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27 t/m 29 mei 2022
Moonshine Dragons 2021, Polen
https://moonshinedragons.party
3 t/m 5 juni Forndata 2o22
Gotland, Zweden
https://www.forndata.org/
18 juni 2021 10:00 – 16:00 uur
Clubdag ‘t Schuurtje, Maarssen
Met als gast John Vanderaart

Kidscorner:
Rinus van de Reep
Youri Wagenaar

1 t/m 3 juli Gubbdata 2022
Skåne, Zweden
http://gubbdata.se/

Redactie:
Ron van Schaik

29 t/m 31 juli 2022
Teddy Beer C=64 Party, Polen
http://teddybeer.party/

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

20 augustus 10:00 – 16:00 uur
Clubdag ‘t Schuurtje, Maarssen

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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Inleiding
Het is heel bijzonder maar we blijven maar in de spotlights met onze mooie
club. Eind vorig jaar de nodige pagina’s in de Elsevier en nu kwam RTV
Utrecht op visite om onderstaande en Marien Kaptein te interviewen in de
live uitzending op Radio M. We kregen twee
keer best veel tijd (vijf en zes minuten) om over
onze hobby en prachtige club te praten. Best
wel spannend want je moet toch wel scherp zijn
om geen euh of ah te zeggen en ook nog eens
goed uit te kijken wat je er allemaal uitfloept.
Want dat kan tegenwoordig als een boemerang terug komen… live is toch
wel een beetje eng. De volgende ochtend werd een deel ook nog eens op
Radio 2 uitgezonden dus werden we overspoeld door leuke reacties.
De Commodore clubdag van april valt deze keer precies voor de paasdagen.
Daarom zijn er deze keer een paar pagina’s in dit blad gereserveerd voor
spellen met eieren in de hoofdrol. Zo zijn er games waar je de eieren moet
verzamelen (of de dino’s als ze zijn uitgekomen). Maar ook een behoorlijk
aantal waarin je “zelf” een EI bent. Dino Eggs is gek genoeg zo’n spel wat ik
altijd heel leuk heb gevonden om te spelen, grafisch is het niet zo sterk
maar het spreekt gewoon aan en speelt lekker. Chuckie Egg heb ik zelf niet
al te vaak gedaan maar dit is ook een enorme klassieker. Vooral op de
Spectrum was dit een groot succes, natuurlijk werd het spel ook uitgebracht
voor de Commodore 64. Verder is het zelf spelen van een EI me ook goed
bevallen, namelijk de Dizzy games op de Commodore 64 en de Amiga zijn
echt nog steeds bijzonder vet om te doen. Maar dit spel hebben we in het
oktober nummer al besproken.
Super blij ben ik dat buiten onze vaste schrijver Dennis Roos zich plotseling
nog twee auteurs hebben aangediend, Jan Derogee over de Brother printer
en Robbert Jansen over het game pareltje: Interview. Heel erg leuk! Verder
hebben we deze keer een soldeer workshop en Atari Invasion. In Juni komt
Commodore grootheid John Vanderaart een presentatie geven en hebben
afgelopen maart Robert en Robbert onze mooie club vertegenwoordigd op
de geslaagde HCC!Kennisdag in Houten. Zo zie je tekens weer, we blijven in
beweging!
Uw voorzitter én redacteur, Ron van Schaik
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Retro partijtje
Deze clubdag staat weer in het teken van Atari, we zetten de traditie voort na een
jaartje afwezig te zijn geweest. Onze Atari invasie staat
dit jaar in het teken van de 50e verjaardag van het
merk Atari. We hebben oude consoles onder het stof
vandaan gehaald en opgelapt waar nodig: Een stunt
cycle, een aantal 2600 consoles voorzien van
klassiekers als Combat en Circus Atari en veel meer.
Ruimte delen
Eind 2021 verscheen het
eerste deel uit de Zarkstars
saga (Atari 2600). In maart werd deel twee uitgebracht. De
gelimiteerde oplages van beide delen zijn voor zover wij
weten inmiddels uitverkocht en het wachten is nu op het
reeds aangekondigde derde deel
(https://tinyurl.com/zarkstars). Voor de 7800 lijkt 2022
een fantastisch jaar te worden, met ports van onder andere Ghosts ‘n Goblins,
Robots Rumble en Krull om er een paar te noemen. Voor de Lynx kwamen we een
aantal fysieke releases tegen, waaronder een oude bekende: 8-bit slicks.
Binnenkort te verkrijgen via https://songbird-productions.com/. Let op dat online
gebruik van de Lynx alleen mogelijk is met de 8-bit Hub van dezelfde maker. Atari
Age gebruiker Glurk brengt nog altijd nieuwe ports van 2600 spellen voor de atari
8-bit en 5200 uit. Het laatste spel is Freeway. Over ports gesproken, ClausB heeft
de eerste versie van Flight Simulator van de Apple II naar de Atari 8-bit omgezet.
Snacken

