
 

Ik wens iedereen hartelijk welkom  

Online. 

Of via facebook 

MSX Vriendenclub Mariënberg 

De MVM MSX-Clubdag Online  

In Maart 2021 

Anders dan anders. 

Hallo! 
Welkom bij de MSX Vrienden Mariënberg 

Maart 2021 



 

  2 

Wat MSX Hardware nieuws 
 

         

 

 

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

Maart nummer. 

Wij wensen jullie veel plezier, helaas in een 
andere tijd dan we gewend zijn.. 

Dit blad stuur ik per e-mail en kan op de MVM 
website ook gedownload worden. 

 Wij gaan ons best doen en hopelijk krijg ik alle 
medewerking van jullie als leden van M-V-M.  

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 

M-V-M  

Dit is Marco Blankvoort. Hij heeft voor ons blad 

Wat over zich zelf geschreven 

Zie zijn bijlage op pagina 5 en 6. 
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Verkoop praatje. 

Stel: Je hebt een scart-splitter nodig en  
Je hebt deze niet in je bezit kan je die 
bestellen bij Kabeldirect.nl. 

https://www.kabeldirect.nl/scart-
splitter-schakelaar-5-poorts-zilver.html 

Ook voor scart-kabels diverse soorten.           

Maar ook voor je audiokabels. 

 

Of Antenne voor je DAB + Radio op je 
MSX. 

 
U weet het wel ook onder de leden zijn er 

hardware freaks, dus vraag gerust als u een 

defect aan u Msx-computer heeft. 

Vragen staat vrij en wie weet is het euvel 

Snel opgelost voor u. 

Tevens zijn er nieuwe Hardware gemaakt,  

Zoals de rookie cartridge, SE-One, Umja, 

GFX. Tja te veel om op te noemen. 

Diverse MSX websites promoten deze  

Artikelen. Op MSX.org  staan diverse  links. 

 

 

         Wat MSX Hardware nieuws 

 

Deze foto is alweer 7 jaar geleden. 

Laten we hopen dat in 2022 het gaat 

 Lukken. 

 

Toen hadden we zelfs  de Tubantia gehaald. 
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 Ik ben Marco Blankvoort en vertel wat over 
mijn Msx hobby als MVM Clublid: 

Hoe het allemaal begon......... 
  
Ik denk in 1987 kwam ik voor het eerst in 
aanraking met dit in mijn ogen destijds 
geweldige apparaat. 
Mijn neven hadden er één gekregen van hun 
moeder. Zij hadden toen een NMS 8250 met 
dubbele discdrive voor 1000 guldens + televisie 
van 600 guldens. 
Verder had ik kennis genomen met de MSX met 
Athletic land wat je destijds in de speelhal van 
het Evoluon in Eindhoven (urenlang) kon spelen 
Verder had ik een klasgenoot met een MSX1 
computer met cassettebandjes, maar dat vond 
ik maar niks. 
Zelf heb ik er hard voor moeten werken en heel 
wat uren moeten maken om mijn MSX2 te 
kunnen kopen. 
Mijn ouders hadden het niet breed dus als je 
wat leuks wilde dan moest je er zelf voor 
werken. 
En de uurlonen zijn heel laag als je jong bent en 
de stagevergoeding (slavenloon) nog lager....... 
  
In de zomer van 1988 was het dan eindelijk 
zover ik kocht mijn eerste MSX2 computer 
Destijds een revolutionair apparaat wat in 
Raalte nergens te koop was. 
Daarvoor ging ik naar Computerschop Disc aan 
de Boxbergerweg in Deventer. 
  
Daar kocht ik de NMS 8245 omdat die 100 
guldens, ja guldens, goedkoper was dan de 
NMS 8250 van mijn neven. 
Ook kocht ik daar een kleurentelevisie voor 500 
guldens ,terwijl die van mijn neven mooier en 
luxer was.  
  
Hiermee was mijn budget helemaal op! 
 
Ik heb voor een televisie gekozen omdat je dan 
naast  MSX spelen en experimenteren ook 
televisie kon kijken. 

 

Nadeel was dat het beeld minder scherp was, ik 
heb er nog altijd vierkante ogen aan over 
gehouden. 
Ik weet nog goed dat de infoboekje van EASE 
nooit is nagezonden door de winkelier. 
Pas toen ik lid werd van de MSX club heb ik het 
gekocht (voor 1 euri). 
  
