
Ook dit jaar is er weer MSX-Veiling 

Ik wens daarom iedereen hartelijk 

welkom op. 

De MVM MSX-Veiling  

 9 Februari van 2019 

Hallo! 

Welkom bij de MSX Vrienden Mariënberg 

February 

2019 
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MSX-Vrienden-Mariënberg   

 Buurtgebouw de Grendel  Wicher Hentostraat 17, Mariënberg, Twente 7692 AL 

Welkom bij ons vernieuwde blad 

Wij wensen jullie veel plezier aan het vernieuwde 

MSX blad. 

Ik heb dit op mij genomen, om dat Jos Hubers is 

gestopt. 

Ook mede dat ik voorheen  msx bladen maakte. 

Wij gaan ons best doen en hopelijk krijg ik alle 

medewerking van jullie als leden van M-V-M. 

Wij gaan die als  Blaadje  uitgeven en ook als Pdf –

file. 

Dus nieuwtjes zijn welkom ook recensies van 

hardware of software, ook van andere clubs.  

Diverse websites worden hier in gezet. 

Clubdagen, Beursberichten, Veiling nieuws. 

En diverse leuk foto’s om het blad te versieren. 

 

Groeten Rinus 

Hallo! 

Welkom bij onze MSX Vrienden Mariënberg 
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Wat nieuws Rookie Drive 

Deze cartridge daar heeft Emil voor diverse clubleden 

voor gezorgd dat zij die op de club-dag mee konden 

spelen. Deze cartridge heeft een usb poort waar ook 

op de msx een usbstick in kan en zo de files konden 

uitlezen en ook konden gebruiken, bijvoorbeeld van 

de floppydisk files overzetten op de usbstick en 

anders om ook. Hij start  ok op met command2.com  

en de nector.sys.   De link voor te kijken.  

https://www.msx.org/news/hardware/en/rookie-

drive-nx-virtual-usb-drive-for-msx 

 

Clubdag  foto 

 Hier nog een club-dag foto  kan je zien hoe 

gezellig het op zo’n dag is als wij bij elkaar zijn. 

 

De slotexpander de  maker: Emil 

Deze slotexpander met 4 sloten en een cartridge aan 

een kabel om in de msx computerslot te steken. Hier 

moet nog een kastje om, maar hij werkt naar 

behoren. Dus als je sloten te kort hebt. Vraag het 

Emil.                                                           

Binnenkort zullen we hier wat testen neer zetten van 

verschillende hardware projecten uit Nederland. 

Dit is een Sony of Turbo din-scart kabel 

Ja een  Kabel voor je Monitor moet je zeker hebben 

anders  krijg je geen beeld. Daar zijn er diverse 

van: Scart - Scart voor de meeste Philips computers, 

Scart – Din is voor diverse Sony computers en ook de 

Panasonic Turbo-R GT en ST. Ook voor de GFX9000,         

er diverse Din-tulp kabels, En dan heb je diverse 

audiokabels, te veel om op te noemen. 
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Keyboard Interface ANMA 

Deze print is door Emil weer opnieuw gemaakt. 

Diverse wilde hem graag hebben , hij had er maar 10 

gemaakt. Wie weet als er nog interesse is misschien 

komen er nog een aantal. Even vragen dat heb je nog 

kans. De foto’s zijn de originele Cartridges In een 

doorzichtige met een leuk label erop kan het ook 

mooi zijn. Link voor de software. 

https://www.msx.org/news/software/en/anmas-red-

music-recordereditor-available-for-download 

 

Clubdag  foto 

 Hier nog een club-dag foto,  kan je zien dat er met 

de msx nog leuke dingen op zo’n dag kan doen. Als 

wij bij elkaar zijn. 

 

    Nieuw de GFX-NINE 

De vernieuwde  Sunrise GFX 9000 cartridge is nu door 

TMTlogic uit gebracht. Veel testen doorstaan. 

Diverse spellen zijn er al mee gespeeld digitaal als op 

ROM en de spelers waren er zeer tevreden mee. 

                       De SE-ONE 

Ook de SE-ONE met ingebouwde FM-Radio is door 

TMTlogic gemaakt, is een leuk speeltje. Deze 

werkt ook met SYMBOS 3.0. 

