nog 
niets had gehoord. 
  Daarvoor zijn een  75 tal vragen in 
totaal voor u samengesteld om u kennis 
te testen. 
  Heeft u het spel al horen we graag u 
reactie. 
Bezit u het spel niet dan wordt het en 
goede aanwinst voor uw Collectie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Alleen door met meer spelers te spe-
len kunt U het tussenspel spelen , 
alsmede de paalronde. 
   Jammer, dat dit alleen voor de multi-
player optie geldt.  
   
Daarom was ik persoonlijk (te) snel door 
het spel heen 
   Voorts valt mij op de lange einddemo, 
waarvan ik persoonlijk aardig gechar-
meerd ben. 
   Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de 
sunrise spellen TLW en PAIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u interesse in dit spel. En houdt van 
puzzelen dan raden wij het u aan. Het is  
te verkrijgen op beurzen of via de Web-
pagina van Deltasoft. 
Veel succes. 
                       Rob Hiep. 

 

http://www.efsitoys.nl/msxmuseum�
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 ManBow 2 -  Game Spel 

I  n de zomer van 2005 was een nieuw 
software team ontstaan van oude 

msxers. Naam hier van was onbekend. 
 
 Zij wilde vernieuwingen aan brengen aan 
oude MSX Games. 
Het eerste project waar zij zich op heeft 
gestort is het maken van een vervolg op 
een van Konami’s meest succesvolle 
MSX-games aller tijden: Manbow 2 
 

De details 
   Manbow 2 zal voorzien worden van 9 
nieuwe levels, een arsenaal aan nieuwe 
wapens en uiteraard mogen de oude ver-
trouwde scc-songs niet ontbreken.  
   De speler krijgt de mogelijkheid om 
wapens te verzamelen door het uitvoeren 
van ‘kille’ en door het verzamelen van 
resources welke in het spel worden aange-
geven als blauwe items.     
   De hierboven beschreven ‘skills’bestaan 
onder andere uit het tactisch omgaan met 
je kogels (zoveel mogelijk vijanden ver-
nietigen met zo weinig mogelijk kogels), 
je options op een tactische wijze te gebrui-
ken zodat je de vijanden zelfs in de klein-
ste hoekjes van een zeer korte levensduur 
kunt voorzien enz…. 
 
   Er zal ook een save/load optie in het 
spel komen, zodat de verzamelde wapens 
opgeslagen kunnen worden en daardoor 
weer te gebruiken zijn bij elke herstart. 
  Echter, de moeilijkheidsgraad van het-
spel zal zich wel aanpassen naarmate het 

spelniveau en het wapenarsenaal stijgt. 
    In tegenstelling tot  Manbow 1, heeft de 
speler in  Manbow 2 geen oneindig aantal 
continues en betekent game over dat je 
echt van voor af aan opnieuw moet begin-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

  Wie deel 1 uitgespeeld heeft zal onge-
twijfeld gemerkt hebben dat het ‘hart’ van 
de eindbaas (genaamd  Manbow, Japans 
voor Sunfish) niet vernietigd is en dat is 
waar deel 2 op voortborduurt.  Manbow 
herstelt zich en zal sterker zijn dan voor-
heen. 
    In dit deel is de speler de zoon van de 
held uit deel 1.Ook dit keer is het weer de 
vraag: Kun jij het heelal redden van de 
wraakzuchtige en destructieve intenties 
van  Manbow???!!! 

Maker/Uitgever: Stichting Sunrise 

Website: http://www.msx.ch/sunformsx 

Prijs: € 27.50 Excl. verzendkosten 

Product:  Manbow II 
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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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Bussum 2005 



MSX World Wide Magazine 5 

 .Oude Beurzen 

Nostologie van MSX 

O p een dag is alles Historie zo als deze 
Foto`s. veel kijk plezier! 

Ook op de Oss of Nis-
telrode Beurs is iets 
wat er niet meer is.  
 
