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20 t/m 24 oktober 2022 Amiwest
Sacramento, Amerika
http://www.amiwest.net/
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https://eqtix.no/bitlive
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Antony Mo
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Jeroen Vlasveld

28 t/m 30 oktober 2022 ZOO 2022
Orivesi, Finland
https://2022.zooparty.org/
12 t/m 13 november 2022 Syntax
Melbourne, Victoria Australië
https://syntaxparty.org/

Kidscorner:
Rinus van de Reep
Youri Wagenaar

17 december 2022 10:00 – 16:00 uur
Clubdag met kerstverloting
‘t Schuurtje, Maarssen

Redactie:
Ron van Schaik
Website:
https://www.commodoreclub.nl/
http://twitter.com/commodoreig

18 februari 2023 10:00 – 16:00 uur
Clubdag ‘t Schuurtje, Maarssen

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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Deze keer een iets andere inleiding dan anders… Ik had niet zoveel zin om een
stukje te schrijven, al het nieuws wordt gedomineerd door diverse crises en
ellende. De moed zonk me in de schoenen. Mijn oog viel op een paar nieuwtjes op
het internet met min of meer dezelfde strekking, programmeren. Daarom bij deze,
laat ik jullie eens uitdagen. We zien erg veel mooie hardware projecten binnen
onze club. Daar zijn we super trots op, maar wat zou het leuk zijn om ook eens wat
nieuwe software te mogen verwelkomen. Daarvoor wat leuke (hulp) tips hieronder,
ik ben benieuwd of iemand de handschoen oppakt!
Heb je ooit een ouderwetse gameprogrammeur willen
worden? Leer nu hoe klassieke game-hardware werkte.
Schrijf 8-bits code in je browser. Ondersteuning voor
Atari 2600, NES, MSX, Commodore C64, ZX Spectrum en
nog veel meer. Kijk maar eens op:
https://8bitworkshop.com/
En nog zo’n mooie website om te leren programmeren. Tomas
Petricek heeft een interactief artikel gemaakt dat de
interessante aspecten van het programmeren van Commodore C64 BASIC laat zien.
Je kan het artikel lezen en de BASIC-code uitproberen in een online emulator. Het
eindresultaat is een klein Breakout-spel: https://tomasp.net/commodore64/
De Retro Sprite Workshop is een professioneel programma
voor ontwikkelaars van retrogames, vooral voor de
Commodore C64/C128 en de Commodore 264 serie. Dit
programma levert uitvoerdata dat gebruikt kan worden in
externe ontwikkelingstools:
http://plus4world.powweb.com/tools/Retro_Sprite_Workshop
JC64dis (volgende generatie C64 disassembler) is een
interactieve disassembler voor MUS, SID en PRG bestanden
van de Commodore 64. Het programma is beschikbaar als jar
(java) en exe voor Windows: https://iceteam.itch.io/jc64dis

Demonstraties

Nee, geen stakingen voor meer loon; we zijn al lang blij dat we
elke twee maanden samen kunnen komen. Op de verschillende
demo parties binnen en buiten de landsgrenzen komen we
steeds vaker Atari demos tegen. Er zijn nog een paar demo
parties Atari specifiek, zoals Silly Venture, maar de meesten zijn
inmiddels multi platform. Gelukkig maar, want door die
kruisbestuiving blijven de platformen aantrekkelijk voor
deelnemers die anders nooit uit zichzelf de grenzen van een
ander platform zouden opzoeken. Websites als demozoo.org hebben ook lijsten met de
verschillende demo parties en competities: https://tinyurl.com/demoparties. En je vindt er
ook lijsten met de resultaten van de compos en links naar
de binaries/videos.
Nieuwe helden
Game Select heeft op basis van de broncode van het 2600
spel H.E.R.O. een nieuwe versie uitgebracht met de
verrassende titel H.E.R.O. 2. Het spel heeft een nieuwe mijn,
geheime gangen en andere verrassingen. De ROM laat
helaas nog even op zich wachten. Op de 2600 port van Lode
Runner moeten we ook nog even wachten, maar er is
gelukkig een speelbare demo versie. Voor de 7800 wachten
we nog op de definitieve versies van onder andere A.R.T.I.
(Een H.E.R.O. remake) en Penta (Pengo remake). Tegen de tijd dat dit artikel is te lezen is de
ABBUC software competitie voltooid en zullen er diverse titels gepubliceerd worden. Als
ABBUC leden hebben we de inzendingen al kunnen bekijken en wij verwachten veel van de
titels Dye - Heritage Edition, Arcadia en Dark Keep. James van Zero Page Homebrew is weer
terug van vakantie en voldoende hersteld om de lijsten met nieuwe software bij te kunnen
werken. De laatste updates vind je terug in de
verschillende fora van Atari Age:
https://tinyurl.com/7800ZPH2022 (onderaan wordt
gelinkt naar de lijsten van andere platformen)
Netwerken
Wat een paar jaar geleden begon als Atari WiFi is
uitgegroeid tot een multi platform oplossing. FujiNet,
zoals de oplossing tegenwoordig heet, is beschikbaar
voor onder andere Apple II, Atari 8-bit, Commodore 64
en straks ook voor Atari Lynx. Meer info vind je op:
https://fujinet.online/

