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Colofon: 
Joyce Bulletin is een uitgave van de JOYCE 
Computer Club, een club op vrijwillige 
basis sinds 7-8-1987. Publicatie van het 
Joyce Bulletin vindt met ingang van 2017 
plaats in digitale vorm, op de website. 
Contact: Frank van Empel, Achterdijk 9, 
1191 JG Ouderkerk aan de Amstel, tel: 020-
6915589 (antwoordapparaat aanwezig). 
Website http://www.fvempel.nl/index.html  
 
De foto op de kaft hoort bij eBay veiling 4. 
 

Inleiding & Nieuws 
Ook dit kwartaal is er weinig te melden en 
ik zit ook wat in tijdnood, dus een wat 
ingekort Bulletin. Niets te melden over het 
herinkten, de Symbiface III of de Gotek. 
 
Frank van Empel, 30 juni 2022. 

 
Dit kwartaal heb ik het 
verloop van 700 
veilingen in de diverse 

eBay-landen geregistreerd, tegen 525 
vorige kwartaal. Aanzienlijk meer dus… 
 
In de rubriek Gecombineerde Zaken staat 
een foutje: nummer 1 hoort thuis in de 
categorie Verkochte Programma’s. Mijn 
fout, maar te laat ontdekt om nog te 
herstellen toen ik het eenmaal ontdekte, dat 
kost me te veel tijd (sorry). Verder niets 
bijzonders in deze rubriek – volgens mij 
vermindert het je verkoopkansen behoorlijk 
als je zaken gaat combineren. Alleen 
verzamelaars zouden dan belangstelling 
kunnen hebben, andere mensen zouden de 
andere zaken weer moeten zien kwijt te 
raken. 
 

Bij de Fout Gepresenteerde Zaken een 
aanbieding van een Amstrad PCW. Maar op 
de enige foto die de veiling vergezeld 
(onderstaand) staat een PC 1512 of PC 
1640, dat kan ik niet goed zien. Zo te zien 
zit er misschien wel een interface voor een 
PCW bij, op de een-na linker stapel (net 
onder de steel van de lamp). En daar weer 
onder een modem… dat kán natuurlijk voor 
een PCW zijn, maar waarschijnlijker is dat 
het er een voor de PC is. Nogal een 
rommeltje en verkeerd omschreven … 

 
 
Ook nummer 58 is een samenraapsel met 
een omschrijving die de lading niet 
helemaal dekt. Er staat dat het om een PCW 
9512 gaat, maar een van de foto’s is deze: 
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Goed, dat is dus een toetsenbord van een 
PcW 9512+ met een systeemkast/monitor 
van een PCW 9512 (de drive aan de 
bovenrand van de foto toont duidelijk een 
3”, geen 3.5” disc drive). Dat zal wel 
werken (ook nog maar even de vraag, alle 
apparatuur ziet er sterk vervuild en 
verwaarloosd uit). Tussen de machine en 
het toetsenbord op de foto is nog een ander 
toetsenbord te zien, misschien het originele 
bord, dat kan ik zo niet zien… 
 
Post 59+60 tenslotte (de andere posten zijn 
herhalingen uit eerder kwartalen) is 
omschreven als C/Pc discs: waarschijnlijk 
bedoelde de verkoper daarmee CPC-discs, 
maar op de foto staan EMS-diskettes voor 
een PCW. Het verschil tussen de originele 
diskettes van een CPC (met CP/M 3.0 of 
wel CP/M Plus) en een PCW is soms lastig 
te zien maar in dit geval kun je op de foto 
duidelijk een LocoScript kant zien en: 
LocoScript bestaat alleen voor de PCW en 
PC, dus… 

 
 
Het gebruikelijke misverstand in de rubriek 
Vaag is het aantal: bij de Spaanse veiling 
101 staat bijvoorbeeld ‘COMPACT 
FLOPPY’ maar op de bijgevoegde foto 

(niet afgebeeld hier) staan er dus TWEE… 
Krijg je die (twee) dan ook? Gewoon een 
vertaalfoutje van de verkoper? En de foto 
bij post 4 staat op de kaft van dit Bulletin 
afgebeeld… krijg je de kat er ook bij? 
 
