Inleiding
Heel langzaam maar zeker gaan we weer terug naar het nieuwe normaal.
Zoals het er nu naar uitziet (en als alles meezit) kunnen we vanaf 1
september 2021 alles weer op de oude manier oppakken. Wij gaan er
vanuit dat we op zaterdag 16 oktober weer een clubdag kunnen houden.
Wat zou dat fijn zijn, elkaar helpen met de hard- en software, knutselen en
repareren en dan gewoon met meerdere hobbyisten over de gekwetste
machine heen gebogen.
Hopelijk zijn er dan ook
techneuten aanwezig om mij te
helpen met het inbouwen van een
HD (lees: SD card) in mijn Amiga
1200. Want na verschillende
pogingen samen met Marien is dit
nog steeds niet gelukt. Dat bedoel
ik dus met het clubgevoel, dat je straks met je computer naar onze fysieke
bijeenkomst kunt komen en je daar hulp kunt krijgen. Ik spreek zo af en toe
natuurlijk clubleden en iedereen staat te springen om weer bij elkaar te
komen. Ook van onze Duitse vrienden ontving ik laatst een mail met de
vraag wanneer we weer gingen starten. Ik zelf heb mijn eerste vaccinatie
gehad en op 14 juli krijg ik de tweede. Ik zat nog in de Astra Zenica groep en
ik ben er wel een dagje ziek van geweest. Koorts (38,5), een verhoogde
hartslag, spier- en hoofdpijn. Maar ik had dat ene dagje er wel voor over als
ik straks na 14 juli gewoon weer overal naartoe kan. De meesten van jullie
weten bijvoorbeeld wel dat ik graag naar een concert of festival ga. Ook een
onbezorgde vakantie lijkt ons wel weer eens prettig. Nou hoeven we niet
perse met het vliegtuig, met de auto is het ook prima. Als je maar gewoon
overal weer naar binnen kunt lopen, winkeltjes, barretjes, restaurants
enzovoorts. Ik denk dat de meesten van jullie dit ook wel weer heel graag
zullen willen doen. En natuurlijk niet te vergeten, een
Amiga/Commodore/MSX/Atari clubdag! We hebben op zaterdag 19 juni
eerst nog een online clubdag maar ik hoop jullie allen in ieder geval op
zaterdag 16 oktober weer eens ouderwets te kunnen begroeten!
Uw voorzitter én redacteur, Ron van Schaik
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De uitslag van de SEUCK Compo 2021:
1. Droid Rumble - Alf Yngve
2. Robo Form X - Pinov Vox
3. Space Eggs - TND Games
4. UFO Invasion - TheReaperUK
5. Ray Fish - TND Games
6. Bee Insect Attacking - Roberto Ricioppo
7. Lagrangian Point 4 - Trip 2 Mars - Recycled Arts
8. Their Machine - Raul Gubert
8. Bolthrower - MoDernart
Kijk ook op: http://tnd64.unikat.sk/Seuck_Compo_2021.html#Results
Het ontginnen van een enkele Bitcoin
met een Commodore 64 zal minstens
50 biljoen jaar duren. Geen paniek,
het feit dat je nu Bitcoin kunt minen
met een Commodore 64 betekent
niet dat er een wereldtekort zal zijn
aan 8-bit C64's, omdat het op de één
of andere manier niet winstgevend
blijkt te zijn. In feite zou het je alleen
al zo'n 1,2 biljoen euro aan energie
kosten, hoewel, zoals onze Jacob heeft opgemerkt, zonne-energie tegen die tijd behoorlijk
goedkoop zal zijn.
Het YouTube-kanaal, 8-Bit Show And Tell (via Sweclockers ), heeft laten zien dat de Bitcoin
Miner 64-software draait op een standaard Commodore 64. En, ik zal eerlijk zijn, mijn
oogbollen werden een beetje vochtig van persoonlijke computervreugde bij het zien van de
prachtige oude breadbox. Aangezien de huidige Bitcoin ASIC's worden gemeten in
terahashes per seconde, kun je zien waarom het een tijdje zal duren met de
eerbiedwaardige C64. Het cijfer van 50 biljoen jaar is ook een marge voor de verbeterde
SuperCPU-accelerator-add-on die 8-Bit Show And Tell in hun video gebruikte om de
prestaties van de Commodore-installatie te verbeteren. Met een ingedrukt gaspedaal
kunnen we een hash percentage bereiken van een bedwelmende 10H / s. Dat zou u
0,00000000000002 Bitcoin per jaar opleveren, en bij 10 H/s op de 21W C64 zou dat u nog
steeds ongeveer 25 euro per jaar kosten om te minen. Ze merken op dat de software die ze
gebruiken is geschreven in C, maar ze zouden potentieel een snelheidswinst tot tien keer
kunnen behalen als het in machinecode was geschreven. Al zou dat nog steeds geen verschil
maken voor uw kans om winst te maken. Kijk maar eens naar deze leuke video op:
https://www.youtube.com/watch?v=JGNaeLMS1ZI&ab_channel=8-BitShowAndTell
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Nieuwe Amiga moederborden verschijnen tegenwoordig regelmatig, zowel
exacte reproducties als herinterpretaties.

