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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 vanaf 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 toont eBay veiling 
nummer 7: zie voor meer informatie de 
rubriek eBay Veilingen. 
 

Inleiding & Nieuws 
Terwijl ik dit schrijf heb ik nog te maken 
met de naweeën van de griep die Nederland 
teistert. En ook mij te pakken heeft 
gekregen, dus het zij me vergeven als jullie 
dit bulletin een beetje magertjes vinden 
uitvallen. Maar er is dan ook niet veel te 
vertellen op PCW-gebied in het afgelopen 
kwartaal. De conversie, gemeld in het 
vorige bulletin, heb ik afgemaakt, verder is 
er niets nieuws gebeurd. 
 
Het Gotek disc-drive emulator project staat 
nog steeds stil (ik geef voorrang aan wat 
andere zaken: het apparaat ligt al tijden te 
verstoffen op de plank) en over de 
Symbiface III voor de PCW weet ik niets 
nieuws te melden. Het laatste nieuws was 
dat ik Spaanse PCW-gebruikers wat extern 
geheugen heb gestuurd om de geheimen er 
aan te ontsleutelen en om functies van het 
externe geheugen te kunnen gebruiken in de 
Symbiface III voor de PCW. 
 
Voor mij alvast (en als jullie dit lezen, 
alsnog) de beste wensen voor het Nieuwe 
Jaar: Frank van Empel, Ouderkerk aan de 
Amstel 30 december 2022 

Alhoewel de titel van 
deze rubriek anders doet 
vermoeden: ik check 

ook wel eens op Marktplaats en Catawiki 
voor Amstrad PCW gerelateerde spullen.  
 
Tot nu toe was er nooit wat te melden, zeker 
niet op het elitaire Catawiki, maar 
afgelopen kwartaal zag ik voor het eerst een 
Amstrad PCW op Marktplaats, met als 
bijzonderheden: geen doos, start niet op 
(FvE: ongetwijfeld aandrijfsnaar), bovenste 
deksel/klep van de printer ontbreekt. 
Vraagprijs 220 euro, bieden vanaf 170 euro. 
 

 
 
De machine heeft er een tijdje op gestaan tot 
er (voor mij onverwacht) een bod van 170 
op werd uitgebracht, zie boven voor 
volledige details. Vervolgens heeft de 
veiling een hele tijd op “gereserveerd” 
gestaan (zie volgende schermprint) en ik 
begon het zaakje al niet te vertrouwen maar 
inmiddels is de veiling toch weggehaald en 
het lijkt er op dat de zaak naar behoren is 
afgehandeld tussen koper en verkoper. 
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Dat is een stevige prijs voor een niet 
werkende PCW waar eerst nog een nieuw 
snaartje in moet… En voor de verzamelaar; 
er mist een deksel van de printer. En het 
vervelendste voor de koper is dat hij/zij 
gratis een complete, werkende, machine 
van mij had kunnen krijgen. Al dan niet met 
doos (ik heb geloof ik, geen dubbele 
Amstrad PCW doos, alleen een van 
Schneider). Maar toch leuk te zien dat 
iemand er nog 170 + 13 euro over heeft; ik 
heb er nog een stuk of vijf staan die gratis 
weg mogen. Heb ik zelf ook gekregen en ik 
kan het dan niet maken om ze dan te gaan 
verkopen… 
 
Op twaalf websites van de diverse eBay-
landen was het dit kwartaal wat harder 
werken om minder (515 tegen 661 veilingen 
vorig kwartaal; dit is het laagste aantal sinds 
tijden) veilingen bij te houden. De reden 
voor het lage aantal ligt aan de aanbodzijde, 
het harder werken was een resultaat van 
omstandigheden. Ik ben een paar keer 
cookies, historie en instellingen van Edge 
kwijtgeraakt dan wel heb deze zelf bewust 
weggegooid. En dan moet je de 
identificatieprocedures weer (per land) 
doorlopen. 
 
Die bestaan uit een SMS-controle (alleen 
mobiele nummers, geen vaste lijn) en 
tweemaal een ‘captcha’ waarbij je gevraagd 
wordt om de plaatjes aan te klikken waarop, 
bijvoorbeeld, een panda staat. Per land weer 
opnieuw, tijdrovend… zeker als Edge traag 
werkt bij het tonen van plaatjes van 

veilingen. Dat heb ik dan wel opgelost door 
over te stappen op Opera (dat nu sneller 
werkt), maar dan moet je weer diezelfde 
procedures door! Maar het volgen van 
PCW-gerelateerde veilingen blijft de 
moeite waard: het is volgens mij de 
bruikbaarste rubriek in het bulletin en ik kan 
de gegevens regelmatig gebruiken als 
iemand vraagt om een bepaald programma 
of onderdeel. 
 