Ben benieuwd of er clubleden zijn die nu mooie dingen gaan maken!
Laat het me vooral weten! Uw voorzitter én redacteur, Ron van Schaik
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James Bond-films zijn al sinds 1962 een filmische steunpilaar, maar welke
James Bond-film is de beste? En welke Bond-acteur zet de superspion het
meest overtuigend neer? Door deze vragen te stellen kun je een miljoen
ruzies maken op sociale media. Het bekijken van de Bond-films is
daarentegen altijd een waar genot.
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.

Dr. No was de eerste verfilming van de boeken
van Ian Fleming en na 58 jaar is James Bond het
meest geliefde stukje Britse cinema geworden.
007 heeft sindsdien uitgebreid gebruikgemaakt
van zijn license to kill, een distilleerderij aan
Wodka-Martini's naar binnen gewerkt en had hij
talloze ontmoetingen met femme fatales. In 58
jaar tijd heeft hij 24 officiële films op zijn naam
staan. De 25ste film, No Time to Die, is op 30
september 2021 in de bioscoop verschenen na te
zijn vertraagd door de pandemie.
Gezien het feit dat de Bond-franchise al meer dan vijftig jaar bestaat, heeft
007 verrassend weinig bonafide klassiekers op de kop getikt. In de
rangschikking van de 26 bestaande films gebaseerd op IMDbgebruikersscores is het geen verrassing om Casino Royale, Daniel Craigs
briljante debuut in de rol, bovenaan te zien. Die wordt op de voet gevolgd
door Goldfinger.

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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De bovenkant van de lijst wordt gedomineerd door Sean Connery, met zijn
eerste vijf avonturen in de smoking die allemaal mooi in de top 10 zitten.
Roger Moore zit in het midden, terwijl Pierce Brosnan (altijd een
betrouwbare 007) drie van zijn vier optredens ziet wegkwijnen bij de
onderste tien. GoldenEye is de uitzondering.
James Bond-films per acteur
Net als bij Doctor Who worden James Bond-tijdperken gedefinieerd door de
acteur die hem speelt. Deze lijst zou identiek zijn aan James Bond-films in
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de volgorde van de releasedatum, ware het niet dat Sean Connery twee
keer wegging en daarna terugkeerde naar de rol. Nu Connery na zijn vijfde
Bond-film, You Only Live Twice, is gestopt, nam George Lazenby het over
voor On Her Majesty's Secret Service. Twee jaar later werd Connery weer
verleid tot Diamonds Are Forever, voordat hij wederom vertrok (maar nu
echt). Tot hij meer dan tien jaar later als een oudere 007 in het onofficiële
Never Say Never Again werd verleid.
Bond bestaat meestal in een Simpsons-achtige staat van stilstand, waarbij
het personage min of meer dezelfde leeftijd blijft terwijl de wereld om hem
heen evolueert. Een aloude fantheorie probeert dit te verklaren met het
idee dat James Bond eigenlijk niet één man is, maar een alias voor een
opeenvolging van spionnen met de codenaam 007. We denken echter dat
dat onwaarschijnlijk is, omdat verschillende elementen van Bonds
persoonlijke geschiedenis tussen agenten doorgaan. Skyfall laat ons
bovendien heel expliciet het huis van de Bond-familie zien.
We weten al dat No Time to Die de laatste film wordt met Daniel Craig in de
hoofdrol. Na 15 jaar
als 007 neemt de
Britse acteur afscheid
van zijn
spionnenpersonage.
Dit roept de vraag op
wie zijn rol als James
Bond zal overnemen.
Er wordt al genoeg
gespeculeerd over de
mogelijke opvolger van Daniel Craig. We hebben de kanshebbers hier voor
je verzameld.