Een voorbeeld van zo’n herinterpretatie is de Amy-ITX. Dit moederbord is
ontwikkeld door een groep enthousiastelingen uit Zweden en is in 2018
gereleaset.
De Amy-ITX is in principe een Amiga 500 plus maar dan in het compacte
mini-ITX formaat (17x17 cm), zodat je veel keuze hebt in behuizingen en
een standaard ATX voeding kunt gebruiken. Naast de bekende Amiga
componenten zoals de Motorola 68000 CPU, 2 MB Chip RAM en de custom
chips, Denise, Paula, (Fat) Agnus & Gary, kent de Amy-ITX een paar
interessante verschillen met een standaard A500+. Voor de CIA chips wordt
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de compactere versie van de Amiga 600, 1200 & 4000 gebruikt. Je kunt een
512KB (27C800) ROM gebruiken en deze van 2 verschillende Amiga kick
ROMs voorzien en hiertussen switchen. Alle poorten behalve die voor een
externe disk drive zijn aanwezig en als extra zitten er twee Zorro 2 sloten en
twee PS/2 aansluitingen op, eentje voor een standaard PS/2 muis en eentje
voor een keyboard, die je middels een jumper kunt configureren voor een
Amiga keyboard of standaard PS/2 keyboard. Voor RGB video en audio
moet je gebruik maken van een afwijkende 15 pin aansluiting. Audio is
daarnaast ook nog beschikbaar via een mini-jack.