Er zijn vele oplossingen voor het gebruik van moderne
controllers op oude systemen. De SNACK, ofwel Super NES
Atari Controller Kit, is een ‘slimme’ DB9 naar SNES adapter. De
SNACK ondersteunt ook de Joy2B+
(https://tinyurl.com/joy2bp) standaard, zodat je tijdens het
spelen van meerdere vuurknoppen gebruik kunt maken. De
hele thread met de historie van de SNACK is hier
https://tinyurl.com/AASNACK te vinden. Overigens is de
SNACK ook te gebruiken op andere platformen en te combineren met draadloze
oplossingen als de 8-bitDO ontvangers.
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Je kunt een nieuwe YouTube-video van Bil Herd bekijken.
In deze aflevering praten Bil en Ben met Dave Haynie over
de Amiga en Commodore:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZT209i-3Lo
C64dle is een Wordle kloon voor de Commodore 64 computer.
Het spel is ontwikkeld door BumfuzzledGames en de broncode
is beschikbaar: https://github.com/BumfuzzledGames/C64dle
Master of Tiles is een eenvoudig puzzelbordspel
voor de Commodore 64 computer. Het spel is in
de jaren 90 ontwikkeld door Benjamin Bommer,
maar is nooit uitgebracht. Daniel Krajzewicz en
Richard Bayliss hebben nieuwe muziek gemaakt
en veel bugs verwijderd, en het spel is nu klaar
om te spelen: https://dkrajzew.itch.io/master-of-tiles
De Amiga MAS Player Pro2+ is een MP3-speler die wordt
aangesloten op de parallelle poort van de Amiga Computer.
Het speelt alle soorten MP3-bestanden en MP3radiostreams af zonder de CPU te belasten:
https://gitlab.com/marceljaehne/amiga-mas-player-pro2
Bwack heeft een nieuwe YouTube-video gemaakt. In
deze video laat hij zien hoe je een C64 Pi1541 II bouwt:
https://www.youtube.com/watch?v=SpYaMkDlsUU
BMC64 is een C64 emulator
voor de Raspberry Pi. Recente updates:
Verbeteringen voor booten naar VDC (C128),
CNTRL-F7 en raster skip (VDC):
https://github.com/randyrossi/bmc64
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Apple heeft een
patentaanvraag ingediend
voor een computer verwerkt in
een toetsenbord. Deze
'innovatie' heeft veel weg van
klassieke homecomputers,
zoals de Commodore 64 (C64), de ZX Spectrum en vele, vele andere.
Daarnaast bestaat de moderne microcomputer Raspberry Pi in uitvoeringen
waarbij de behuizing ook het toetsenbord is.
In zijn patentaanvraag houdt Apple het nog in het midden of zijn uitvinding
een computer in een toetsenbordbehuizing is, of een toetsenbord met een
computer erin, constateert The Register. Ongeacht de omschrijving is dit
idee een terugkeer naar de oertijd van thuiscomputergebruik. Zogeheten
homecomputers waarmee fabrikanten als Commodore groot zijn
geworden.
Apple zelf heeft ooit met zijn Apple II - en in wezen ook de zelfbouwkit van
de Apple 1 - een all-in-one computer gemaakt waarbij behuizing en
toetsenbord één waren. Hedendaagse all-in-one's (AIO's) combineren
normaliter computer en beeldscherm. Apple kan met zijn zelfontworpen,
energiezuinige ARM-chips nieuwe vormen en maten uitproberen. De
huidige iMacs met M1-chips zijn al flink dunner dan hun voorgangers met
'Intel inside'.
Opvouwbaar?
De patentaanvraag gaat echter verder dan alleen maar een klassiek
homecomputerontwerp. Apple voorziet ook een mogelijk opvouwbaar, of
correcter: inklapbaar ontwerp. Een computer kan dan langs twee assen
worden gevouwen zodat het in drie delen wordt opgedeeld. Dit is dan
handig voor vervoer, van bijvoorbeeld een werkplek met los beeldscherm
naar thuisomgeving met een scherm of tv.
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Eén van de leukste ervaringen die ik beleef aan
retro games is wanneer je op een doodnormale
dag een deuntje begint te fluiten en jezelf opeens
afvraagt: “Hey, waar is dat ook alweer van?”. Nog
leuker is als blijkt dat het afkomstig is uit een
game die je zo’n 35 jaar geleden voor het laatst
gespeeld hebt! Ongelofelijk dat zoiets na al die tijd
is blijven hangen. Mijn eerste reactie is dan ook
vaak: dit spel ga ik vandaag nog opzoeken en
spelen. Laatst overkwam mij bovenstaande
situatie weer eens. En ik herinnerde mij –directhet bijbehorende spel: Dino Eggs op de Commodore 64! Zo snel als ik kon
ben ik het internet af gaan struinen op zoek naar screenshots, filmpjes,
manual en misschien zelfs wel de game? Op YouTube vond ik een geweldig