Uw kunt dus MP3 muziek draaien ook zijn er steeds 

meer mogelijkheden toe gevoegd. Als u maar de 

laatste DFU Update. Meer info via de website. 
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Msx 1 versie van Metal Gear 

Het MSX-spel “Prisoner of War” is een van de betere 

MSX 1 spellen die de laatste tijd door Matranet werd 

verkocht. Eind december 2018 is het spel op de markt 

gebracht en heeft veel weg van een MSX 1 versie van 

Metal Gear. Zelfs de stealth technieken zijn 

overgenomen. In tegenstelling tot veel MSX-spelletjes 

is het de bedoeling dat je vijanden ontwijkt i.p.v. dat 

je probeert om zoveel mogelijk als een wilde om je 

heen te schieten. Sterker nog, je kunt je promotie 

naar de tweede, derde, vierde en vijfde ster alleen 

verdienen door de niet detectiebalk vol te krijgen. 

Die niet detectiebalk wordt iedere keer dat je 

ongezien een vijand uitschakelt een beetje voller.    

Is die balk vol, dan promoveer je tot een hogere 

klasse waarbij je levensbalk verlengt wordt en meer 

producten en munitie met je mee kan dragen. Stealth 

te werk gaan wordt met spel echt beloond. Hierdoor 

is het een perfecte actiegame waarbij veel avontuur 

komt kijken. 

SPELBESCHRIJVING: 

Het spel gaat over een neergestorte helikopter piloot, 

genaamd Kolonel Alan Harries. Hij wordt 

neergeschoten met een hittegeleide toen hij met z’n 

helikopter over een vijandelijke basis vloog. Kolonel 

Alan Harris overleefde de crash en wordt vervolgens 

vervangen genomen. Het doel van het spel is om uit 

die vijandelijke basis te ontsnappen en terug te keren 

naar je militaire eenheid. Onderweg verzamel je 

attributen zoals een pistool, anti-detectiepak, 

mijndetector etc.                                                                       

HET DOEL: 

Je eerste opdracht is om in contact te komen met 

een eerder gevangen genomen militair van jouw 

eenheid. Eenmaal in contact moet je twee radio-

ontvangers zoeken zodat hij jou gedurende je missie 

kan begeleiden bij jouw ontsnappingspoging. 

Onderweg verzamel je computer-diskettes met 

informatie waarmee hij zijn missie kan uitvoeren. 

Wat precies zijn missie is, weet ik op moment van 

schrijven nog niet omdat ik het spel nog niet 

uitgespeeld heb. 

 

 

BEOORDELING: 

Zoals eerder gezegd is het een zeer goed spel 

wat echt het aanschaffen waard is. Het spel 

kost vijfendertig euro en wordt geleverd op 

een cartridge.  

Het bijgeleverde instructieboekje in zwart-wit 

is vrij pover maar de prachtige cassette doos, 

volledig in kleur gedrukt, maakt weer veel 

goed. Niets ontbreekt er in het spel. 

Vergrendelde deuren die alleen met speciale 

pasjes geopend kunnen worden. Moeilijke 

tussenbazen zoals een super drone die je wilt 

verpletten met grote containers. En last but 

not least een prachtig gevarieerd uitdagend 

doolhof die je door prachtige  

legerbinnenplaatsen en grote gebouwen  leidt. 

Het is eigenlijk onvoorspelbaar dat ze zo’n 

mooi spel weten te proppen in slechts 64kb!  

Mijn beoordeling in een rapportcijfer voor dit 

spel is als volgt een “9” en is als volgt 

opgebouwd; 

Speelbaarheid: 10 

Graphics: 9 

Geluid: 9 

Authenciteit: 8 

Recensist: Otto Vaessen 
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Msx 1 versie van Metal Gear 