Er was bij de release ook een set aan uitbreidingskaarten beschikbaar, maar
die zijn nog zeldzamer dan de Amy-ITX zelf, waaronder een accelerator met
een 68030, 8MB FastRAM en IDE poort, een netwerk kaart en een RTG
(Video) kaart. Tim Daeleman presenteerde zijn, door Tristan Zondag
gebouwde, Amy-ITX op de online clubdag van 17 april 2021 in een oude
“silent-PC” Hush behuizing. Maar er zijn natuurlijk veel meer opties, zoals
de nieuwe Amiga 3000 geïnspireerde cases van Checkmate
https://www.checkmate1500plus.com
Het ligt niet voor de hand om een Amy-ITX te bemachtigen. Een nieuwe
oplage zit er waarschijnlijk niet in, ook al gaan er wel geruchten dat de
makers met een nieuwe versie bezig zijn. Als je het mini-ITX formaat
interessant vindt, zijn er wel andere opties, zoals de Akiko32, een AGA
Amiga met CD32 Akiko chip en een 68030 CPU (nog in ontwikkeling), de
FPGA gebaseerde Unamiga mini-ITX
(https://www.checkmate1500plus.com/Products.aspx?id=364) en de
krachtigere FPGA gebaseerde MiSTix, een mini-ITX Mister
(https://www.checkmate1500plus.com/Products.aspx?id=376).
Tim Daeleman hcc@djspud.net
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Wij zijn Sijmen en Sandra, Atari liefhebbers en inmiddels 32 jaar getrouwd.
 Sijmen: In 1982 kocht ik mijn homecomputer: de Atari 800XL. Ik was op
de Firato geweest om te kijken wat
ik zou kopen maar er was zoveel
keus! In eerste instantie wou ik
een Tandy TRS80 of Dragon 32
kopen, en ik had ook folders
meegenomen van de Atari
1450XLD. (Nu een van de
zeldzaamste computers om te
vinden.) Uiteindelijk heb ik
gekozen voor de 800XL en ben met
een vriend naar Duitsland gereden
om daar een 1050 diskdrive te
kopen, bij elkaar zo`n 2500 gulden!
Spellen waren toen nog heel erg
duur, dus ik begon gelijk met het
zelf programmeren, en ook
intypen van spellen uit boeken.
Eind 1986 ontmoette ik Sandra. Zij had een Atari 600XL van haar ouders
gekregen omdat ze altijd de arcade indook als ze bij haar zus in Zandvoort
was en daar de hele dag speelde. Ze had er èèn spel bij, Space Invaders, en
die kon ze dan ook bijna met ogen dicht spelen. Dat is nog steeds een erg
goed spel op de 800xl. Behalve de liefde is toen ook de gezamenlijke hobby
ontstaan. We konden echt dagenlang M.U.L E., Boulderdash of Great
American Roadrace spelen. En cv’s bij sollicitaties werden met de Atari
gemaakt en uitgeprint op een Star NL10 (destijds een dure aanschaf), dat
was toen ‘hightech’ en erg ongebruikelijk, maar viel goed op. En we
maakten kaarten met het programma Printshop.
Mensen vragen ons vaak of ík Sandra heb aangestoken met de hobby of dat
we het samen doen. Ze gaan ervan uit dat ik de verzamelaar ben en Sandra
‘meedoet’, terwijl het eerder andersom is, Sandra verzamelt en ik hou me
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meer bezig met programmeren. We werden een keer beiden geïnterviewd
voor een krant en toch stond er boven als kop: "mijn man heeft een Atari
kamer". Ook wel leuk is om uit te leggen waarom ik als Mr-Atari bekend sta.
Dat dateert al van eind jaren 90 geloof ik, ik was bij een Atari-chatgroep
online met vooral Amerikanen en ik moest even gauw een Nick name
verzinnen bij aanmelding. Dat werd dus Mr-Atari en is zo gebleven.
We hebben nog steeds onze eerste Atari`s
en spelen nog vaak. Vooral bovengenoemde
spellen of bijvoorbeeld Agent USA, Bristles
en TGIF zijn erg leuk om te doen. Ik maak
ook hardware en software. Zo heb ik jaren
geleden (circa 1999) een Ide interface
ontwikkeld waarop een harde schijf of een
flash-kaartje geplaatst kan worden. In het
begin maakten we de printjes met de hand
maar daar ging veel tijd in zitten dus Steven
Tucker, welbekend van de vele hardwareproducten die hij maakt, had later de
productie op zich genomen. Ook heb ik een
aantal spellen gemaakt voor de 2600 en 800XL. Voor de 2600 in 2016
Defend Your Castle, welke is gebaseerd op Stone Sling van de Videopac,
omdat een vriend, Robbert Jansen, zei dat ik dat niet voor de 2600 kon
schrijven en ik wilde bewijzen dat dat wel kon. Leuke uitdaging was dat.
En Give Me My Pancake in 2017 Dit spel was in eerste instantie voor een
Gaming-weekend met vrienden gemaakt dat wij met Robbert
organiseerden en omdat we met z`n allen op de pannenkoekboot gingen