filmpje dat ik vervolgens op Twitter deelde. Dat was een goede zet! Binnen
5 minuten verwees één van mijn volgers mij naar een website waar ik de
game kon downloaden. Mission accomplished!
Dino Eggs
Dino Eggs? Ja, Dino Eggs! Waarschijnlijk was dit spel in het C64 tijdperk niet
eens zo heel populair. Maar als je het eenmaal ging spelen en de spelregels
doorkreeg (wij lazen vroeger nooit de manuals) dan kon je er uren plezier
aan beleven. Plus een
hoop ergernis uiteraard;
good old days! Deze game
heeft mij heel veel plezier
gebracht (nu nog steeds)
EN omdat het destijds
toch een soort van
outsider was, zet ik het via
deze weg in de
schijnwerpers. Dino Eggs
is een creatief platform
spel met een leuk slap “Jurassic” verhaaltje, waarin achterna gezeten
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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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worden door slangen én de mogelijkheid geplet te worden door een
gigantische dinosaurus voet tot de normaalste zaak van de wereld behoren.
Als kind deed Kevin Vance, een
computerprogrammeur uit Pennsylvania, zijn
eerste spelontwerp en BASIC-programmering op
een Commodore 64, waarna hij in de jaren '90
verder ging met het maken van games op een pc.
Nu is hij teruggekeerd naar zijn roots met een
Raspberry Pi Pico-project waarin een van de kleine
Raspberry Pi Pico-microcontrollerborden is verpakt
in een C64 ROM-cartridge - en het is een enorm succes:
https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-pico-powers-c64cartridge
Sidekick64, de veelzijdige software-gedefinieerde
cartridge voor Commodore 8-bit machines,
ondersteunt nu niet alleen de C64, C128, C16 en
Plus/4, maar maakt ook verbinding met de VIC20
met behulp van een eenvoudige adapter. Deze
Sidekick20-combo biedt een hoofdmenu en
bestandsbrowser vergelijkbaar met de andere
varianten, plus de volgende VIC20-specifieke functies:
Geheugenuitbreidingen (RAM1/2/3, BLK 1, 2, 3, 5, IO2/3), VIC- emulatie die
beeld en geluid uitvoert via de Raspberry Pi's HDMI-uitgang (VFLI),
schijfemulatie (LOAD/SAVE), PRG-bestanden of CRT-bestanden en
automatisch geheugen: https://github.com/frntc/Sidekick64
De Mini PET 40/80D is een vervangend
moederbord voor elke Commodore PET of
CBM computer. De features zijn: 32 kB RAM,
BASIC en een SD2PET SD card disk drive:
http://blog.tynemouthsoftware.co.uk/2022/0
3/the-mini-pet-4080d.html
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Het verhaal
De held in dit spel is Time Master Tim. Tim heeft een tijdmachine en
gebruikt deze regelmatig om terug te gaan in de tijd, VER terug in de tijd:
ergens in de prehistorie waar dinosaurussen nog vrolijk rondlopen. Tijdens
zijn onderzoeken heeft Tim iets verschrikkelijks veroorzaakt: de beesten zijn
besmet geraakt met een virus (volgens de handleiding “common measles”,
oftewel mazelen). Om te voorkomen dat de dinosaurussen een te vroege
dood te wachten staat, besluit Tim om ze te redden. Dit doet hij door de
eieren te verzamelen en mee te nemen naar de 21ste eeuw. In het heden
zullen de dinosaurussen vrolijk verder kunnen leven. Kortom: een bizar
verhaal waar ongetwijfeld vele filmregisseurs voor in de rij zullen staan.
Gameplay
Zoals gezegd is Dino Eggs
een creatief platform spel.
Een level bestaat uit
platformen, ladders en
rotsen die onder de
platformen hangen. Het is
de bedoeling om de rotsen
van bovenaf los te maken,
zodat ze naar beneden vallen. Als je goed mikt dan raken ze een voorbij
schuifelende slang; één van de vijanden waar je mee te maken krijgt. De
losgemaakte rotsen onthullen dinosaurus eieren. Deze kan je oprapen
(maximaal 3 tegelijk) en meenemen in de time warp die zich ergens in het
level bevindt. Voor ieder ei dat je “redt” verdien je punten. Ben je op zoek
naar een highscore dan is het dus zaak om zoveel mogelijk eieren te
verzamelen!
Naast slangen word je ook lastig gevallen door spinnen, die van bovenaf
naar beneden bungeejumpen. Raak ze niet aan, net zo min als de slangen,
want dan besmet je ze met het virus en gaan ze dood. Bij aanraking dien je
ook zo snel mogelijk terug te rennen naar de time warp om te herstellen.
Lukt dat niet dan verander je in een spin! Dit levert een zeer grappige
Jaargang 27