Veel van de posten zijn herhalingen uit 
vorige kwartalen: niet zo vreemd, want als 
ik ook al twijfels heb bij deze 
aanbiedingen… no deal… Post 108 
omschrijft een KDS-interface: het probleem 
hier is dat KDS diverse uitvoeringen van de 
parallelle interface gemaakt heeft voor de 
CPC en de PCW. En welke het is staat op 
de doos of in de gebruiksaanwijzing… 
Mechanisch zal de stekker passen op het 
verkeerde apparaat maar het zal dan niet 
werken en misschien schade veroorzaken 
(ik heb het nog nooit uitgeprobeerd!). 
 
Hetzelfde, met uitzondering van de schade, 
geldt voor diverse programma’s. The Guild 
of Thieves bestaat in uitvoeringen voor de 
CPC 464 (cassette), de CPC 664/6128 en de 
PCW. Aan de foto kun je zien dat het een 3” 
diskette bevat, maar welke versie? Dat staat 
op dat groene stickertje linksonder op de 
doos en op de (andere zijde) van de 3” 
diskette. Zie foto: dus niet lees- of 
zichtbaar… 

 
 
Post 117+118 wordt omschreven als 
VINTAGE AMSTRAD AMSOFT LOCO 
SCRIPT BASIC HARD DISC (?) Tja, de 3” 
diskette is niet bepaald een ‘floppy’ 
buigzaam type, maar om het nu een hard 
disc te noemen? 
 
De drie opgenomen games van Xenia zijn 
voor de PCW, dat staat op dat groene 
stickertje linksonder op de doos. En op deze 
foto’s is de uitvoering ook zichtbaar, alleen 
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staat het weer niet vermeld in de 
omschrijving van de veiling. Niet handig 
aangezien de versies voor de PCW minder 
gangbaar en meer gewild zijn… Bij 124 is 
het onmogelijk te zien voor welke computer 
deze EMS-diskettes nu zijn (PCW of CPC-
uitvoeringen). 
 
De notatie in de rubriek Meerdere Stuks Op 
Voorraad wijkt wat af van de andere 
rubrieken: hier staat vaak (maar niet altijd) 
zowel de voorraad als het aantal verkochte 
exemplaren vermeld. In de kolom prijs-per-
stuk heb ik het aantal verkochte (V) en de 
nog beschikbare voorraad (B) gezet. Ook de 
volgende categorie Beste Voorstel 
Geaccepteerd wijkt wat af. Een prijs per 
stuk heb ik hier niet vermeld, want die is 
niet bekend: het vermelde bedrag is de 
inzetprijs van de verkoper, niet het 
geaccepteerde bod… Verder is er dit 
kwartaal niets de moeite van het vermelden 
waard in deze categorieën. 
 
De rubrieken met 3” diskettes bevatten een 
forse hoeveelheid posten: goed om te 
bepalen wat/waar tegenwoordig een 
gangbare prijs is voor een 3” diskette. Maar 
verder ook hier niets te vermelden. Bij de 
Verbruiksmaterialen wordt zowaar nog een 
printerlint voor de 8256/8512 verkocht (zie 
504) dat zie je niet vaak… 
 
Bij de programmatuur springen 605 en 663 
in het oog, Card Box en Data Gem, 
databases die ik wel heb maar nog nooit 
geprobeerd heb. Waarom weet ik eigenlijk 
niet, ik heb alle andere database 
programma’s (goed of slecht) wel eens 
geprobeerd maar aan deze ben ik nooit 
toegekomen. Wijlen Kick Koster gebruikte 
Card Box voor zijn verzameling… Een leuk 
koopje. Datzelfde kun je niet zeggen voor 
een paar van de andere veilingen van 
bespokediscs: Arnor C voor €111,37. Met 
maar liefst 17 biedingen. En de bekende(re) 
database dBase II met 10 biedingen voor 
€63,61. 
 