Het waren mooie tijden 
en gezellige dagen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bassoft was ook vaak op beurzen. 
Ook hij heeft een BBS gehad Bas-
soft BBS net als ons  het Totally 
Chaos BBS. 
 Als we nu nog vragen weten de 
mensen niet meer wat een BBS is. 
Nu ik zal het u vertellen het is een 
Data Bank met  toen wij er mee 
draaien op de msx alles op een 
Floppy werkte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dat kon wel eens gebeu-
ren dat deze te warm werd 
en crashte. Veel later draaide 
ons BBS op een harde schijf. 
Ook werkte wij met een Zip-
drive. En op het laatst had-
den we een cd-rom er bij 
waar de mensen van down-
loaden. 
Dat waren mooie tijden. 
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Nu intekenen betekent Nu intekenen betekent Nu intekenen betekent 
straks genieten van uwstraks genieten van uwstraks genieten van uw   
MSX MP3MSX MP3MSX MP3---Player.Player.Player.   
Welke Stand De Welke Stand De Welke Stand De    
Sunrise Stand.Sunrise Stand.Sunrise Stand.   
De software Replayer De software Replayer De software Replayer 
werkt onder Symbos en werkt onder Symbos en werkt onder Symbos en 
de reeds bestaande de reeds bestaande de reeds bestaande 
software.software.software.   
Hij wordt geleverd in Hij wordt geleverd in Hij wordt geleverd in 
een Luxe verpak-een Luxe verpak-een Luxe verpak-
king.Kosten zijn excl king.Kosten zijn excl king.Kosten zijn excl 
Porto kosten Porto kosten Porto kosten € 85,85,85,---   

Manbow 2 eindelijk leverbaar. 
Alles word geleverd in luxe 
doos cartridge en SCC chip. 
 
In eerste Instantie leverbaar op 
de Beurs. 
 
Daarna op volgorde van Ingeko-
men Mail. 
Dus komen naar Bussum 6 okt 
 
 De prijs is  € 27,50 
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Beste Lezer,

Allereerst wil ik u namens de redactie nog gelukkige jaren toewensen.
   Wij hopen dat u de komende jaren in een goede gezondheid en voorspoedig mag leven.
Helaas een teleurstelling met dit Nummer 5 sluiten  wij op papier het Magazine. Een voordeel wij doen u een CD toe komen wat wij de vele MSX jaren hebben betekend. Foto's van Beurzen Totally Chaos BBS, Pdf files van de bladen MIB en MWW.
Ook de software die wij uit brachten en niet op de MCCM cd staan van Atlantis maas en Mijn disk ……..
te veel om op te noemen.
Wij sturen u een Bon mee voor de CD om deze op de Nijmegen Beurs  2008 of de 2 de zaterdag van februari in MarienBerg te komen ophalen. Kunt u niet en wilt u graag deze CD stort dan 3 euro Of  als u in Europa woont 5 euro of buiten Europa 8 euro op Rekening 79.08.33.794 van Vereniging van Computer Gebruikers Landgraaf Te Heerlen. Met naam adres en Bonnummer. Komt u op een van deze dagen neem de Bon dan mee.

Onze Homepage heeft een andere Webmaster en binnenkort word er een Webshop aan gekoppeld om alle voorraden  die wij hebben te verkopen.
Zo dat ons Msx Kelder Museum goed te bezichtigen 
Is en met de verkoop weer spullen kunnen kopen die in ons Museum niet staat.
Als u het MSX Museum wilt bezichtigen kan dat  door een email of telefoontje maken we dan een afspraak.
Ook is het binnen kort via Internet te zien maar het is leuker om het in het echt te zien. De zaterdagen waneer het museum open is zijn voorlopig gepland de eerste zaterdag van de maand en wel van 13.00 uur tot en met 15.00 uur. Heeft u nog iets over op msx gebied en wil er afstand van doen wij houden ons aanbevolen.
Nu nog veel lees plezier en succes met uw MSX.
Helaas kunnen we niet de films op de cd zetten zou te veel ruimte in nemen maar ook een dvd met films is  via onze website te koop voor een redelijk prijs.
Deze draait ook in het museum, waar  sinds kort ook een Game kast met een echte msx draait.
Dus kom even aan of laat het ons weten waneer u een kijkje wilt nemen.