nummer 2 april 2022

Pagina 5

animatie op, maar het kost je wel één van je 3 levens. Slangen, spinnen en
zelfs libellen razen over het scherm. De grootse vijand – letterlijk en
figuurlijk – is: Dino Mom! Na een poosje door het level gelopen en
gesprongen te hebben, verschijnt er bovenin ineens een HELE grote
dinosaurus voet. Deze zakt razendsnel naar beneden om Tim te pletten, en
vaak met succes!
Hoe te voorkomen? Behalve eieren onthult een
vallende rots soms ook een houtblok. Deze kan
je oppakken. Als je een houtblok combineert
met een ander houtblok dan maakt Tim een
vuurtje voor je aan. Zolang dit vuurtje brandt
zal Dino Mom wegblijven. Het vuur is ook
handig tegen de slangen, want zodra ze er mee
in aanraking komen dan blijft er niet veel van
over. Dat geldt trouwens ook voor Tim: niet
aanraken dus dat vuur! En opeens… zie je een
babydinosaurus rondlopen. Huh?! Jawel, het
komt zo nu en dan voor dat een ei uitkomt. Een baby-dinosaurus klimt er
uit en gaat dan vrolijk rondlopen. Je moet hem/haar/het redden. Door over
de baby-dinosaurus heen te springen vang je het gespuis in een kooitje en
neem je het mee in de time warp. Dit levert welverdiende bonuspunten op.
Om naar het volgende level te gaan stap je in de time warp zonder eieren in
bezit te hebben. Voor de achtergelaten eieren en de niet geredde
babydinosaurussen ontvang je strafpunten. Het volgende level zal
moeilijker zijn; meer slangen, spinnen, libellen, Dino Mom zal sneller op
bezoek komen, etc.. Zeer uitdagend dus!
Dino Eggs… anno 2022?
Hoe is het gesteld met Dino Eggs anno 2022? Is het qua gameplay en
originaliteit over zijn houdbaarheid heen? Tegen (retro) gamers zou ik
willen zeggen: geef het een kans! Het is zeker niet de beste C64 game die je
ooit bent tegengekomen, maar je zult merken dat er een sluwe
verslavingsfactor om de hoek loert. Een vernieuwde versie van Dino Eggs
voor bijvoorbeeld mobiel en tablet, inclusief online high scores, zou wat mij
betreft een eervolle download zijn. Tegen (indie) game developers zou ik
willen zeggen: leer en inspireer! Het principe is heel eenvoudig: 1) Men
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HCC-leden, maar ook potentiële leden zijn in de watten gelegd met een compleet
aanbod aan digitale HCC-kennis. Over belangstelling hadden we niet te klagen;
ruim 400 geregistreerde HCC-leden en dat is 25% meer t.o.v. de laatste Kennisdag.
Samen met de Modelspoorbeurs hebben we tussen de 3500-4000 bezoekers
mogen ontvangen. Een geweldig resultaat. Het viel op dat de sfeer bijzonder
uitgelaten was en dat elke vrijwilliger uitbundig over zijn/haar expertise vertelde.
Korte terugblik …
We begonnen deze bijzondere dag al vroeg. Het
was plezierig om te zien hoe de vrijwilligers
enthousiast aan de slag gingen met het
inrichten van hun stand. De meesten hebben
elkaar een lange tijd niet gezien, dus hoe leuk is
het om weer even een praatje te maken met je
collega-vrijwilliger. Namens onze club waren
Robert Sprokholt en Robbert Jansen aanwezig.
Robbert had zijn John Vanderaart software
verzameling meegenomen. John was namelijk
op deze dag aanwezig en zal in juni op onze clubdag zijn!
Om 10.00 uur stond iedereen startklaar. Het was de hele dag een drukte van
belang. De grote hal in Expo Houten is omgetoverd tot een informatieve markt,
waar onze vrijwilligers met veel enthousiasme de bezoekers hebben geïnformeerd.
Zo konden ze bij HCC!flightsim in een indrukwekkende cockpit vliegen als een echte
piloot. Bij de vrijwilligers van CompUsers werd onder andere muziek gemaakt met
behulp van een computer en bij
HCC!commodore was een grote tafel
gevuld met heel veel (retro)computers.
De sfeer van toen was hier te proeven.
HCC!drones zorgde met een livestream
via wij.hcc.nl voor een directe
verbinding met mensen die niet in de
gelegenheid waren om deze mooie dag te bezoeken. Als extra service konden zij
vanaf hun smartphone of laptop meekijken naar de vrijwilligers met hun
indrukwekkende vliegkunsten met een drone. Zo hoefde niemand iets te missen.
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Verborgen Pareltjes?
Onbekende en obscure spellen krijgen een kans zich te bewijzen.
“Interview” van Andromeda Software.
In dit spel moet je, op tijd en netjes gekleed, gaan
solliciteren bij een softwareontwikkelaar!