eten vonden we dat een leuk idee voor een spel. Robbert testte en gaf
verbeteringen aan en zo kwam het spel tot stand, het was erg veel werk
maar zo leuk om te doen! Hij heeft ook de geweldige box-artwork
ontworpen. We hadden voor alle vrienden een compleet spel met hun
naam als cadeau en het was de highscore-competitie-game dat weekend.
Voor de 800XL heb ik gemaakt Bird Food in 2014, gebaseerd op Vogelfutter
van Luchs-Soft en in 2015 Lost In Space (Space Rendezvous van de
Videopac, maar dan voor 4 personen i.p.v 2). Momenteel ben ik bezig met
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LiteDOS, een kleine DOSversie voor de
homecomputer. Die is al uitgebracht maar
ik ben steeds bezig met verbeteringen of
aanpassingen voor mensen die het
specifiek ergens voor willen gebruiken.
Alle spellen en de DOS zijn gratis te
downloaden. Ook heb ik een demo met
muziek gemaakt van de Liverpool skyline
voor Sandra, misschien dat ik er in de
toekomst nog een spel van maak maar
voorlopig hebben we nog genoeg leuke
dingen te doen.
We staan ook op retrocomputerbeurzen in Nederland en Duitsland, vooral
om onze dubbele verzameling te verkopen. Als we ergens een set
ophaalden zaten er veel dubbele dingen bij en de beurzen zijn een leuke
manier om ze weer weg te doen. Je ontmoet dan veel medeverzamelaars
en de hele dag ben je wel bezig met kletsen en mensen blij maken met
dingen waar ze naar op zoek waren. Maar ik moet zeggen dat we
tegenwoordig nog weinig sets ophalen want de prijzen zijn zo hoog
geworden dat dat niet leuk meer is. Ook hebben we al veel in de
verzameling, dus iets zeldzaams kom je niet zo gauw meer tegen.
In Engeland gaan we geregeld naar Retro-event-weekenden, waar ze
tientallen arcade-kasten hebben staan en tafels vol consoles vrij te spelen
en vaak ook nog een verkoopbeurs. Heerlijk om de hele dag te gamen en
over de beurs te struinen. De laatste waar we waren speelden we de hele
dag vooral Pole Position (sitdown versie) en telkens had één van ons de
highscore. We hadden nog een goedkope Atari Lightgun daar gekocht en
hoewel de Engelse douanier het wel herkende mocht het volgens de regels
niet mee wegens "te gevaarlijk want lijkt op vuurwapen"…
Een stukje Atari-historie
Atari is in 1972 opgericht door Nolan Bushnell en Ted Dabney. Zij huurden
een goedkoop pand en maakten daar de eerste videokast: de Pong, en
plaatsten die bij een lokaal café. De volgende dag al belde de eigenaar dat
de kast stuk was. Bij nader onderzoek bleek dat er zoveel mee was gespeeld
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dat het geld in de muntbak was overgelopen en op de printplaat was
gevallen. De Pong thuisconsole kwam zo rond 1975 op de markt en daarna
de 2600 in 1977.
Ook werden consoles uitgebracht als de Stunt-Cycle, Pinball, en de VideoMusic: een Virtual light machine die je kon aansluiten op je tv en stereo.
Atari heeft ook nog andere dingen gemaakt zoals flipperkasten, en de Atari
Jukebox, uitgebracht door Atari France (onder de naam Jupiter). Wij
hebben 2 flipperkasten staan te weten Space Riders en Superman en we
hebben de Jukebox Jupiter Rubis II. Ook hebben we een Asteroids Cocktail
tafel, en Pole Position-, Canyon Bomber- en Time Pilot arcadekasten. Ze
hebben wel vaak onderhoud nodig maar gelukkig is aan onderdelen nog wel
te komen en kan ik dat zelf doen. Ze staan in de keuken want die is groot
genoeg en waar heb je anders een keuken voor…..
Een paar jaar
geleden kreeg ik
een mail van Atari
Nederland of ik
(gratis) een
Demopod wou
komen afhalen.
Dat was een kast
die ze op beurzen
hadden staan en
natuurlijk wou ik
die graag hebben!.
Die staat nu op de
Atari-kamer. De
bovenkant is een plexiglas Atari logo met verlichting met eronder een kast
om consoles en spellen op te zetten.
Wat ook leuk is om te vermelden is dat we sinds jaren vrijwilliger bij het
Bonami Spelcomputer Museum zijn waar ik onder andere onderhoud doe
van vooral de Atari kasten.
Sandra en Sijmen, oftewel Mrs. en Mr. Atari
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Deze binaire puzzel is een 4 maal 6x6 binaire puzzel, die gezamenlijk een
16x16 binaire puzzel vormen. Afwisselend is er in één van de afzonderlijke
6x6 puzzels een cijfer in te vullen, of moet er gebruik van worden gemaakt
dat het geheel een 12x12 binaire puzzel is.