De AmigaONE X5000 is de nieuwste op PowerPC gebaseerde
computer, ontwikkeld door A-EON Technology. Zie voor meer
informatie: https://www.amiga-shop.net/en/AmigaHardware/New-Amiga-Computers/AmigaONE-X5000-completesystem::790.html
Niklas Ekström ontwikkelde een Amiga parallelle
poort naar SPI adapter. Met deze adapter kun je
veel apparaten aansluiten op de Amiga computer,
bijvoorbeeld een SD kaart module:
https://github.com/niklasekstrom/amiga-par-tospi-adapter
Sidekick64 is een veelzijdige software
gedefinieerde cartridge voor de C64, C128, C16,
Plus/4 en VIC20. Het gebruikt een Raspberry Pi
3A+/3B+/Zero2 om geheugenuitbreidingen,
geluidsapparaten, freezers en vele andere dingen
te emuleren: https://github.com/frntc/Sidekick64
SIDKick is een veelzijdig geluidsapparaat voor C64's en C128's:
het dient als een drop-in vervanging voor de SID 6581/8580 en
biedt tegelijkertijd Sound Expander-emulatie (Yamaha OPLgebaseerd FM-geluid), een MIDI-interface en een aansturing
voor LED-strepen. Het gebruikt een Teensy 4.1 en doet geen concessies aan
de kwaliteit: de emulatie is gebaseerd op reSID en fmOPL. Het wordt ook
geleverd met een paar extra's, zoals een ingebouwde configuratietool en
een PRG-opstartprogramma: https://github.com/frntc/SIDKick

Voor de liefhebbers van James Bond zijn er een behoorlijk groot aantal
games voor de Commodore 64 uitgebracht. Veel van de spellen zijn
gebaseerd op één van de uitgebrachte James Bond films en hebben zo hun
eigen karakteristieke eigenschappen. Dus ik zou zeggen lekker spelen en:
My name is Bond, James Bond……………..