P.C.S. Appointments (681) moet ook wel 
een database zijn, speciaal geschreven als 
afsprakenregister. Van het type waar 
destijds exorbitante prijzen voor werd 
gevraagd. Dit programma heb ik overigens 
niet in de collectie… 
 
Bij de Games valt Gnome Ranger (801) 
direct op, met €106,14 ook een forse prijs. 
Maar deze game draait op de Spectrum +3, 
de CPC én de PCW. De kwaliteit van de 
graphics kan dus nooit bijzonder zijn. De 
hoge prijs is waarschijnlijk te danken aan 
een verzamelaar van de Spectrum +3 of 
CPC-computers… Want de eens zo goed 
lopende rubriek Games bevat tegenwoordig 
meer posten in de categorie niet verkocht. 
 
Hetzelfde geldt voor Hardware, de prijzen 
zijn laag en de belangstelling relatief 
gering. En dan heb ik al diverse spullen 
opgenomen die op eBay ingezet worden 
voor de Amstrad CPC maar die vaak ook 
gebruikt kunnen worden op een PCW. 
 
Bij 916 zit weliswaar een ProScan scanner 
met bijbehorende software, maar: de 
interface zit er dus niet bij!!! Misschien zit 
dat apparaat nog vastgeschroefd op de 
achterkant van de (weggegooide?) PCW. 
Jammer… ik hoop dat de koper dat gezien 
heeft: de veiling heeft zeker voldoende 
aandacht getrokken met 10 biedingen. 

 
 
Verder een Duits QWERTZ toetsenbord 
(950) dat niet verkocht wordt en een printer 
van een verkoper uit Roemenië (960-964). 



 

5  

En verder een bekende verkoopstrategie 
van marmeladecider: de eerste maal hoog 
inzetten €118,77 en dan geleidelijk zakken 
(tot €35,23) maar de PCW 8256 monitor 
(veilingen 993-999) is nog steeds niet 
verkocht. Waarschijnlijk zien we die 
volgend kwartaal weer terug… 
 
Bij de verkochte PCW’s zien we een paar 
relatief hoge prijzen (bijvoorbeeld 1050, 
1051, 1055, 1067 en 1069). 
 
Hier een serie foto’s van veiling 1059, een 
PcW 10, de beste Joyce die ooit gemaakt is. 
In originele verpakking mét al het 
verpakkingsmateriaal er nog bij! Zoals 
jullie kunnen zien is het uitgangspunt van de 
printer en het toetsenbord de PCW 
8256/8512 geweest, terwijl de monitor meer 
weg heeft van de PCW 9512. 

 
 
Bij post 1062 is de hoge prijs van €113,57 
verklaarbaar want het gaat hier om de 
minder gangbare PcW 16, Anne. Al 
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helemaal minder gangbaar in werkende 
staat want dit model is een brekebeentje… 

 
 
Een PCW 9512 is in het verleden verdwaald 
in Egypte, vanwaar het apparaat nu al een 
tijdje te koop wordt aangeboden. 
Vooralsnog tevergeefs (1101-1106) 
ondanks de merkwaardige prijsstrategie van 
de verkoper… 
 
Weliswaar zit er bij post 1113 een AMX 
muis en dBase II bij én komt de opbrengst 
ten goede van The British Heart 
Foundation, maar de machine wordt toch 
niet verkocht… Post 1136+1137 heb ik 
eerder eens in de Fout Gepresenteerde 
Zaken opgenomen, met RETRO VIDEO 
GAMING PC als omschrijving maar 
goed… er staat in ieder geval ‘retro’ bij. De 
prijs blijft veel te hoog. 
 
Maar liefst drie Amerikaanse PCW’s in de 
verkoop dit kwartaal (1069, 1165-
1166+1167) en dit is een minder gangbare 
machine, maar meer dan €146,65 is het de 
Amerikaanse verzamelaars niet waard. 

