September
2019
Ik wens iedereen hartelijk welkom
op.
De MVM MSX-Clubdag
In September 2019

Hallo!
Welkom bij de MSX Vrienden Mariënberg

MSX-Vrienden-Mariënberg
Buurtgebouw de Grendel Wicher Hentostraat 17, Mariënberg, Twente 7692 AL

Welkom bij ons volgende nummer
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 MSX Hardware nieuws
Deze print is voor het aansluiten van een PC diskdrive in
één van de bovengenoemde MSX computers.
Hier bij moet er aan gedacht worden aan het plaatsen van
een PC drive als A: drive in de MSX.
Een PC drive is meestal als drive DS1 geconfigureerd, deze
moet dan op de disdrive zelf naar DS0 worden omgezet.
Eventueel verdere aanpassingen om de diskdrive geschikt
te maken voor MSX moet men in eigen beheer doen.

Men kan met deze print een diskdrive direct aansluiten
op de 14 aderige bandkabel die in de 8245 zit.
Zonder aan de bandkabel of de msx aanpassingen te
hoeven verichten.
Aangezien bij een 8235 een aantal signalen ontbreken op
de interne 14 aderige kabel moeten die nog wel worden
gehaald van de tweede diskdrive aansluiting die deze msx
bezit.
Het gaat hierbij om het “side select” signaal op pen 32
en de “Ready” terugkoppeling op pen 34 van de tweede
diskdrive aansluiting die op de 8235 aanwezig zijn.
Tevens is er nog het “in-use” signaal op pen 4. In de
8235/20 zit geen “Ready” terugkoppeling op pen 34.
NMS-8235/20 (zonder Ready signaal) Het zwarte en
het witte draadje gaan naar de tweede diskdrive
connector. Respectievelijk pen 32 en pen 4.
Voor het inbouwen van deze printjes is een heel klein
beetje soldeerwerk nodig in de computer zelf.
De 2 of 3 draaden voor InUse, SideSelect en/of Ready.
Hiervoor kan men het best het printje voor de tweede
drive even los halen en aan de onderkant van dat
printje de draadjes solderen.
Dan hoeft men niet de hele MSX uit elkaar te halen.
NMS 8245 alleen twee jumpers solderen op het
printplaatje (onderkant) is genoeg.

Ontwerp en ideë : Emil Sokolowski aka Roadfighter. MVM-leden kunnen gewoon bij Emil het bestellen.
Print is verkrijgbaar geheel opgebouwd (printplaat en connectoren) voor 10 euro bij http://www.ebsoft.fr/shop/
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Review door Richard Smit: MSX2Cas
Stel: je hebt een MSX1 liggen en je bent
de taperecorder kwijt en hebt ook geen
losse diskdrive. Hoe kan je dan spellen
spelen?
MSX2Cas laat je ROM of CAS bestanden
converteren naar een audiobestand die
hij dan afspeelt. Je hebt dus nog wel een
cassette kabeltje nodig. Ik ben eens gaan
kijken hoe gemakkelijk het programma in
gebruik is.
Heb je nog een kabeltje liggen dan stop
je de witte connector in de koptelefoon
uitgang van je telefoon. Anders kan je er
één maken volgens onderstaande schema:

Belangrijk is dat je het volume zo hard mogelijk zet, dus voorbij die veiligheidsgrens die Android
standaard aangeeft. Anders wordt het bestand niet door de MSX herkent.
In de instellingen kan je aangeven dat het bestand op 1200, 2400 of 2600 baud moet worden over
gedragen. Helaas werden de spellen alleen herkent als ik ze op 1200 baud had gezet. Voor Circus
Charlies duurde het 3 minuten voordat deze ingeladen was. Op 2400 had je een minuut korter
hoeven te wachten.
Een spel mag maximaal 32kb groot zijn en het programma kan de bestandsformaten rom, bas, bin,
asc, ldr, cas en zip converteren.
Eigenlijk is MSX2Cas slechts een handige frontend voor CAS2WAV, een pc tool gemaakt door VIncent
van Dam die al een tijdje op de pc gratis beschikbaar is, zie http://home.kabelfoon.nl/~vincentd/
Deze zou je kunnen gebruiken als je geen Android gsm hebt. MSX2Cas is niet beschikbaar voor
iPhone.
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Ik ben Dennis Senders en vertel wat over
mijn Msx hobby als MVM Clublid:
De eerste keer dat ik een MSX zag, was bij een
vriend van me. Het zal ongeveer rond jaren
tachtig geweest zijn. Ik zat in ieder geval nog
op de basisschool.