Je kunt nu een nieuwe video bekijken van het
Alleged_Geek YouTube-kanaal. In deze video de bouw
van een joystick adapter voor de Commodore C16,
C116 en Plus/4: https://youtu.be/lkzQAYUNg6g
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de computer voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Kleurrijke plaatjes en
bewegende animaties, alles was met ondersteunende spraak (wel in
het Engels natuurlijk). Met deze software kon de kleuter
basisvormen, letters en cijfers herkennen. Ook eenvoudige
sommetjes werden op een vriendelijke manier uitgelegd.
Magic Voice speech module.
Deze uitbreiding (en cartridge) is in Nederland het meest verkochte
module geweest. Heel simpel, doe de uitbreiding in de userpoort van
de C64 en type SAY met daarbij één van
de 234 beschikbare woorden. Je kunt
ook een nummer ingeven, bijvoorbeeld
SAY18 is gelijk aan SAY”MILLION”,
woordnummer 18 is namelijk MILLION
in de beschikbare woordenlijst. Bovenin
de Magic Voice module zit een slot voor
een spelcartridge.
Doe hierin bijvoorbeeld de Gorf of Wizard of Wor
(Commodore) cartridge en deze spellen zullen
een nieuwe dimensie voor je worden. In deze
programma’s zitten namelijk de nodige spraak
commando’s. In de module heb je de beschikking
over twee extra Basic commando’s en één extra
variable.
Met het
commando RATE (F1 toets, 1 t/m 10)
kun je de woordsnelheid instellen en
het commando VOC is bedoeld om
extra woorden toe te kunnen voegen.
De variabele RDY is om de computer
na het uitspreken van een woord weer in de goede stand te zetten
voor het volgende woordje.
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Diamonds are Forever (Parker Bros/Domark/Elite 1984)
Dit is het oudste onder de James Bond games. Helaas is
het ook het slechtste spel. Je begint met het kiezen van de
speelsterkte en of je het wilt spelen met 1 of 2 spelers.
daarna moet je met een nogal vaag James Bond voertuig
uitwijken voor de tegenmoetkomende, ook nogal vage,
objecten. Je moet onder andere bommen afschieten om
deze uit te schakelen. Verder maar geen woorden meer
aan vuil maken, zelfs in 1984 waren er veel beter spellen op de markt.
A View To a Kill (Domark/Softstone 1985)
Het spel begint heel leuk met het bekende filmpje
van het met rood doorlopende oog. Het actie
gedeelte bestaat uit drie heel verschillende
gedeeltes. Lekker is dat je deze drie onderdelen in je
eigen volgorde kan spelen, je krijgt voor elk
uitgespeeld gedeelte een password. Wanneer je
alledrie de passwords hebt kun je beginnen aan de
finale. In de Paris-chase moet je met de auto
proberen de agente May-Day te onderscheppen. Ze
komt met een parachute de Eiffeltoren afzweven en je kunt nu met de
kaart van Parijs proberen op tijd te zijn. Dit met als extra
moeilijkheidsgraad: de hoeveelheid benzine en schade aan de auto. De
achtergrond muziek is de titelsong van Duran Duran, maar de kwaliteit
hiervan is matig. In het gedeelte City Escape moet James worden bevrijd uit
een brandend gebouw. De brand
breidt zich steeds verder uit en het
wordt steeds heter. De besturing
van het Bond poppetje valt alleen
erg tegen. Helaas is het Sillicon Mine
gedeelte van dit spel erg matig en
daardoor valt het spel in het geheel
toch tegen. Zeker in acht genomen
dat de opzet en de ideeën van het
spel best aardig zijn.
Passwords: Paris chase to Town Hall: QRS21 Town Hall to Mine: QQQQQ
Einde: HRMQE
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The Living Daylights (Domark 1987)
Deze Bond game biedt wat minder afwisseling als
zijn voorganger maar is daarom niet minder,
integendeel zelfs. Je begint met een schietgedeelte
waarbij je de overal opduikende tegenstanders
moet neerschieten. Ondertussen zal je over de
nodige hindernissen moeten springen. Bij elke
treffer die je zelf
moet incasseren (of
bij een valpartij) loopt
je energiebalk (aan de rechterzijde van het
scherm) terug. Lastig is (lees: minpunt) dat
als je springt of rolt je niet kan schieten. Er
zijn veel verschillende levels maar het spel is
wel vrij monotoon.
Onbeperkt levens: voor RUN intikken: POKE 4390,238 SYS 4352
Live and Let Die (Domark/Elite 1988)
Deze game begint met een speedboot en je moet
al racend allerlei hindernissen in het water
ontwijken. Je hebt de beschikking over een
boordkanon en een granaatwerper om de meeste
tegenstanders mee uit te kunnen schakelen.
Ondertussen moet je de natuurlijke hindernissen
ontwijken. Verder moet je wel de
benzinevoorraad op peil zien te houden door de
benzinevaten
op te pikken.
Zonder een
goede reactiesnelheid kom je met dit spel
niet erg ver. Leuke wetenswaardigheid is
dat het spel door Domark was gekocht
van Elite en in eerste instantie
Aquablasters heette. Men paste het spel
enigszins aan en gebruikte het daarna voor gebruik onder de James Bond
licentie.
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Hier is dan ook geen speciale hardware bij nodig. Het doel van het
programma was om kinderen op een speelse manier kennis te laten
maken met letters en woorden, waarbij de computer dan de juiste
geluiden laat horen. Natuurlijk wel in het Engels.
Hearsay 1000.
Een van de actiefste bedrijven op het gebied van spraaksynthese was
HearSay. Hun hardware
uitbreiding voor de
Commodore 64/128 werkt dan
ook met een brede range
software-producten van
andere bedrijven. We noemen
bijvoorbeeld Logo van
Commodore, een aantal
adventures van Infocom zoals
Zork I, II en III, Robots of Dawn
van Epyx, Computer Diet van Scarborough, Face Maker van Spinnaker
en Consultant van Batteries Included.
Daarbij ging het om de standaard software, men hoefde er geen
speciale versie voor aan te schaffen. De computer spreekt de tekstantwoorden van de computer nu uit, in plaats van ze alleen op het
scherm te laten zien. Ook dit pakket kostte zo’n 135 euro (300
gulden). In de laatste versie van Hearsay 1000 zat ook een "swiftload" optie om het snelladen van software mogelijk te maken. Ook
hier kan men met speciale Basic commando's allerlei effecten
toevoegen aan eigen programma's en wie het helemaal goed wil
doen, kan ook via Assembly opdrachten de Hearsay module laten
spreken en luisteren.
Aqua Circus.
Een van de software-pakketten, die speciaal door Hearsay zelf zijn
gemaakt voor de Hearsay module was deze grappige introductie tot
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Voice Master
Dit apparaat van Covox, dat zo rond
de 135 euro (300 gulden) kostte,
bestaat uit een hardware-deel en
natuurlijk ook uit speciale software
om dat weer aan te sturen. Het totaal
biedt niet alleen spraaksynthese,
maar ook een beperkte vorm van
spraakherkenning. Als extra is er dan
ook nog een heel behoorlijk muzikaal talent aanwezig in de Voice
Master. In tegenstelling tot de meeste andere producten die er op
dit gebied zijn gemaakt, is het systeem zelf lerend.
Dat wil zeggen, dat men zelf woorden kan ingeven, die dan herhaald,
maar ook herkend kunnen worden. Zeker waar de meeste software
op dit gebied uitgaat van de Engelse taal en Amerikaanse uitspraak,
maakt dit het voor gebruik hier natuurlijk veel handiger. Om de hele
zaak te programmeren biedt de Voice Master software een aantal
nieuwe Basic commando's die in gewone Basic programma's kunnen
worden toegevoegd om elektronische spraak en muziek te maken.