Met vriendelijke groeten  Uw Uitgever Rinus Stoker
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Datum:
Tijd:
Evenement:
Adres
Informatie:
Organisator(en)
Entree/Prijs:
6 / 10 / 2007
10:00 - 17:00
MSX Beurs
Bussum
Buurtcentrum Uit-wijk
Dr Schaepmanlaan 10
1403 BT Bussum
TNI
Laurens Holst
Vrij Entree
Periode:  Okt / Nov/ Dec /Jan/ Feb
7/ 10 / 2007
12:00 - 17:00
Retro Beurs
Centrum de Blauwe Brug
Bachplein 590
Schiedam
Retrocomputerdag.nl
Vrij Entree
13 / 10/ 2007
10:15 - 16:00
MSX Vriendenlub
Mariënberg
Buurtgebouw “De Grendel”
W. Hentostraat 17
Mariënberg
MSX Vriendenclub
Mariënberg
Vrij Entree
10 / 11/ 2007
10:15 - 16:00
MSX Vriendenclub
Mariënberg
Buurrtgebouw “De Grendel”
W. Hentostraat 17
Mariënberg
MSX Vriendenclub
Mariënberg
Vrij Entree
28 / 12 / 2007
10:00 - 16:30
MSX Vriendenclub
Mariënberg
Buurtgebouw “De Grendel”
W. Hentostraat 17
Mariënberg
MSX Vriendenclub
Mariënberg
Vrij Entree
20 / 10 / 2007
10:00 - 17:00
Retrodag
HCC Commodore Gebr.
Kerkweg 21
Maarssen
HCC Commodore
Vrij Entree
De MSX -gebruikersgroep bestond vorige jaar  20 jaar. Dit is 13 mei 2006 op gebruikelijke wijze gevierd met de leden.

Terug “Blik” op 2005
Op een dag is alles Historie zo als deze Foto`s. veel kijk plezier!
Ook op de Oss of Nistelrode Beurs is iets wat er niet meer is. 

Het waren mooie tijden en gezellige dagen.









Bassoft was ook vaak op beurzen.
Ook hij heeft een BBS gehad Bassoft BBS net als ons  het Totally Chaos BBS.
 Als we nu nog vragen weten de mensen niet meer wat een BBS is.
Nu ik zal het u vertellen het is een Data Bank met  toen wij er mee draaien op de msx alles op een Floppy werkte. 














En dat kon wel eens gebeuren dat deze te warm werd en crashte. Veel later draaide ons BBS op een harde schijf. Ook werkte wij met een Zipdrive. En op het laatst hadden we een cd-rom er bij waar de mensen van downloaden.
Dat waren mooie tijden.












                            
  














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 
I n de zomer van 2005 was een nieuw software team ontstaan van oude msxers. Naam hier van was onbekend.

 Zij wilde vernieuwingen aan brengen aan oude MSX Games.
Het eerste project waar zij zich op heeft gestort is het maken van een vervolg op een van Konami’s meest succesvolle MSX-games aller tijden: Manbow 2

De details
   Manbow 2 zal voorzien worden van 9 nieuwe levels, een arsenaal aan nieuwe wapens en uiteraard mogen de oude vertrouwde scc-songs niet ontbreken. 
   De speler krijgt de mogelijkheid om wapens te verzamelen door het uitvoeren van ‘kille’ en door het verzamelen van resources welke in het spel worden aangegeven als blauwe items.    
   De hierboven beschreven ‘skills’bestaan onder andere uit het tactisch omgaan met je kogels (zoveel mogelijk vijanden vernietigen met zo weinig mogelijk kogels), je options op een tactische wijze te gebruiken zodat je de vijanden zelfs in de kleinste hoekjes van een zeer korte levensduur kunt voorzien enz….

   Er zal ook een save/load optie in het spel komen, zodat de verzamelde wapens opgeslagen kunnen worden en daardoor weer te gebruiken zijn bij elke herstart.
  Echter, de moeilijkheidsgraad van hetspel zal zich wel aanpassen naarmate het spelniveau en het wapenarsenaal stijgt.
    In tegenstelling tot  Manbow 1, heeft de speler in  Manbow 2 geen oneindig aantal continues en betekent game over dat je echt van voor af aan opnieuw moet beginnen.