Maar ik was er super blij mee dat ik een goed 
werkende computer had. 
Ik had toen EASE, en een DOS diskette met o.a. 
TNT en 10 illegale speldiskettes met ik denk 
zo’n 300 MSX spellen hierop, 
Spellen die graag deed waren o.a. Riverraid, 
Oilswell, Eric and the Floaters, Bosconion, 
Chiroque, Fieldmaster, Circus Charly City 
Conection, Road Fighter. 
Ik heb er heel wat uren achter doorgebracht 
vooral met slecht weer of als ik me verveelde. 
  
Ik heb slechts twee games ooit helemaal 
uitgespeeld; Antartica adventure en Chess 
De laatste is heel  moeilijk om tegen een MSX 
computer te schaken. 
Normaal verlies je het namelijk altijd van de 
computer, de computer maakt namelijk geen 
fout en jij (de mens) wel. 
Op een zaterdagavond ben ik er even na 18.00 
uur een keer voor gaan zitten, Ik heb toen alles 
zitten analyseren en doorrekenen uit het hoofd 
met tot wel 10 stappen vooruit zowel voor mij 
als voor de computer (“Deep Blue”), 
Ik kwam er toen ook achter dat schaken 
eigenlijk uit 3 fases de beginfase (waarin de 
stellingen worden betrokken) de middenfase 
(waarin de wedstrijd eigenlijk wordt beslist) en 
de eindfase (waarbij 1 van beide partijen 
meestal een overwicht heeft en als het meezit 
de koning schaakmat zet). 
Nadat ik eerder alle potjes had verloren van de 
MSX computer verscheen even naar 24.00 uur 
toen in beeld “YOU WIN” in plaats van “I WIN”! 
 
  
 



 

  5 

Ik had ook het idee dat dit geen gewoon 
schaakpotje was maar dat ik zat te spelen tegen 
ene Karpov of Kasparov. 

Ik heb de MSX computer toen ook gevraagd of hij 
geen last heeft gehad van spanning, het antwoord 
van de MSX computer was “220 Volt” 

Ik heb het daarna nooit weer gespeeld het duurt 
me gewoon veel te lang..... 

  

Na verloop van tijd werd mijn interesse in MSX 
minder de diskdrive functioneerde niet meer en 
toen heb ik het apparaat in de container gegooid. 

Hiervan heb ik nog steeds spijt zeker als je de 
prijzen van tegenwoordig ziet op marktplaats 

In 1995 heb ik mijn eerste windows PC gekocht 
een pentium 60 MHZ 

Ik denk in 1997 heb ik een NMS 8250 MSX2 
computer gekregen van een collega op het werk 
met nog wat speldiskettes erbij. 

Ik was weer voorzien van een goed werkend 
apparaat die ik in 1988 net niet kon betalen. 

De NMS 8250 van Philips is altijd mijn favoriet 
gebleven onder de MSX computers ik heb er dan 
ook meerdere van in huis staan. 

  

Ik denk in 2008, 2009 begon het toch weer te 
kriebelen, Ik ben toen gaan kijken op internet naar 
MSXers. 

Er bleken nog heel veel hobbyisten met MSX bezig 
te zijn! Er werden zelfs clubdagen georganiseerd in 
Mariënberg. 

En ook nog bij mij in de buurt ook! 

Daar ben ik toen op af gegaan en na 1 club dag 
heb ik me als lid aangemeld en ben nog steeds lid. 

Dat is altijd mijn uitje geweest zeker naar het 
ongeval van 2014. 

 

Wat ik wel jammer vind is dat ik mijn rechter hand 
niet goed kan gebruiken en dat merk je ook met het 
spelen op de MSX. 

Maar meedoen is belangrijker dan winnen, “Altied 
Met doen” (ait métdoen). 

Een aantal leden hebben me destijds ook 
meegenomen naar de clubdagen, waar ik heel blij 
mee was, omdat ik toen geen auto mocht rijden.  

Wat ik ook jammer vindt is dat door Corona de 
clubdagen helaas geen doorgang kunnen vinden. 

Wat denk ik ook nog wel tot minimaal medio 2021 
zal blijven (met wat ups en downs) en in het 
somberste scenario zelfs 2023 heb ik berekend! 