The Spy Who Loved Me (Domark 1990)
Persoonlijk vind ik dit het leukste James Bond
spel. Lekker scheuren en schieten met een
grafisch fraai vormgegeven spel. Je ziet alles van
bovenaf en de scrolling is uitstekend verzorgd. Je
moet proberen de tegenstanders (lees: auto’s)
van de weg te drukken en tegenstanders neer te
schieten. Pas op: de gewone burgers niet,
wanneer je dit doet krijg je puntenaftrek! daarna
met een
speedboot,
hiermee kun
je de nodige
extra wapens verzamelen, maar ook in
de vrachtwagen kun je extra wapens
kopen. Verder valt er niet veel te
vertellen over dit spel, gewoon dus
doen………!
Onbeperkt levens: type MISSMONEYPENNY in bij het titel scherm

Ook kan men wijsjes vastleggen in notenschrift door ze alleen maar
te neuriën voor de microfoon van de Voice Master. Het programma
genereert dan in beeld de daar bij behorende notenbalken, die men
dan weer kan bewerken. Op die manier is het systeem heel handig
voor wie zelf eens een melodie wil componeren.
Firebird: Talking Teacher.
Werken met programma's, die ook echt tegen de gebruiker praten is
natuurlijk nog steeds heel grappig. Firebird gebruikte daarbij de
"Software Speech" technieken van Electronic Speech Systems en
kwam midden jaren tachtig met het Talking Teacher pakket.
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Commodore tram in Praag (1992)
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Wanneer de Commodore 64 een beetje
praten kan is dat best grappig. Dit kan met
speciale hardware-uitbreidingen of, wat
minder van kwaliteit, met speciale
software. Vaak is er een combinatie van
spreken en spraak herkennen, zodat de
computer ook luistert, naar wat men zegt.