   


  Wie deel 1 uitgespeeld heeft zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat het ‘hart’ van de eindbaas (genaamd  Manbow, Japans voor Sunfish) niet vernietigd is en dat is waar deel 2 op voortborduurt.  Manbow herstelt zich en zal sterker zijn dan voorheen.
    In dit deel is de speler de zoon van de held uit deel 1.Ook dit keer is het weer de vraag: Kun jij het heelal redden van de wraakzuchtige en destructieve intenties van  Manbow???!!!


Maker/Uitgever:
Stichting Sunrise
Website:
http://www.msx.ch/sunformsx
Prijs:
€ 27.50 Excl. verzendkosten
Kort samengevat
Product:
 Manbow II
De Historie :

Toen wij met dit museum begonnen hadden we niet verwacht dat het zo groot zou worden. We zijn dan ook gelukkig van alle kanten geholpen d.m.v. schenkingen goede kortingen op materialen zodat we er financieel niet aan onderdoor hoefden te gaan. 

Want het is toch een kostbare zaak als je dit allemaal alleen zou moeten financieren. Inmiddels hebben we een link in onze Website waar u ons museum in op bouw kunt bewonderen.
 www.efsitoys.nl/msxmuseum.

Rolscanner

  We zijn eerst begonnen met een stukje hardwareproject: genaamd de rolscanner!
Dit is een nieuw stukje hardware waar van er 3 stuks in omloop zijn gebracht.
De eerste soort had 9 grijs tinten en de tweede aanzienlijk meer het dubbele.
De derde scanner was met kleuren.
Deze is ooit uitvoerig beschreven in het PTC -blad.
Helaas hebben wij de kleurenscanner niet in ons bezit. Wij weten dat  deze scanner zeer naar behoren werken.

Ook is er door de Tilburgse MSX Groep een Cartridge gemaakt waar een Pc handscanner op werkte.

De firma Hall Heeft ook in het verleden een cartridge plus scanner uitgebracht.
Hier hebben we geen gegevens over.
Als er iemand deze in het bezit heeft dan horen we er graag over.
   


Deze scanner is ook door de 
Hr Ieme Delden gemaakt schema`s hebben wij ter inzage voor eventuele  nabouw ook deze is bij ons te bewonderen.
 Dan komen we bij de Plotters terecht die door Sony en Thoshiba en mogelijk andere bedrijven zijn gemaakt. Ook in Limburg was weer een actieve techneut die een plotter bouwde die met potlood of pen werkt.
bestuurders.

Dit was trouwens een van de eerste hardware projecten voor de msx van de  
Hr. Ime Delden Hij was met diverse projecten bezig op zijn oudere leeftijd.
Het laatste niet afgemaakt project was de barcodereader en dit was in een penvorm ,maar het vervolg was een kastje voor pasjes deze is dus niet af.  Wel te bezichtigen allemaal in het MSX-Museum.

   


   

   Het geeft je wel het 






De Conclusie:

   
De Historie van het  Undergrond MSX-Museum in Heerlen.
Op onze Homepage is het Museum ook te bezichtigen.
Kom eens een kijkje nemen op een zaterdag middag.
Of maak even een afspraak!
Bussum 2007
Op 10 september 2005 was het 
eindelijk zover.
   De Retro Computer Dag zou gaan 
plaatsvinden in Apeldoorn.

   Dit is het vervolg op de allereerste 
Nederlandse Retro Dag, van de HCC 
Commodore gebruikersgroep die in 2004 werd georganiseerd in Maarssen.

   Na aanleiding van de grote 
belangstelling in deze beurs hebben een aantal retrocomputergebruikers zich 
samen gepakt en besloten om dit elk jaar een grotere Retro Computer Dag te gaan 
organiseren.

   Ook dit jaar is er weer een georganiseerd net na de MSX - Meeting 6 oktober.