In elke lege cel moet een nul of een één ingevuld worden. Er mogen niet
meer dan twee dezelfde cijfers direct naast of direct onder elkaar staan.
Elke rij en elke kolom is uniek en bevat evenveel nullen als enen.
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Dit was altijd één van mijn favoriete
spellen op de Commodore 64. Vooral
omdat het bestaat uit wat
verschillende onderdelen, tactiek,
behendigheid en inzicht. In dit spel kun
je met een beetje fantasie denken dat
je Donald Burgett speelt. Deze soldaat
van de Airborne Divisie heeft een
aantal memoires geschreven en heeft
mede geholpen Hitler’s Eagle’s Nest te
veroveren. Helaas is de strijd in het
spel niet geheel volgens de waarheid
want in het kasteel zelf is nauwelijks
gevochten. Van deze Airborne Divisie
is de wereldberoemde serie Band of
Brothers (Steven Spielberg) gemaakt
en het is wel interessant om hier wat
over de geschiedenis te vertellen.
Donald Burgett werd op 5 april 1925 in
Detroit, Michigan geboren. Zijn vader was politieagent en zijn moeder
huisvrouw. Toen hij 16 jaar was stopte hij met school.
Elmer, Don’s oudere broer, ging in 1942 het leger in. Elmer meldde zich aan
bij de paratroepers. Don wilde ook bij de para’s maar was te jong en werd
afgewezen, waarop hij tapijtlegger werd. Op zijn 18e verjaardag meldde
Don zich aan voor de paratroepers. Hij kreeg training in Ft. Benning,
Georgia. Daarna werd hij overgeplaatst naar Camp Mackall in North
Carolina, om bij het 541st Parachute Infantry Regiment training te volgen.
Don en zijn collega's vertrokken in februari 1944 naar Ierland. Daarna
gingen ze naar Aldbourne in Engeland. Daar werd hij bij A-Company van het
506th Parachute Infantry Regiment van de 101st Airborne Division
gelegerd. Ze werden geplaatst in de Aldbourne stallen, vanaf september
1943 het ‘huis’ van A-Company. De officieren waren geplaatst in het
landhuis waar de stallen aangebouwd waren. A-Company woonde 11
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maanden in de stallen. Ze trainden hard en oefenden voor de invasie van
Normandië. Tijdens één van zijn oefensprongen brak hij zijn been en kon
dus niet mee met de volgende sprong, nadat de anderen gesprongen
hadden kwam iedereen terug, behalve de ‘stick’ (een stick zijn het aantal
paratroepers die in het vliegtuig zitten) van Don. Het vliegtuig was in
problemen gekomen en
neergestort waarbij alle
inzittenden om het leven
kwamen!
Don zijn nieuwe ‘stick’ landde
op 6 juni 1944 om 01.14 uur in
Normandië en vocht zich door
verscheidende dorpjes. Van
Ravenoville tot St. Come du
Monte. Later staken ze de
rivieren de Ouve, de Madeline
en de Jordan en het kanaal du
Carentan over. In een divisieaanval bevrijdden ze op 13 juni
1944 het plaatsje Carentan.
Later op die dag vielen
onderdelen van de 17. SSPanzergrenadier-Division Carentan aan in een poging Omaha en Utah te
breken. De Amerikanen deden een tegenaanval die later ‘The Battle of
Bloody Gulch’ genoemd werd . Ze verloren veel mannen en Don raakte 2
keer gewond in die strijd. De eerste keer raakte hij gewond door een Duitse
granaat en werd hij voor dood achtergelaten. Herstellend, maar met een
volledig verlies van zijn gehoor, ging hij door met de aanval totdat hij
geraakt werd door een granaatstuk dat hem bijna zijn rechterarm kostte.
Nadat hij in het 216th General Hospital in Coventry herstelde van zijn
wonden, keerde hij op 12 augustus 1944 terug naar de stallen. Het 101st
keerde terug op 13 augustus 1944.
Alle eenheden werden aangevuld met vervangers en ze trainden drie
weken. Daarna werden ze ingelicht over hun rol in operatie ‘Market
Garden’. Ze sprongen op 17 september 1944 boven Nederland uit hun
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vliegtuig. Don zijn compagnie landde in de nabije omgeving van Son en
vocht door het Sonse bos tot de brug over het Wilhelminakanaal. Zij
schakelden drie 88mm kanonnen uit, een vierde 88mm aan de zuidwest