Deze Joyce uitvoering lijkt op de Duitse 
uitvoering met extra afscherming van 
moederbord en disc drives plus Centronics-
achtige stekkers voor printer en 
expansiepoort. Let op de US CUSTOMS 
INSPECTION plakker en op het adres van 
de Amerikaanse importeur op de achterkant 
van de monitor: Amstrad Northbrook 
Illinois. Amstrad heeft overigens nooit 
op/voor eigen rekening & risico naar de VS 
geëxporteerd. De onverkochte (weinig 
succesvolle) PCW’s werden door Sugar, 
voor weinig, teruggenomen. 

 

 
 
Frank van Empel, juni 2022 Ouderkerk aan 
de Amstel. 
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Internet Statistieken. 
En alweer zijn er ontwikkelingen op het gebied van de web-statistieken. Per 1 juli 2023 stopt 
Google Analytics, dat per direct wordt hernoemd in Universal Analytics. De opvolger heet 
Google Analytics 4 en werkt heel anders dan zijn voorganger. Naar verluidt (uit andere bronnen 
dan Google) vanwege privacy-problemen met de informatieverzameling van Analytics 
Universal. Dat schijnt iets te maken te hebben met te verwachten wetgeving inzake cookies, 
iets waar Nederland al eerder maatregelen voor heeft getroffen: dat is de reden waarom wij 
telkens toestemming moeten geven voor cookies tijdens het websurfen. Privacywetgeving… 
ook op het Internet. 

Maar, terwijl Google de opvolger als een grote verbetering presenteert (het zal ook wel niet), 
er zijn geluiden dat deze niet bepaald intuïtief werkt. En, na het bestuderen van de e-mails en 
instructies, moet ik bekennen dat ik wat aan het afhaken ben. Hieronder volgen de eerste 
instructies, vol met verwijzingen naar andere documenten die al net zo complex en ingewikkeld 
zijn. Duidelijk opgesteld door, en voor, experts… 
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En dat gaat dan alleen nog maar over het aan de praat krijgen van de nieuwe Analytics 4! 
Overzetten van bestaande gegevens gaat niet, ze zijn sowieso niet vergelijkbaar (wordt vermeld 
door Google) en je moet dus maar zo spoedig mogelijk beginnen met het verzamelen van 
gegevens, zodat je in juli volgend jaar toch historische data hebt verzameld voor zinvolle 
statistieken. 

Ik weet het niet zo… ik vond Analytics Universal al niet bepaald intuïtief in het gebruik en 
ontdek(te) nog steeds nieuwe dingen. Ik weet niet of Analytics 4 wel iets voor mij zal zijn. Voor 
de zekerheid heb ik dan ook een account aangemaakt bij een concurrent www.statcounter.com, 
een eenvoudiger en eveneens gratis dienst. Nu loop ik straks wel tegen twee problemen aan: ik 
gebruik nu een gratis proefversie van de betaalde dienst. Met allerlei extra’s die na de 
proefperiode, als ik de betaalde versie niet afneem, wegvallen. Wat die extra’s precies zijn weet 
ik nog niet helemaal, maar ik de leuke optie om te exporten naar Microsoft Excel zit daar in 
ieder geval bij. We gaan het zien… 

Voor de huidige statistieken en om maar te beginnen met 28 april 2022: op die dag zit er weer 
een enorme piek in de bezoekaantallen op de website van de Joyce Computer Club. Een 
incidentele piek die we eerder gezien hebben en die ik nog steeds niet verklaard heb. Zelf denk 
ik dat het gaat om inventarisatie-bezoeken van bots, geautomatiseerde processen. Maar het is 
niet een enkele bezoeker, uit een enkel land of hetzelfde apparaat, alleen wel allemaal op 
dezelfde dag. Het komt ‘van alle kanten’, zoals te zien in de volgende grafieken waarop ik 
ingezoomd heb op 28 en 29 april: 677 gebruikers in twee dagen. Een groot deel afkomstig uit 
de VS, maar ook andere landen (waar Amstrad nooit naar geëxporteerd heeft), zoals rechtsonder 
te zien is. Te weinig bezoeken om een Denial Of Service (DOS) aanval te zijn, maar voor de 
statistieken is het wel behoorlijk verstorend, zoals we zullen zien. 