Omstreeks de periode dat ik naar de
middelbare school ging, heb ik de MSX
verkocht en ben ik verder gegaan met een
andere computer.

Die vriend had een NMS 8250, aangesloten op
een grote oude kleuren CRT-televisie. Ik ging
er vaak heen en dan speelden we allerlei
spelletjes, zoals Zanac, Magical Tree,
Livingstone, Nemesis, Roadfighter etc.

De liefde voor de MSX is echter nooit
verdwenen. Met de komst van internet duurde
het niet lang voordat ik allerlei MP3's had met
MSX-muziek en alle spellen weer kon spelen
op de PC door middel van een emulator.

Ik was zo gefascineerd door het apparaat dat
ik koste wat kost er ook één moest hebben. Na
hard sparen (en veel hulp van mijn ouders) was
ik op enig moment ook de trotse bezitter van
een NMS 8250.

Ik speelde zelfs MSX-spellen op arcadekasten
(zie mijnarcadeprojecten.weebly.com).
Mijn echtscheiding, een van de treurigste
gebeurtenissen in mijn leven, heeft niet
alleen veel tranen, maar ook mooie dingen
gebracht. Bijvoorbeeld de vrijheid om weer
een MSX aan te schaffen.
Dat deed ik zo'n 2 jaar geleden, dit keer een
NMS 8245. En met de MegaFlashRom duurde
het niet lang voordat ik alle klassiekers van
weleer weer op echte hardware kon spelen.

Langzaam maar zeker leerde ik meerdere
mensen kennen die ook een MSX hadden en
binnen de kortste keren beschikte ik over een
grote hoeveelheid spellen.
Ook leenden we spelcartridges aan en van
elkaar en speelden we spellen bij elkaar thuis.
Veel indruk op mij hebben gemaakt Laydock,
Firebird, Knightmare, Goonies, Nemesis (II) en
Metal Gear.

Al snel kwam ik er achter dat er nog meer
MSX-fans bestaan en zo kwam het dat ik eind
2017 voor het eerst een kijkje ging nemen in
Mariënberg. En de rest is bekend.

Dat laatste spel speelde ik ooit eens dagen
achter elkaar, zonder daarbij de computer uit
te zetten, want ik had geen datarecorder om
de spelstatus op te slaan.

Mijn uitgebreide Setup:
Ik heb een zeer uitgebreide setup met allerlei
systemen. MSX, PS2, PS3, PS4, XBOX360, PC,
AMIGA 500 en een Raspberry Pi project. Alles
uitgestald en speelbaar.

Maar ik deed niet alleen spelletjes. Ik
experimenteerde ook wat met MSX-Basic. Het
lukte me om hele simpele programma's te
maken. Eh, overtikken uit handboeken en het
MSX-Magazine. Ooit heb ik eens -tig pagina's
Basic code overgetikt om erachter te komen
dat het niet werkte omdat ik ergens kennelijk
een typefout gemaakt had. Ik was ook redelijk
handig geworden met het tekenprogramma
EASE, dat met de MSX meegeleverd werd.

De MSX is inmiddels metallic paars en is
aangesloten op zowel een 32 inch LCD-TV als
een 28 inch 4:3 CRT Philips Matchline en niet
minder belangrijk: het geluid gaat via een old
school stereotoren.