kant bij de brug over het Wilhelminakanaal vuurde niet toen ze aanvielen.
Ze vochten zuidwaarts tot Eindhoven, bevrijdden deze stad en keerden
noordwaarts door Son, St. Oedenrode, Veghel en Uden terug. Daarna
vertrokken ze om de Duitse 6. Fallschirmjäger Division in Koevering te
verslaan, waar de Duitse fallschirmjäger 300 Britse soldaten hadden
vermoord. Daarna vertrokken ze noordwaarts door Nijmegen en Slijk Ewijk
(dat ze 'Slicky Wicky' noemden), door naar Opheusden waar ze enkele
weken een bloederige strijd vochten. Uiteindelijk werden ze verplaatst naar
Driel, waar ze hielpen de laatste mannen van de Britse 1st Airborne Division
'Red Devils' terug te brengen vanuit Arnhem. 72 dagen later werden ze
afgelost, na constant te hebben gevochten. Van de 150 man van ACompagny bleven er ongeveer 38 man over.
Drie weken nadat ze uit Nederland kwamen begon de slag om de
Ardennen, ook wel “The Battle of the Bulge” genoemd. Ze werden snel in
veewagens naar Bastogne gebracht. De enige orders waren “niemand zal
terugtrekken en
niemand zal zich
overgeven”.
Opnieuw
ondergingen ze
bloederige
gevechten, man
tegen machines en
man tegen man. Ze
hielden acht dagen
en acht nachten
stand. Don raakte
door geweervuur opnieuw gewond, maar omdat het ziekenhuis en de
dokters gevangen waren genomen, moest hij de kogel er zelf met zijn
bajonet uit halen. Patton’s leger brak op de achtste dag tot hun door. Ze
kregen warme kleding, munitie en eten. En opnieuw gingen ze in de aanval,
22 dagen en nachten zonder oponthoud. Ze werden vervangen nadat ze de
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Duitsers hadden terug gedrongen tot de Duitse grens. Ze werden snel naar
de Elzas gebracht om de volgende dag de Duitse tegenaanval ‘operatie
Nordwind’ de kop in te drukken. Daarna gingen ze door naar de Ruhrvallei
waar ze de rivier de Ruhr overstaken. Rond middennacht hielpen ze met het
in handen krijgen van de Ruhrvallei.
Ze marcheerden door Zuid Duitsland, het Zwarte Woud en Beieren naar
Hitlers Eagle's Nest in Berchtesgaden. Burgett en zijn strijdmakkers zijn
betrokken bij de geallieerde invasie van Duitsland. Zij bevrijdden enkele
werk- en concentratiekampen, voeren nog enkele gevechten tegen
standvastige Duitsers en bereiken uiteindelijk Berchtesgaden waar ze
Hitlers Eagle's Nest zonder tegenwerking van de Duitsers innemen.
Dit adelaarsnest wordt gevormd door een vijandelijk fort, alwaar zich naast
de in grote getale opdoemende vijandelijke troepen, ook enkele gevangenen bevinden. Doel is om tijdens de bevrijdingsacties zoveel mogelijk
schade aan te richten en het een en ander aan kunstschatten en juwelen
mee te nemen.
De speler heeft
de keuze uit
vier niveaus:
drie
bevrijdingsactie
s en een poging
om de in het
kasteel aangebrachte
springlading tot
ontploffing te
brengen.
Gewapend met
een mitrailleur en een scrollende statusregel die regelmatig ongevraagde
sarcastische opmerkingen te berde brengt, moet de speler zich een weg
trachten te banen door vele vijandelijke volksstammen. Bij 50 (geruisloos
toegebrachte) voltreffers bezwijkt men gegarandeerd, maar door
bijvoorbeeld wat voedsel te eten of een EHBO-doos te pakken, kan men het
aantal treffers verminderen. In de praktijk komt het neer op een recht-toerecht-aan schietspel dat zich afspeelt in druk bevolkte doolhofjes, waar men
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geen minuut de vinger van de vuur knop kan halen. De truc zit hem echter
in de korte levensduur; zodra de speler het gevoel heeft dat hij aardig vordert, is hij er geweest. Dus opnieuw proberen, en nog eens, en nog eens, en
voor men het weet zit men uren met een verbeten uitdrukking op de vuur
knop te drukken. Een wespennest waarin de meeste verstokte
schietspelhater overstag gaat.
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Een aantal geweldige PETSCII creaties
voor de 2021 PETSCII graphics competitie,
kijk ook maar eens op de PETSCII Graphics
Competition 2021 compo pagina:
https://csdb.dk/event/?id=3060