  

Tot die tijd mag ik mij gelukkig prijzen dat ik nog 
vrijwilligerswerk heb naast de dagelijkse oefeningen 
aan mijn hand, o.a. collectant voor 7 organisaties, 
volkstuindersvereniging Raalte, FNV, gemeente 
Raalte en “mantelzorg” voor mijn moeder en oom. 

Ook kan ik het niet laten privé altijd weer iets 
nieuws uit te denken. 

Veel mensen zitten helemaal op gehokt thuis omdat 
hun sociale leven is (groten)deels stil komen te 
liggen, die zitten dus letterlijk achter de Geraniums 
(ramen) bij mij dus veel minder, en veel mensen 
moeten maar afwachten of ze hun baan en 
inkomen kunnen behouden daar heb ik voorlopig 
geen last meer van........... 

  

Ik hoop ook dat iedereen lid blijft van onze MSX 
club. 

En volhouden 1,5 meter, na regen komt 
zonneschijn. 

  

Met MSX groet , 

  

Marco Blankvoort 
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Wat een spannend jaar is het, en de goede dingen zijn nog niet voorbij! 

We zijn verheugd aan te kondigen dat het nu mogelijk is om de 
Japanse instantklassieker "Singular Stone" voor MSX2 te bestellen. 
Deze door Dragon Slayer IV geïnspireerde, zijwaarts scrollende 
actie-RPG zal je versteld doen staan met zijn snelle actie, geweldige 
screen 4 graphics en FM + PSG-geluid. Kruip in de huid van Stone 
Guardians en versla het kwaadaardige leger dat de Singular Stone 
uit zijn heilige schrijn heeft gehaald. Elk van de Guardians heeft zijn 
eigen kenmerkende aanval en vaardigheden, waardoor je creatief 
moet zijn en moet overwegen welk personage je voor de taak moet 
nemen. Vergroot de mogelijkheden van je Guardian door ervaring 
op te doen terwijl je door meerdere onderling verbonden 
ensceneringen reist. Vele uren gameplay zijn gegarandeerd! 

 

           
 
    
 

 

De volgende is Relevo's Snowboarden. Het zal voor velen 
van jullie, die het nieuws rond MSXdev'20 hebben gevolgd, 
geen verrassing zijn. Het bereikte niet alleen een van de 
best gerangschikte spellen van dit seizoen, het deed dit 
ook met een zeer origineel spelconcept en ging helemaal 
voor een Konami-look & feel. Dit komt terug in het artwork, 
in ware Konami-geest zijn er twee doosstijlen om uit te 
kiezen! Welke ga je nemen? Ik weet het, ik neem beide! 
 

Over Konami gesproken: "The Legend of 
Konami" -boeken zijn nog steeds beschikbaar! 
Dit is een must-have voor elke fan van 
Konami's werk voor MSX. Het boek bevat een 
schat aan informatie over elke Konami MSX-
uitgave, inclusief schermafbeeldingen, 
spelillustraties, publicatieformaten, cheatcodes 
en nog veel, veel meer. Al deze informatie komt 
naar je toe in een low-tech maar hoogwaardig 
formaat, een "boek" genoemd (wie weet wat 
dat is, in deze tijd?). 
  

 

Voor alle bovenstaande bewaarplichten kunt u deze e-mail beantwoorden als u geïnteresseerd bent. 
Wij helpen u graag verder met alle benodigde informatie. Mocht u de vorige nieuwsbrief hebben 
gemist, vindt deze dan hier . Laat het ons ook weten als je een vraag hebt over een Bitwise-spel dat 
hier niet wordt vermeld. Neem gerust contact op - de meeste, zo niet alle spellen zijn nog te koop. 
Heel erg bedankt voor je aanhoudende interesse! Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties 
hebben, dan horen we dat graag. 
 
Het beste, 
André van Herk - [D-Tail] - Bitwise 
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Gre aan het woord. 

 

 

Verslag van Gre over de Veiling in februari. 

Toen mochten wij nog bij elkaar zijn. 

Verslag van zaterdag 8 Febr. 2020 

Beetje laat, Maar beter laat dan nooit! 

 

Dit was onze Jaarlijkse Veiling dag ! 

Ondanks alle reclame die ik ervoor gemaakt had, weet 
je nooit wat er aangeboden wordt.                               
Van het weekblad "de Toren" was er in ieder geval 
een Fotograaf aanwezig om een paar mooie plaatjes 
te schieten van het aanbod :-)  

Dat is altijd mooi. 