Met een andere vriend had ik – toen al – het
plan om een softwarebedrijf op te starten.
Samen knutselden we wat met Basic, maar
veel verder dat PRINT en COLOR kwamen we
niet echt.
5

6

Neotron
De Neotron OPN-geluidskaart vult het gat
tussen de bestaande OPL- en OPMgeluidskaarten. Neotron bevat de YM2610
OPNB sound chip, die je terugvindt in
Neogeo MVS en AVS systemen en veel
Sega en Taito gebaseerde Arcade spellen.
Aangezien de YM2610 ook een evolutie is
van eerdere Yamaha OPN geluidschips,
ondersteunt VGMPLAY ook het opnieuw
afspelen van die vgm-bestanden. De
YM2610 chip heeft 15(!) geluidskanalen:

Neotron
Referentie:
Nieuw product
De Neogeo OPN geluidskaart voor MSX.
De productie van de eerste batch zal
binnenkort starten, de tweede batch volgt
later dit jaar. Vooraf bestellen.
Dit artikel wordt slechts in kleine
hoeveelheden (10 stuks per keer)
geproduceerd. Houd rekening met 6
(eerste batch) tot 12 maanden (tweede
batch) voor levering.

* Vier FM-kanalen, vier operatoren per
kanaal
* Drie SSG-kanalen: compatibel met MSX

€125,-

* Eén programmeerbaar ruiskanaal
* ADPCM-A: zes ADPCM-kanalen, vaste
toonhoogte, 18,5 kHz
bemonsteringsfrequentie bij 12-bit van 4-bit
data.
* ADPCMM-B: één ADPCMM-kanaal,
variabele toonhoogte, sampling rate 18,555,5 kHz.
* Twee intervaltimers
* Een laagfrequente oscillator (LFO)
Neotron wordt geleverd met een
transparante zwarte Overrich koffer
(inclusief). Dit product wordt slechts in
kleine hoeveelheden geproduceerd.
Neotron is het resultaat van een
gezamenlijke samenwerking tussen
SuperSoniqs en Jun soft. Jun soft zal
daarom de distributie van Neotron in Azië
verzorgen. SuperSoniqs zal de distributie
van Neotron naar alle andere continenten
verzorgen. Neem contact op met Jun Soft
als u in Azië woont via zijn
website: http://blog.daum.net/jsfx
Zie Neotron in actie:
Deze wordt ook door Sander Nuenen
geleverd.
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Uitleg Van Robbert-Jan over Symbos 3.0
Quick Quide voor een Symbos Installatie
Voor een aantal mensen is een Symbos installatie
soms een lastig verhaal. De installatie op zich
valt op zicht wel mee, er zijn echter enkele
instellingen en/of configuraties waar goed
rekening mee gehouden moet worden tijdens de
installatie.
Hieronder zal daarom in een aantal basisstappen
de een Symbos installatie toegelicht worden.
Hier wordt als voorbeeld de installatie op een
Sunrise CF interface uitgelegd. Naast de Sunrise
CF-interface kan Symbos ook geïnstalleerd
worden op
 een MegaFlashRom (sd card),
 Gr8Net, of een
 One Chip MSX.
Aangezien Symbos deze opslagmedia rechtstreeks
aanstuurt, zijn hier ook specifieke Symbos drivers
op van toepassing.
Dit betekent dat andere opslagmedia welke
buiten Symbos om wel probleemloos op een MSX
werken, bv via Basic, MsxDos of Nextor (drivers),
niet vanzelfsprekend onder Symbos werken
aangezien hier (nog) geen specifieke Symbos
drivers voor aanwezig zijn. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een Carnivore of een MMC/SD
Drive (Vx). Symbos kan dus ook nog niet op deze
cartridges geïnstalleerd worden.