Croaker is een nieuw spel voor de Amiga
computer. Het spel is als Frogger, maar met een
twist - het aantal banen neemt toe met elk
niveau. Het spel is ontwikkeld door BMG Software
en ondersteunt twee spelers:
https://aminet.net/package/game/actio/croaker
Tut-Tut is een nieuw spel voor de Commodore PET
computer. Het spel is een doolhofspel en is ontwikkeld
door Davis Stephenson voor het ZX-Spectrum. De
Commodore PET versie is gemaakt door Dave Curran:
http://blog.tynemouthsoftware.co.uk/2022/09/tut-tut-for-commodore-pet.html

Sub Chase is een nieuw spel voor de
Commodore 64 computer. Het spel is ontwikkeld
door Karsten Senkel en is gebaseerd op het spel
Sub Chase voor de Commodore VIC20 computer.
Het spel heeft 8 verschillende vijanden, 3
spelmodi, wapenupgrades en een hoogste
scoretabel: https://senkel64.itch.io/sub-chase-64

Deze techniek, die zijn oorsprong vond in het werk van de
chipmakers, zoals Texas Instruments en General Instrument, heeft
vele toepassingen. Iedereen kent wel de sprekende routeplanners,
beertjes en ander speelgoed, maar ook op de Commodore 64 is er
het nodige te beleven op dit gebied.

Minky is een nieuw spel voor de Amiga computer.
Het spel is nog in ontwikkeling door Matze1887,
maar je kunt al vier levels spelen. Het volledige
spel komt er binnenkort aan:
https://matze1887.itch.io/minky-demo
Knights and slimes is een nieuw spel voor de
Commodore 64 computer. Het spel is ontwikkeld
door Monte Boyd. In het spel ben je een ridder, en
moet je al het slijm uit je koninkrijk opruimen:
https://monteboyd.itch.io/knights-and-slimes
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De eerste keer, dat men in een auto stapt,
die dan op vriendelijke toon zegt, dat de
gordels niet vast zitten of de deur nog open staat, schrikt men even.
Maar spraaksynthese is langzamerhand zo gewoon geworden, dat
men zich snel realiseert, wat er aan de hand is.
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In eerste instantie was het alleen mogelijk om via SID geluiden te
maken. Dat klonk soms niet onaardig en is ook bij veel spelletjes
gebruikt om het geheel wat levendiger te maken. Beter gaat dat,
wanneer men een extra uitbreiding gebruikt.
Door de juiste signalen op de connector te zetten, kan men dan de
chips in de uitbreiding, eventueel met een microfoontje of
aangesloten op de normale audio-uitgang tot spreken brengen, maar
natuurlijk ook muziek laten maken. Voor het herkennen van spraak is
altijd een uitbreiding nodig, de C-64 heeft uit zichzelf niet de
mogelijkheid om audiosignalen te ontvangen.
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Commodore 64X haalt doel binnen 1 uur
De Commodore 64X is een moderne PC in een Commodore 64
breadbin behuizing. Onlangs heeft Sean Donohue een Kickstartercampagne gelanceerd die na klachten van een Italiaans bedrijf
Commodore.inc (door Luigi Simonetti) gelijk werd gepauzeerd door
Kickstarter. Zij claimde de rechten van Commodore in bezit te
hebben.
Echter had Sean zijn
huiswerk goed gedaan en
een officiele licentie
geregeld bij Commodore
International B.V. (Eugène
van Os) die de
wereldwijde rechten heeft
op de naam Commodore.
De Kickstarter-campagne kan ondersteund worden door een lege
Commodore 64X behuizing af te nemen, maar er zijn ook
mogelijkheden om een complete geassembleerde PC erin te krijgen.
De teller staat intussen over de 155.000 euro en daarmee is het
vraagbedrag van 28.975 euro ruimschoots overschreden.
Relatie met CommodoreUSA
Er is een relatie met CommodoreUSA (Barry Altman), in feite is deze
nieuwe Commodore 64X hetzelfde product. Sean heeft alle
spuitgietmallen voor plastic productie overgenomen van
CommodoreUSA inclusief de domeinnaam. Ook komt er een nieuwe
versie van CommodoreOS (Linux). Op dit moment is er een voorraad
van 900 Commodore behuizingen. Kickstarter campagne:
https://www.kickstarter.com/projects/myretrocomputer/thecommodore-64-its-back-and-better-than-ever
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