Wat ook mooi is, Marinus Stoker had zijn vrije tijd 
besteed om voor deze Veiling dag een exclusief 
blaadje te maken. Bedankt daarvoor ! 

Er waren 62 items te koop, waaronder een paar hele 
leuke, die gingen qua prijs dan ook vrij hoog. 

Vandaag waren er ook weer een paar Gasten, die zijn 
altijd welkom bij ons en zeker op onze Veiling. 

Eltje van de MSX club West Friesland was er ook 
weer. De meesten hadden er wel een verre reis voor 
over :-) 

Dankzij de hulp van vele MSX leden liep alles volgens 
plan en ging het lekker vlot. De keuken heeft goed 
verkocht en een paar kopers hebben een hele mooie 
fooi achtergelaten. 

Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken die er weer 
zo'n geweldige en gezellige veiling van hebben 
gemaakt ! Na afloop was iedereen dik tevreden met 
zijn verkoop/aankoop en daar doen we het voor. 

Groeten van Gré 

Net rond de jaarwisseling konden we melden 
dat we Snatcher ACT 3 voor MSX 2 klaar 
hadden. En nu is het zover, Snatcher ACT 3 
is klaar en kan besteld worden. 

Lees meer over Snatcher op de Website. 

 

 

Nieuws van Deltasoft. 
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       Geloven in een Droom  
 

Het is 1981 de MSX-Computer is nog niet op 
de markt. 

Zeven jaar later zit ik in een laboratorium 
van Philips Home Interactive Systems.              
In een geheimzinnig kastje wordt een 
zilveren schijf geschoven. Een CD?  Ja maar 
geen “gewone”. 

Mij wordt een Compact Disc Interactive 
gedemonstreerd, althans een eerste 
proefexemplaar. Inderdaad interactief, want 
met de toetsen van een afstandsbediening 
kan ik eigenhandig een schilderij van onze 
onvolprezen Vincent van Gogh op het 
scherm toveren. En als mijn interactieve ik 
dat wil, hoor ik ook nog zijn stem die Vincent  
brief voorleest, waarin dat schilderij wordt  
beschreven. Een brief van de ongelukkige 
schilder aan zijn broer Theo, die bleef 
geloven in Vincent, zoals de ontwerpers van 
CD-I Bleven geloven in succes.                       
Een indrukwekkende demonstratie van een 
nog onvolmaakt medium. 

CD-I is in 1988 halverwege de moeizame 
weg van droom naar werkelijkheid.               

Maar waar het hier om gaat dat de            
MSX-computer de voorloper is van de CD-I 

In 1982 is er bij Philips Research 
Laboratories Red Hill, ten zuiden van 
Londen, een project van start gegaan dat 
moet leiden tot het Consumer Home 
Recreation and Information System, kortweg 
CHRIS. 

Het systeem is onder andere gebaseerd op 
MSX-3, een16-bits-opvolger van het 
bekende MSX, een besturingssysteem voor 
homecomputers. 

  

In 1984 toen MSX 1 is uitgebracht werd 18 
september een prototype van CHRIS-@ 
gedemonstreerd . In 1985 is hij ook voor de 
Raad van bestuur gedemonstreerd, met doel 
ontwikkelbudgetten los te weken. 

Toen is  de Groep Home Interactive 
Systems op gericht, onder Leiding van David 
Geest. 

Dit heb ik opgezocht en berust op waarheid. 

Rinus Stoker. 

 
CDI-Speler met muis 

CDI-Muis officeel MSX Zit CDI plug aan 
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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 2021 
Helaas gaan deze nog niet door. 

Hopelijk meer nieuws 

’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.nl                             Totally Chaos 

www.msxmuseum.nl                                Rinus Stoker 

www.tmtlogic.com                                  Hans T. 

https://msx.hcc.nl/                                  MSX HCC 

www.msx.org                                          MSX Resource Center 

www.tni.nl                                              The New Image 

www.symbos.de                                      Symbos Operating System 

http://msxwf.nl                                       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.msx-universe.com                        Bitwise 

http://deltasoft.baccarahoeve.nl/         Deltasoft 

Wilt u ook in de lijst laat het even weten. 

Of heeft U suggesties wilt U recentie schrijven,                                             
Email naar: msxworldwide@gmail.com 