Voorbereiding:
In dit voorbeeld gaan we uit van een dual
Sunrise CF interface. In de praktijk is dit ook
het meest makkelijk/praktisch aangezien dan
de tweede CF card gebruikt kan worden als
(dedicated) FAT16 kaart. De eerste CF card
kan gebruikt worden als standaard FAT12 card.
Natuurlijk is één en dezelfde CF card ook te
gebruiken/combineren als zowel FAT12- als
FAT16 card, maar dat laten we in dit
voorbeeld buiten beschouwing. Bovendien is
een aparte FAT16 card veelal makkelijker ivm
bestandsuitwisseling via bv een cardreader op
de PC. Het voorbereiden van de CF cards
(Fdisk etc) wordt als bekend verondersteld en
wordt hier daarom niet verder uitgelegd.
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Uitvoering:
Vanaf Symbos release 3.0 is de installatie
voorzien van een auto-installer, wat de
installatie een stuk gemakkelijker maakt.
Qua minimum vereisten heeft Symbos
genoeg aan een MSX-2 met 128kb
geheugen. Echter, dit is wel het minimum
voor de standaard Symbos applicaties. Wil
je meer, zoals bijvoorbeeld het afspelen
van een MP3-bestand of extra programma’s
installeren/gebruiken (multitasken), dan
wordt minimaal 256kb of meer aangeraden.
Stappenplan voor de installatie:
 Download de laatste versie van
symbos (3.0) via www.symbos.de (
http://symbos.de/download/2017
0830-V30/symbos-msx.zip ) en pak
deze uit. Pak vervolgens het
bestand Symbos-Msx-Setup.zip uit
naar diskette.
 Kopieer op je msx vervolgens de
bestanden Symsetup.com en
Symsetup.dat naar de a-partitie
van je 1e CF-kaart (fat12). In dit
voorbeeld gaan we uit van een
installatie op de a-partitie.
 Type: <<symsetup>> , om de
installatie te starten, het setup
startscherm verschijnt nu;
 Selecteer optie <<1>> (new
SymbOS installation);
 Vervolgens wordt gevraagd welk
installatiepad gekozen moet
worden om Symbos in te
installeren . In dit voorbeeld gaan
we uit van de standaardlocatie
A:\Symbos. Druk op <<Enter>> om
dit te bevestigen. Druk vervolgens
nogmaals op <<Enter>> om de
installatie te starten. De
bestanden worden nu naar de CFkaart gekopieerd.

Uitleg Van Robbert-Jan over Symbos 3.0

















Nadat alle bestanden op de succesvol
op de CF-kaart gekopieerd zijn wordt
dit weergegeven door de installer,
druk op <<Enter>> voor het vervolg;
Een overzicht verschijnt van de media
welke door Symbos herkend worden
(in dit geval de CF-interface en de
diskdrive), en onder Symbos gebruikt
kunnen worden. Door de zgn
blokmarkering rondom de cijfers van
de herkende media (CF en/of
diskdrive) is te herkennen welke
media geselecteerd is. Druk op
<<S>> om dit te bevestigen;
Er wordt vervolgens een toelichting
gegeven over het bepalen van de
opstartlocatie, <<selecteer een
toets>> om te vervolgen;
Er wordt een overzicht gegeven van
de media welke als drive A
aangemerkt kunnen worden.
Selecteer <<1>> (Sunrise IDE
Interface) om aan te geven dat dit
onze Symbos A-drive is;
Selecteer vervolgens <<M>> als
Master;
De partitietoekenning door Sunrise
gebeurd (onlogischerwijs) in
omgekeerde volgorde(!), de laatste
partitie is daarbij voor Symbos de
eerste. Dit wordt tevens op het
scherm tussen haakjes aangegeven
(Sunrise : A). Voor onze A-partitie
selecteren we dus optie <<4>>
(primairy partition 4) als onze
opstartlocatie;
In het vervolgscherm bevestigen we
onze keus (Device / IDE channel /
Partition) met <<Y>>;
Druk op een <<willekeurige toets>>
om het configuratiebestand aan te
maken;
De installer geeft aan dat Symbos
succesvol geinstalleerd is, druk op
een <<willekeurige toets>> om de
installer te sluiten;
De MSX-DOS2 prompt verschijnt weer,
waarbij het opstartbestand reeds
getoond wordt. (Sym)



Zorg dat er een msx-muis
aangesloten is, en druk op
<<enter>> om Symbos te starten
Symbos wordt opgestart, en het
standaard buroblad (geen
achtergrond) verschijnt. N.b.
indien je Symbos installeert op een
msx met meer dan 128kb
geheugen, dan wordt tevens de
zgn. Advanced Desktop mee
geïnstalleerd, waaronder een
achtergrond. Zie eerder genoemde
Symbos-manual voor meer
informatie hierover;
Indien je linksboven klikt op het
pictogram SymCommander, dan
zie je dat de inhoud van de apartitie reeds getoond wordt.
De overige partities op je cf-kaart
moeten handmatig toegekend
worden, hieronder wordt uitgelegd
op welke manier.