Een manier om met vintage
hardware te spelen zonder de
hardware te bezitten, is door een
emulator te gebruiken, maar
[omni_shaNker] kondigde aan om
het naar een hoger niveau te tillen door VR te gebruiken om een compleet
Commodore 64-systeem te leveren, in zijn volle glorie:
https://hackaday.com/2021/05/03/commodore-64-emulator-in-vr-delivers-a-full-80s-experience/

Amiga OS 3.2 is beschikbaar: https://www.hyperion-entertainment.com/index.php/news/1latest-news/290-amigaos-42-for-all-classic-amigas-released-andavailable?fbclid=IwAR2WV18mtYSouoay4ZoBzcfVCnc-CzomGTx1he6RxWd9H-_4d3jz5Ppp2tA
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1.
2.
3.
4.

Ben dan lid van de Commodore ig én steun deze daarmee!
Ik krijg 6x per jaar het Info Bulletin (op onze clubdagen).
6x per jaar PC-Active magazine.
Veel voordeel: maandelijks wisselende aanbiedingen + vast
(collectief) voordeel.
5. Presentaties & workshops door het hele land.
6. Hulp & advies : via de HCC!hulp helpdesk en de vraagbaak.
7. Verdieping via Interessegroepen, zoals 3D-printen of fotografie.