Kort Review  over Spel Prisoner of WAR 

Gisteravond (do 2412019) heb ik het spel  
“Prisenor of War” uitgespeeld. Om niet te spoileren 
wil ik nog aan mijn korte review  toe-voegen dat het 
spel verschillen de eindes  heeft. Ik kwam er achter 
dat het spel maar liefst vier verschillende eindes 
heeft. Na gelang je de  taken en (verborgen) hints 
opvolgt, hoe beter het einde wordt. Zo was ik  ver-
geten om kolonel Alan Harris te bevrijden. 
Daar kwam ik pas achter bij het uitspelen van het 
spel in de prachtige eind tunescript. Daarin werd 
medegedeeld dat hij spoorloos verdwenen was en 
vermoedelijk dood is. Een mede msxer die het spel 
ook uit heeft gespeeld, had die betreffende kolonel 
wel weten te bevrijden wat resulteerde in een 
prachtige medailleuitreiking in het eind tunescript. 
Doordat het spel verschillende eindes heeft is de 
replaywaarde ook enorm groot. Kortom een spel 
met vele uren  speelplezier. 
Met vriendelijk msx plezier Otto Vaessen. 
 
 

Bestuur 

Voorzitter 
Gré Poortman – T:0546-673103 –   
Email:gpoortman at caiway.nl 

Penningmeester 
Albert Kleinebuul – T:0523-638248 –               
Email: a.kleinebuul at gmail.com 

Bestuursleden 
Emil Sokolowski – T:0592-342647 – 
Email:sokolowski1 at zonnet.nl 
Raymond van Hoorn –           
Email:raymondvanhoorn at tele2.nl 

Kantinezaken 
Gerard Poortman – T:0546-673103 

 

 

 

 

 

 

 

 De Clubdagen 2019 

Zaterdag 9 februari + Veiling 

Zaterdag  9 maart 

Zaterdag 13 April 

Zaterdag 11 Mei 

Zaterdag 8 Juni 

Zaterdag 13 Juli 

Zaterdag 10 Augustus 

Zaterdag 14 September 

Zaterdag 12 Oktober 

Zaterdag 9 November 

Zaterdag 14 December 

’s Morgens om 10 uur tot ’ s middags 4 uur 

Wilt U lid worden? 

Je hoeft niet direct lid te worden,  
je mag eerst vrijblijvend rondkijken of het 
iets voor je is. 
Ieder jaar in November – December kun je 
de contributie overmaken via de Bank ; 
rekeningnr NL40RABO0324991045 t.n.v. 
MSX club Marienberg te Hardenberg.  
De contributie bedraagt voor aankomend 
jaar 25 Euro. 

 

De M.V.M. houdt elke tweede zaterdag van 
de maand haar bijeenkomsten in : 
 

 

Buurtgebouw de Grendel 
Wicher Hentostraat 17 
7692 AL 
Mariënberg 
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        Diverse    MSX-Websites 
 

www.m-v-m.nl                           MSX Vriendenclub Mariënberg 

www.msxworldwide.com           Totally Chaos 

www.msxmuseum.nl                  Rinus Stoker 

www.tmtlogic.com                    Hans T. 

www.msx.hcc.nl                        MSX HCC 

www.msx.org                            MSX Resource Center 

www.msx.startkabel.nl            ?? 

www.tni.nl                               The New Image 

www.symbos.de                       Symbos Operating System 

www.msxwf.info                      MSX West-Friesland 

www.generation-msx.nl           Generation MSX 

www.openmsx.org                    Open MSX 

www.msxinfo.net                     MSX Information Network 

www.raymondmsx.nl               Raymond’s MSX Pagina 

www.bifi.msxnet.org               BIFI’s Homepage 

www.members.chello.nl/m.delorme/ NWO Homepage 

 

Wilt u ook in de lijst laat het even weten. 

Of heeft U suggesties wilt U recentie schrijven,                                             

Email naar: msxworldwide@gmail.com 

http://www.m-v-m.nl/
http://www.msxworldwide.com/
http://www.msxmuseum.nl/
http://www.tmtlogic.com/
http://www.msx.hcc.nl/
http://www.msx.org/
http://www.msx.startkabel.nl/
http://www.tni.nl/
http://www.symbos.de/
http://www.msxwf.info/
https://www.generation-msx.nl/
http://www.openmsx.org/
http://www.msxinfo.net/
http://www.raymondmsx.nl/
http://www.bifi.msxnet.org/
http://members.chello.nl/m.delorme/
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MSX-VEILING Notities 
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