Automatisch opslaan van gewijzigde
instellingen:
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Standaard dient iedere
gemaakte wijziging in Symbos
bevestigd te worden met een
zgn. “Save Settings” in het
Control Panel. Aangezien dit
soms erg bewerkelijk is, kan er
ook een autosave ingesteld
worden waarbij iedere wijziging
automatisch opgeslagen wordt.
Ga hiervoor rechtsonder op het
buroblad naar <<Start>>,
selecteer <<Settings>> en
vervolgens <<Control Panel>>
Ga in het Control Panel bovenin
de menubalk naar <<File>> en
selecteer deze, vink vervolgens
de optie “Autosave” aan. Sluit
het Control Panel.

Toewijzen van overige partities:












Afhankelijk van hoeveel extra partities
(FAT12/FAT16) er op de CF-kaart
aangemaakt zijn, kunnen deze
toegewezen worden binnen Symbos.
N.b. Symbos ondersteunt standaard
FAT16, dus hiervoor hoeven geen
aanvullende drivers oid. geladen te
worden.
Ga naar <<Start>>, <<Settings>>,
<<Control Panel>>, en selecteer
<<Mass Storage>>. Je ziet hier dat
drive A reeds toegekend is (bootdisk).
Klik op <<Add>> rechtsboven in het
scherm, en vul achter Name (nog
gevuld met tekst “New Device”) de
naam in van de nieuwe (B) partitie,
bijvoorbeeld “B-drive”. Deselecteer
“Removable medium” en wijs de
juiste letter toe, in dit geval “B”.
Onze selectie blijft (onveranderd) IDE
Device. Zolang we nog met onze
eerste CF-kaart bijzig zijn, blijft de
selectie “Master”. Selecteer in het
pull down veld eronder de
eerstvolgende partitie in omgekeerde
volgorde. Voor de B-partitie is dit dus
“Primairy partition 3”, en bevestig de
instellingen met “OK”
Via Sym Commander is vervolgens te
controleren of de toegewezen partitie
benaderbaar (lees: zichtbaar) is, door
de juiste drive-letter bovenin het
scherm van de Commander te
selecteren.
Herhaal, indien nodig bovenstaande
stap voor de evt. overige partities op
de CF-kaart, inclusief toewijzing in
omgekeerde volgorde (dus bv voor een
C-partitie de Primairy partition 2)
Hetzelfde principe is toe te passen op
je 2e CF-kaart, waarbij
(vanzelfsprekend) de
partitietoewijzing als Slave ingesteld
dient te worden.

Installatie op een MegaFlashRom (sdcard) gebeurd op een bijna identieke
manier als hierboven beschreven.
Selecteer tijdens de installer bij de
partitietoewijzing echter gewoon de
eerste partitie. Hierachter staat reeds
Nextor vermeld, aangezien de MFR
gebruik maakt van Nextor (i.t.t. de
Sunrise CF-interface). Overige
partitietoewijzing binnen Symbos dient
daarbij in “normale” volgorde plaats te
vinden i.p.v. in omgekeerde volgorde
(Dus A = Primairy partition 1, B =
Primairy partition 2 etc.).
Veel succes en plezier gewenst met
Symbos :)
Voor overige vragen kun je natuurlijk
altijd iemand op de clubdag benaderen,
mocht je er niet uitkomen. Een
uitgebreide handleiding van Symbos is
tevens online te vinden via:
http://symbos.de/download/20170830V30/symbos-manual.pdf
RJ.
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De Clubdagen 2019
Zaterdag 14 September

Bestuur

Zaterdag 12 Oktober
Zaterdag 9 November

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

Zaterdag 14 December
’s Morgens om 10 uur tot ’ s middags 4 uur

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

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.

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 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
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