 

28  

 

De bezoeken komen voornamelijk van desktops en mobieltjes, tablets zijn duidelijk in de 
minderheid. Maar het is dus geen enkele ‘supercomputer’ die een inventarisatie uitvoert 
vanuit verschillende landen. 

 

Het overgrote deel van de bezoeken (666) komt rechtstreeks op de website (Direct) op die 28e 
en 29e april: 
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En de landingspagina is het enige doel van die bezoeken: het overgrote deel (661 van de 666) 
van de gebruikers komt rechtstreeks op de ‘root’ van de website terecht. Dus niet op index.html, 
de startpagina van de website, maar de hoofddirectory van de server… 

 

Goed, over naar de reguliere overzochten van 31 maart tot en met (een deel van) 29 juni. Met 
de besproken piek op 28 april en met als gevolg een sterk gedaalde gemiddelde sessieduur (ten 
opzichte van vorige kwartaal) en sterk gestegen bezoekaantallen. Maar dat laatste zegt dan 
niets, aangezien dit geen ‘echte’ bezoekers zijn… Haal er dus maar 661 vanaf, gebaseerd op 
het aantal ‘landingen’ uit het vorige grafiekje. De gemiddelde sessieduur van die 661 gebruikers 
was 12 seconden, en ook de andere bezoeken op die dag (een boel zelfs met een duur van 
00:00:00) dat heeft uiteraard ook invloed gehad op de huidige 47 seconden gemiddelde 

bezoekduur (was 1 minuut 33 seconden) … Dat verstoort het beeld wel heel erg  

 

Er staat overigens wel 11 mei in het bovenstaande grafiekje, maar dat ligt aan de positie van de 
cursor: het gaat om 28 april. 
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Het landenoverzicht, beneden, bevat al enige tijd landen waar nooit Amstrads zijn ingevoerd, 
waarschijnlijk heeft iets anders de aandacht op de site van de Joyce Computer Club getrokken. 

 

Iets dieper geanalyseerd, op woonplaats (van de provider van de bezoeker) en we zien een piek 
in Londen. Maar, nogmaals: het gaat hier om de provider en Greater London is inderdaad… 
heel groot! Verder staan er heel wat exotische plaatsen tussen… 
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Vervolgens de grafiek van de ‘acquisitie’, de manier waarop ons bezoek op de website 
terechtkomt: Direct (rechtstreeks), Organic Search (via een zoekmachine), Referral 
(doorverwezen vanaf een andere website: via een link dus) of Social (bijvoorbeeld Facebook, 
Twitter enzovoort). Van die Direct’s kun je volgens mij gerust 660 afhalen, vanwege die piek 
op 28 april. 
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Nu heb ik ook even op mijn ‘plan B’ gekeken: StatCounter. En: daar is de piek op 28/29 april 
in de details niet 1-2-3 terug te vinden. Maar ik heb nog te weinig tijd gestoken in de rapporten 
(en zit nu een beetje krap in mijn tijd) om StatCounter te vergelijken met Analytics Universal. 
Het plaatje laat in de details in ieder geval geen rare zaken (als bij Google) zien.  

 

Maar, als vermeld, in de versie die ik straks zou gaan gebruiken mist de (betaalde) optie om te 
exporteren naar Excel. En dat overzicht (zie volgende pagina voor een voorbeeld) bevat alle 
gegevens, waar je zelf naar hartenlust mee kunt filteren en experimenteren… 
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Dat wordt straks weer leuk ‘spelen’  

Frank van Empel, Ouderkerk aan de Amstel, juni 2022 