Veiling 1 geeft gelijk al duidelijk weer 
waarom het zo jammer is dat sommige 
veilingen zaken combineren die misschien 
beter opgesplitst hadden kunnen worden. 
Zie foto. Ik onderscheid meerdere 
3”diskettes in goede staat en diverse 
databoxen: ook bruikbaar voor de PCW. 
Maar de 34 datacassettes zijn dat natuurlijk 
niet. En dat geldt ook voor eigenaars van 
Sinclairs, Atari’s, Einsteins en andere 
computers die met 3” disc-drives waren 
uitgerust (al dan niet optioneel). 

 
 
En ik vermoed dat originele cassettes ook in 
en aparte veiling wel verkocht zouden zijn. 
Daarnaast heeft de verkoper geen duidelijke 
aantallen cassettes en diskettes aangegeven: 
dat moet je zelf maar natellen aan de hand 
van de foto (zie boven). Wat dat betreft was 
de rubriek vaag ook van toepassing 
geweest. Dat zijn zaken die de 
verkoopbaarheid geen goed doen, maar 
deze verkoper heeft geen klagen over de 
behaalde verkoopprijs, denk ik zo  
 
Hetzelfde gaat op voor veiling 7. Had ook 
in de rubriek vaag gekund maar ook hier 
legt het de verkoper geen windeieren. Op 
het eerste gezicht lijkt het te gaan om een 
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partij van, exclusief, PCW’s uit de 8000 en 
9000 serie, alhoewel het bovenste 
toetsenbord op de foto, rechtsboven, al 
anders aangeeft (dit is tevens de foto op de 
kaft van dit bulletin). 

 
 
Maar de volgende foto toont de systeemkast 
van een PC 1640 bovenop een PCW (aan de 
bleke kleur te zien een) 8256. 

 
 
Veiling 50 claimt een disc-drive voor de 
CPC-serie te zijn. Maar, als je de foto van 
de veiling opent, dan zie je een drive-B voor 
de PCW-serie. Compleet met de voor de 
8256 noodzakelijke, metalen 
inbouwbehuizing (op de foto linksonder). 
Ook het gele boekje rechts vermeldt dat het 
gaat om een 80 sporen drive voor de PCW. 

 
 
En nu zijn de A: drives van de CPC en de 
PCW 8000 serie uitwisselbaar. Geen 
probleem, je haalt dan de drive gewoon uit 
de metalen behuizing. En de B: drive (waar 
het hier om gaat) kan aangesloten worden 
op de CPC, maar heeft dan wat extra werk 
nodig. Maar als VERSION A (uit de titel) 
moet betekenen dat het een drive A is: nee, 
de bedrading van dit type is echt 
aangesloten als drive B… Twee fouten voor 
de prijs van een… 
 
Veiling 51 betreft 10 diskettes, niet 1. 
Tenminste, de foto bevat 10 diskettes en de 
prijs is ook wat hoog voor maar een 
diskette. 52+53 Bevatten 11 diskettes, geen 
9 zoals de titel vermeld. 
 
Bij 54 staat de volgende foto, maar de tekst 
duidt wel op een PCW 8512. 

 
Misschien twee machines bij het aanbieden 
op eBay door elkaar gehaald? Ik heb het niet 
kunnen achterhalen… 
 



 

5  

De hele rubriek vaag bestaat uit slordige 
titels en omschrijvingen. Waar je niet uit 
kunt halen om welk type het gaat (van 
belang: Amstrad heeft nogal wat modellen 
geproduceerd) of om het aantal wat te koop 
wordt aangeboden. En die gebruikelijke 
serie van Xenia (111-118) waarbij de 
betrokken game ook bestaat in een CPC-
versie (waarvan er waarschijnlijk 
aanzienlijk meer zijn gemaakt). En alleen 
aan een klein groen stickertje op de 
identieke dozen kun je zien om welke versie 
het gaat. Los van het feit dat Xenia ook 
CPC-games aanbiedt; de meeste potentiële 
kopers zullen ervan uitgaan dat het om een 
CPC-versie gaat en de veiling niet openen 
om te kijken of het toevallig om de minder 
gangbare versie voor de PCW gaat. Terwijl 
de CPC-gebruiker waarschijnlijk opmerkt 
dat het om de PCW-versie gaat en niet zal 
bieden. Dat is te hopen, want de meeste 
games zijn nu eenmaal niet uitwisselbaar. 
 