Klinkt eenvoudig toch? Helaas! Zodra je je uitnodiging voor
het sollicitatiegesprek ontvangt heb je nog precies 15
minuten om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ten eerste
moet je zorgen dat je zo snel mogelijk bij de bank bent om wat geld op te nemen.
Je rent in een Paperboy-achtige lange straat en moet ondertussen zorgen dat je
niet in het riool valt, bananenschillen en bijtende honden ontwijkt en niet blijft
plakken aan kauwgom tot je de bank hebt bereikt.
Wanneer je bij de bank bent veranderd de opzet van het
spel. Je ziet nu een aantal straten en gebouwen waar je
naar toe kunt gaan. Druk je op de vuurknop dan zie je
een plattegrond van je omgeving. Nu is het aan jouw om
uit te zoeken waar je je kleding kunt laten repareren en
schoonmaken zodat je netjes op je gesprek kunt
komen. Je weet alleen niet waar je moet solliciteren en
waar je kleding en schoenen kunt laten fixen. Kijk in
alle gebouwen om dit uit te zoeken, maar wanneer je
een verkeerd gebouw in loopt verlies je geld. Is je geld
op? Terug naar de bank!
Kom je met vuile of kapotte kleren op je gesprek,
dan wordt je gewoon weer weggestuurd en ben je
te laat, dan is het spel voorbij. Interview is een
origineel en vrij uniek spel maar kan behoorlijk
frustrerend zijn, zeker in het tweede gedeelte. Je
poppetje loopt erg langzaam en dit kan op je zenuwen gaan werken. Je hebt geen
flauw idee waar je moet zijn en zoekt je suf naar de kleermaker en zelfs de locatie
van je gesprek. Ondertussen verlies je veel geld en je moet je elke keer terug naar
de bank. En dat gaat heel, heel langzaam. De kans dat je het niet tot het einde toe
door speelt is aardig aanwezig.
Saillant detail: ben je af en wil je het nog een keer proberen dan moet het spel
opnieuw geladen worden.
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neme als basis een simpel concept 2) Plaatst dat concept in een leuke
setting 3) Voeg hier enkele originele tintjes aan toe. Dit alles bij elkaar geeft
een spel net even dat extra zetje in de goede richting.
Als je het spel hebt geladen moet je op de vuurknop van de joystick (poort
2) of de <RESTORE> toets indrukken om het spel te starten. Met <RESTORE>
kun je tijdens een spel eveneens opnieuw beginnen. Op het scherm
verschijnt de eerste heuvel. Je ziet eieren (een soort witte sigaren), in de
rots uitgehouwen trappen, rotsblokken en stukken hout. Verdere
belangrijke toetsen en wetenswaardigheden: met de <RUN/STOP> toets
kun je pauzeren en met de <SPATIEBALK> ga je verder. De joystick beweegt
Tim links/rechts/ omlaag/omhoog. Indrukken van de vuurknop laat Tim
springen. Echter alleen wanneer je de joystick NIET tegelijkertijd naar je toe
trekt. Afhankelijk van de situatie gebeurt het volgende wanneer je de
joystick naar je toe trekt en de vuurknop tegelijkertijd indrukt:
- rotsblok omlaag duwen
- eieren oprapen of neerleggen - hout oprapen of neerleggen krachtbloemeten
- tijdkooi transport starten
Onderin het scherm wordt de administratie bijgehouden. Uiterst links de
biologische tijdklok.
Normaliter staat deze op
100%. Daarnaast een vak
waarin bijgehouden
wordt wat je bij je draagt:
hout ("wood") of eieren
("egg"). In het midden
worden boodschappen
doorgegeven, zoals "leg
een vuur aan" ("start a
fire") of "Dino moeder in aantocht" ("Dino mom coming"). Uiterst rechts
het spelniveau waarop je bezig bent. Dino Eggs is een van de weinige
spellen waarbij megascores onbereikbaar zijn. Niet omdat het spel te
moeilijk zou zijn, de reden is dat je meestal met 1 of 2 punten beloond
wordt; bovendien worden strafpunten met kwistige hand rondgestrooid.
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Chuckie Egg was één van de eerste platform
spellen gemodelleerd naar het voorbeeld van
spellen zoals Donkey Kong. Het spel is eigenlijk
heel simpel, raap alle eieren op en als je deze
allemaal verzameld hebt ga je naar het volgende
level. Je wordt achterna gezeten door grote
vogels. Je kan op alle verdiepingen rondlopen en
je kan ook gewoon één of meerdere verdiepingen
naar beneden vallen. Dit is een handige
ontsnappingstactiek wanneer je bijna gepakt
wordt. Er zal tal van levels waarin het aantal
vogels en ook de snelheid flink kan oplopen.
Verder is er niet al te veel te vertellen over het
spel alleen dat het heel
verslavend is door de
eenvoud.
Chuckie Egg 2