Betaling gaat door middel van een automatische incasso, waarmee het
inschrijfgeld van € 4,50 en de € 2,50 administratiekosten vervallen. Dit
lidmaatschap geldt voor de duur van één jaar en wordt automatisch met
een jaar verlengd. (kan via hcc.nl of door het invullen van deze bon).
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2600 On- en Offline
Al eerder berichten we over de doe-het-zelf WiFi cartridge
voor de Atari 2600, de PlusCart. De laatste hardware revisie
maakt het mogelijk om deze cartridge te voorzien van een SD
kaart. De laatste firmware versie heeft als belangrijkste
aanpassingen: UnoCart code samengevoegd, bugfixes voor
offline ROMs, (on-screen) keyboards en diverse
verbeteringen aan de PlusStore omgeving. Ook zijn er
verscheidene spellen gepatcht, zoals Keystone Kapers en
Solar Fox, zodat ze online high scores bijhouden. Deze
spellen zijn ook direct online speelbaar vanaf de PlusCart of
met de javatari emulator in de PlusCart High Score Club. Meer informatie is te
vinden op de club pagina: https://highscore.firmaplus.de/
Kattige schermutselingen
In ander oud nieuws: De Atari Lynx LCD scherm kits
van BennVenn zijn verbeterd, ze zijn nu te
installeren zonder dat je hoeft te solderen! De
nieuwe schermen zijn beschikbaar voor de Lynx I
en II in de webshop bennvenn.myshopify.com.
Helaas is, door de chip schaarste en het opdrijven
van de prijzen van LCD’s, de kit iets duurder
geworden. Over de Lynx gesproken, er wordt
gewerkt aan een aantal nieuwe releases voor de Lynx en de firma Songbird heeft
aangekondigd een aantal oudere spellen opnieuw uit te brengen. Meer informatie
en een kortingscode voor de Songbird releases vind je op https://atarigamer.com
Kort nieuws
De website van de duitse Atari club ABBUC is offline nadat deze door
onbekenden was gehackt. Voor de 7800 zijn er een 7-tal nieuwe
spellen in ontwikkeling sinds begin mei en is het spel Space Peril, een
ruimte variant op het 2600 spel Adventure, voltooid. Mocht je een
Jaguar CD, of een Jaguar GD (de nieuwe SD cartridge voor de Atari
Jaguar), je vindt het spel SIMONE voor maar $5,99 plus verzendkosten op ebay. Een
koopje! En omdat we niet genoeg krijgen van nieuwe moederborden: Er is een ATX
moederbord voor de Atari ST in ontwikkeling. Details zijn te vinden via
https://twitter.com/xangel73026232
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Bestuur:
Ron van Schaik, voorzitter
Marien Kaptein, penningmeester
Robert Sprokholt, secretaris
Erwin van Betten, webmaster

26 en 27 juni 2021
Flashback 20/20 Media
Parkboulevard 1, 1217WE Hilversum
https://www.flashback2020.com/

Kernleden:
Hans Kessels
Ruud Baltissen
Richard Lagendijk
Antony Mo

21 augustus 2021 10:00 – 16:00 uur
Online(?) Clubdag Trefpunt, Maarssen

Kidscorner:
Rinus van de Reep
Youri Wagenaar

3 t/m 5 december 2021 X2020
De Hoof 18, Someren, Nederland
https://www.scs-trc.net/x2021/

Redactie:
Ron van Schaik

27 t/m 29 mei 2022
Moonshine Dragons 2021, Polen
https://moonshinedragons.party

16 oktober 2021 10:00 – 16:00 uur
Clubdag Trefpunt?, Maarssen

Website:
https://www.commodoreclub.nl/
http://twitter.com/commodoreig
http://www.youtube.com/commodoregg
http://www.facebook.com/commodoreclubnederland

Email: bestuur@commodore.hcc.nl
Dit magazine verschijnt twee
maandelijks op de derde zaterdag van
de even maand.
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