Het aanbieden van meerdere stuks met de 
speciale opties wordt steeds gebruikelijker 
op eBay. Met als gevolg dat in deze rubriek 
meerdere spullen te koop worden 
aangeboden. En al dan niet verkocht: een 
doe-het-zelf rubriek. Kijk zelf maar… 
 
Ook beste voorstel geaccepteerd bevat 
verschillende zaken. En de weergegeven 
prijs is de inzetprijs van de veiling, niet de 
gerealiseerde prijs – die blijft bij dit type 
veilingen onbekend. Zij het dat de prijs 
ongetwijfeld LAGER zal liggen dan de 
inzetprijs. 
 
Over de rubrieken 3” diskettes valt weinig 
te vermelden. Soms zit er een opbergdoos 
bij de veiling, die de waarde wat verhoogd. 
Zeker als het gaat om de harde doos met 
“telescoop-uitschuif” van diskettes. Die 
dozen zijn nog steeds populair en duurder 
dan een gewone plastic doos van de Dixons 
of een generieke doos (ook geschikt voor 
3.5” diskettes) met een plastic “rookglazen” 
deksel. 
 

Bij de verbruiksmaterialen wordt er zowaar 
een partij linten en printwielen voor de 
PCW 9512 verkocht (550). Van alle 
modellen vermoed ik dat de PCW 9512 en 
PcW 9512+ nog het meest in gebruik zijn, 
anno 2022/2023. De margrietwielprinter 
blijft nu eenmaal onverslaanbaar en de 
kwaliteit (bij gebruik van goede linten) 
overtreft met gemak inkjet- en laserprinters. 
En als je de tijd hebt (de printer is niet echt 
snel) blijft het een prima optie. 551 Van 
dezelfde verkoper betreft een audiocassette 
met een LocoScript cursus. Die heb ik ook 
en zijn nuttig en ontspannend (vanwege de 
ingesproken, rustgevende, stemmen). 
 
552 Betreft een schoonmaakdiskette, als je 
het mij vraagt verspild geld. Je kunt veel 
beter de disc-drive openmaken en de 
koppen dan beter bereiken en (grondiger) 
schoonmaken. Veiling 553 bevat drie 
gewone plastic Dixons dozen voor vijf 
stuks, terwijl 555 de (één) fraaie doos 
betreft met de telescopische uitschuif-
tabjes. De verkoopprijs is gelijk. 
 
Bij de verkochte programmatuur blijven de 
behaalde verkoopprijzen redelijk laag: er is 
geen vuurwerk te zien. Alleen op Flipper 
(652) wordt enthousiast geboden. Met deze 
software kun je multitasken en tegelijk 
LocoScript en andere programma’s, in 
verschillende omgevingen laden en klaar 
hebben voor gebruik; je kunt overschakelen 
van de ene naar de andere omgeving met de 
aanslag van een sneltoets. 
 
Het programma The Composer (651) wordt 
verkocht en is een van de programma’s 
waar ik nu niet precies van weet wat het nu 
precies doet. Kun je er nu alleen maar 
muziekpapier (met die lijntjes) mee 
afdrukken en tevens bijbehorende noten 
afdrukken? Of is het (ook) een database met 
composities? Ik weet het niet… Zie de foto 
op de volgende bladzijde. 
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Veiling 703, niet verkochte programmatuur 
omvat een Franstalig boek met een 3” 
diskette met assembler. Het is me niet 
helemaal duidelijk of het voorbeelden bij 
het boek zijn of de assembler zelf en, zo ja: 
welk assemblerprogramma het dan is. 
 
Bij de games wat vuurwerk: veiling 802. Op 
The Very Big Cave Adventure, een variant 
op het bekende(re) The Colossal Cave 
Adventure, wordt flink geboden en de 
veiling behaalt bijna 150 euro! Er worden 
dit kwartaal overigens vrij weinig games 
aangeboden. Zelfs gezien het lage totaal 
aantal veilingen zijn er, relatief gezien, 
minder spelletjes dit kwartaal. 
 