Voor wie het interview met Ron van Schaik en Marien Kaptein (in twee
delen, van vijf en zes minuten) nog eens wil beluisteren. Deze zijn te vinden
op de volgende link: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3321077/eenkijkje-bij-de-commodore-club-in-maarssen-nog-altijd-bezig-met-denostalgie-van-toen
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De opvolger van het eerste deel is
tegenvallend. De poging om meer variatie in
het spel aan te brengen heeft het niet
verbeterd, integendeel het is gewoon minder
leuk geworden. Eigenlijk is alleen de
hoofdpersoon Harry nog vertrouwd met het
eerste deel en lijkt deze versie meer op de
spellen Jet Set Willy en Manic Miner. Dit wil
verder niet zeggen dat het slecht is maar als je vaak de eerste versie
gespeeld hebt is het échte Chuckie Egg gevoel niet aanwezig.
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10 PRINT”HELLO WORLD”;:GOTO10
OPEN 3,4 : CMD3 : LIST

Rechts op de foto Jan Derogee

En ja hoor, de
printer
printte, met
het laatste
restje van het
nog
aanwezige
thermische
lint. Een
nieuw
thermisch lint
is geen optie
(ruim 3
decennia na
einde product
zijn deze lastig
te vinden en
onnodig
duur).

Gelukkig kan je zonder dit lint ook direct printen op thermisch papier.
Papier bekend van kassabonnen en faxmachines. Een kassarol is wat smal
maar een fax-rol van 210mm breed heeft de perfecte A4 breedte. Deze faxrollen zijn zelfs in 2022 nog eenvoudig verkrijgbaar (zo'n €3,50 per rol). Het
is niet de mooiste manier van printen, dun en glad papier) maar werkt
geheel probleemloos en heerlijk stil. Wat betreft de ondersteuning in
software, die ellende is van alle tijden en dat blijft dus ook een uitdaging,
echter de printer is uitstekend Commodore compatibel dus er is veel
software die er wel mee om kan gaan.
-----------EINDE ARTIKEL
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die knutsel herinneringen weer naar boven. En toen ik zag dat dit de HR-5C
was (de versie met een Commodore aansluiting) met zelfs nog een klein
restje bruikbaar thermisch lint en een rolletje (normaal) papier was
wederom meteen verkocht, nouja, het was hoe dan ook gratis mee te
nemen.

-----ARTIKEL
-----Printers zijn tegenwoordig
spotgoedkoop en printen
relatief snel en stil. Hoewel
de prijs van inktjet inkt de
prijs van goud soms overstijgt zijn we er toch flink op vooruit gegaan. Het
hebben van een printer in de tijd van de homecomputer was niet alleen
bijzonder, het was ook duur, luidruchtig en het afdrukken gebeurde
eigenlijk alleen maar in zwart/wit (grijs/wit als je wat te zuinig was met het
vervangen van het inktlint).
Omdat er prima valt te retro-computeren zonder een printer is het dan ook