  Ook op deze Retrodag zullen Msxers aanwezig zijn. Helaas is een Zondag voor ons Team een dag der bezinning. Dus zijn wij niet aanwezig.
      MSX beurs Nijmegen 2008
19 Januari 2008 is er weer een MSX Beurs in Nijmegen. U bent van harte Welkom.
Er zullen weer diverse Clubs aanwezig zijn met vele Nieuwe mogelijk heden.
Wijk Centrum Hatert Couwenbergstraat 22 Nijmegen


















7 Oktober 2007 is er een 
Retrocomputerdag   In Schiedam
19 Januari MSX Beurs in 
Nijmegen
Buurtcentrum Uit-wijk
Dr. Schaepmanlaan 10
   Bussum

OP deze MSX-Meeting zijn weer diverse standhouders aanwezig.
TNI die deze meeting organiseert
Stichting Sunrise met  Nieuwe artikelen.
De Open-MSX groep.
FIXato en friends.
Bitwise.
MSX Resource Center.
Delta Soft.
Retrodevelopment.
Totally Chaos Team.
BodyHammerR.
Darkstone.

Per auto

   Bussum is het gemakkelijkst te 
 bereiken via de A1. Op de A1 moet u richting Hilversum rijden. Bij de afslag “Bussum” (afslag 7) 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.



Een Foto uit het MSX-Museum.
Lees verder in ons blad of kijk voor meer nieuws op onze Homepage.
Deltasoft heeft nu een nieuwtje Konamiquiz 2 op 7 disketes, Of  op een Compact-Flashkaart die u met de Ide Kaart en flashlezer kan draaien.
Maker/Uitgever:
Delta Soft
Website:
 www.deltasoft.cjb.net
Prijs:
€ 15,-
Kort samengevat
Product:
Konami Quiz 2


 Peter  was gestolen Door een van de in totaal 21 velden verdient U een cartridge die van.

  Dus test uw kennis van u en uw medespelers.
  Nu ben ik zelf een redelijke Konami kenner, maar toch verbaast het steeds dat je zaken tegen komt waarvan je nog niets had gehoord.
  Daarvoor zijn een  75 tal vragen in totaal voor u samengesteld om u kennis te testen.
  Heeft u het spel al horen we graag u reactie.
Bezit u het spel niet dan wordt het en goede aanwinst voor uw Collectie.














   Alleen door met meer spelers te spelen kunt U het tussenspel spelen ,
alsmede de paalronde.
   Jammer, dat dit alleen voor de multiplayer optie geldt. 
  
Daarom was ik persoonlijk (te) snel door het spel heen
   Voorts valt mij op de lange einddemo, waarvan ik persoonlijk aardig gecharmeerd ben.
   Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de sunrise spellen TLW en PAIII.











Heeft u interesse in dit spel. En houdt van puzzelen dan raden wij het u aan. Het is  te verkrijgen op beurzen of via de Webpagina van Deltasoft.
Veel succes.
                       Rob Hiep.


6 Oktober 2007 MSX– Meeting
In Bussum
MSX Evenement:
MSX Meeting Bussum 2007
Organisatie:
Tel.:
Email :

Datum: 
TNI [ Laurens Holst ]
06-41765048
lholst@students.cs.uu.nl

6 Okt 2007
Website:
www.tni.nl/products/bussum/
Kort samengevat
24 / 11 / 2007
11:00 - 15:30
Hcc-MSXGG
Provincialeweg 32 a
Bunnik
HCC-MSXGG
Vrij Entree
8 / 12 / 2007
11:00 - 15:30
HCC-MSXGG
Provincialeweg 32 a
Bunnik
HCC-MSXGG
Vrij Entree
19 / 01/ 2008
10:15 - 16:00
MSX Beurs 
Nijmegen
WijkCentrum”Hatert
“Couwenbergstraat 22
Nijmegen
MSX Beurs 
Nijmegen

Vrij Entree
23 / 11/ 2007
11:00 - 16:00
MCWF
WijkCentrum Risdam
Scheerder 1
Hoorn
MCWF

Vrij Entree
Nu intekenen betekent straks genieten van uw
MSX MP3-Player.
Welke Stand De 
Sunrise Stand.
De software Replayer werkt onder Symbos en de reeds bestaande software.
Hij wordt geleverd in een Luxe verpakking.Kosten zijn excl Porto kosten € 85,-
Manbow 2 eindelijk leverbaar.
Alles word geleverd in luxe doos cartridge en SCC chip.

In eerste Instantie leverbaar op de Beurs.

Daarna op volgorde van Ingekomen Mail.
Dus komen naar Bussum 6 okt

 De prijs is  € 27,50
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