niet vreemd dat er op clubdagen printers alleen maar in de dumphoek te
vinden zijn. En daar lag onlangs ook een Brother HR-5C, voor mij een
speciale printer in diverse opzichten. Hoewel ik printers over het algemeen
alleen maar aantrekkelijk vind voor de onderdelen, heeft dit model voor mij
toch een speciale betekenis. Als 14 jarig jochie kocht ik er ooit 1 op de
rommelmarkt (het ontwerp van deze printer stamt uit 1984). Het moet het
jaar 1988 geweest zijn en de gulden was toen nog heel wat waard, echter
de vraagprijs van slechts 5 gulden was hoe dan ook zo goed als voor niets.
Helaas kwam ik er thuis pas achter dat dit een thermische printer is. Toen ik
ontdekte dat het dus een speciale cartridge nodig had OF speciaal papier,
was de lol er dan ook snel vanaf. Internet bestond nog niet, mijn sociale
cirkel was te klein en als de lokale computerwinkel of de V&D het niet had
was het dus al snel klaar. Uiteindelijk heeft deze printer bij mij nooit 1 regel
geprint. En over een periode van enkele jaren is deze in stukjes een beetjes
geoffered aan de goden der technische experimenten. Dus toen ik 34 jaar
later eenzelfde printer in de dumphoek in Maarssen zag liggen kwamen al
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De HR-5 van Brother is bestaat in
verschillende uitvoeringen: de
HR-5 en HR-5X (voor MSX
computers) met centronics of
RS232 en de HR-5C (voor
Commodore) met een IEC serial
aansluiting. De printer is niet
veel groter dan een doos
cornflakes en weegt minder dan
een 2 liter pak melk. Werkt op
zowel batterijen en/of een
externe voeding (accessoire)
maar die zat er helaas niet
(meer) bij. Hoewel het geluid van de klassieke inktlint matrixprinter elk
gesprek onmogelijk maakt, is de Brother HR-5 thermische matrix printer
juist uitzonderlijk stil.
De printkwaliteit is altijd hetzelfde of het nu de eerste of de laatste afdruk is
met het speciale lint of rol thermisch papier. Helaas is het thermische lint
een relatief dure manier van printen... echter het staat wel toe om een
normaal vel A4 papier te gebruiken. Maar als je bereid bent om te printen
op thermisch papier is dit lint helemaal niet nodig en zijn de printkosten
toch bijzonder laag.
Eenmaal thuisgekomen wilde ik deze printer natuurlijk meteen testen. Er
zat immers een rol (gewoon) papier bij en een thermisch lint wat nog niet
helemaal was opgebruikt. Maar omdat ik niet de juiste batterijen had en
geen passende adapter, sloot ik 'm even aan op m'n lab-voeding (ondanks
een klein polariteits foutje (de DC-steker voor de adapter heeft een wat
afwijkende pinout) ging er gelukkig niets kapot). Even aansluiten op de C64
en een testprogje typen:
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