Ook wat spectaculaire posten bij de 
hardware; een AMX-muisinterface met 
bijbehorende muis (912) een sprinter 8 mHz 
moederbord met 512kb extra geheugen 
(913). De prijs voor veiling 918 vind ik niet 
hoog, omdat het een werkende PcW 16 
betreft. En, het toetsenbord is een standaard 
PS/2 uitvoering en die kun je ook nog wel 
los op de kop tikken. Jammer dat je dan die 
gekleurde toetsen van de Anne mist, maar 
een werkende Anne is op zich al redelijk 
bijzonder… 

 
Ook iets bijzonders is post 960, zo vaak zie 
je geen 5.25” disc-drives meer. En deze 
heeft wel een boel leuke 
instelmogelijkheden, bekijk de foto maar 
eens: 

 
 
Zo te zien een 40/80 sporen schakelaar, kant 
A en kant B afzonderlijk te selecteren en 
wat ik vermoed een aan/uit schakelaar is(?) 
 
Verder bevatten deze rubrieken ladingen 
toetsenborden en incomplete PCW’s, vaak 
met een vage titel. Waardoor je zou denken 
dat het apparaat compleet is. Maar als de 
veiling opent kom je al gauw tot de 
conclusie dat het om een verkoper gaat die 
simpelweg als titel invoert wat ‘ie voor zich 
ziet. En er staat dan ook PCW 8512 op een 
toetsenbord of monitor. Zonder te 
vermelden dat het een drie-eenheid is van 
printer, toetsenbord en monitor… 
 
Bij de complete PCW’s drie stukjes 
vuurwerk. Op de eerste twee, en enige 
Duitse machines, wordt vaak en veel 
geboden (1050+1051). Ook op de Britse 
1058 wordt veel en hoog geboden, maar: het 
gaat hier om een veiling met opbrengst voor 
het goede doel. Dat kan meespelen, want 
verder “is het niets bijzonders”. 
 
Frank van Empel, december 2022
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Internet Statistieken. 
Pfff… misschien is het de griep (waar ik nog een beetje last van heb), maar ik word dat Google 
Analytics behoorlijk zat! De lawine aan zinloze meldingen houdt maar niet op. Nog maar eens 
een fraai voorbeeld, zie afbeelding: 

 

Een canonieke versie… Volgens encylco.nl betekent dit: >>canoniek bijv.naamw. 
Uitspraak:   [kano'nik] 1) volgens wettelijke regels van de kerk Voorbeeld:   `canoniek 
recht` 2) wat afkomstig is uit geaccepteerde Bijbelboeken of wat met geaccepteerde 
Bijbelboeken te maken heeft <<   

Het zal wel…de groeten, ik ben vorig bulletin al afgehaakt. Ik heb geen flauw idee of dit de 
oude Analytics 4 (voorheen Analytics) of de nieuwe Analytics betreft. Of waar het over gaat… 
Ik heb dan ook besloten om de boel de boel te laten en af te wachten wat het Nieuwjaar brengt. 
Ik heb de ‘properties’ van het nieuwe Analytics geactiveerd en de code op alle webpagina’s 
gezet. En alle rare foutmeldingen bekeken en geprobeerd actie te ondernemen (tot nu toe). Als 
er nu nog wat misloopt ga ik er waarschijnlijk ook geen energie meer insteken en komt deze 
rubriek misschien te vervallen. Het hangt er ook van af hoe ik me dan voel, nu ben ik wat 
grieperig en een chagrijnig over de onbegrijpelijke en slechte aanpak van Google. Daar is toch 
niets mee te beginnen… waar is deze club mee bezig? Lijkt wel wat op Digital Research, maker 
van onder andere CP/M, die ook niet meer op de zaak lette en toen Microsoft MS Dos met IBM 
als klant aan de haal liet gaan. Het verhaal is dat Gary Kildall op de dag dat IBM een afspraak 
wilde, liever ging vliegen. De rest van het verhaal is geschiedenis… 
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Ook zonder dergelijke onachtzaamheid zie je vaker dat marktleiders hun positie verliezen aan 
een concurrent. Yahoo bijvoorbeeld was een tijdje geleden dé zoekmachine, maar weinigen 
gebruikten Google. De laatste is nu de marktleider op het gebied van zoekmachines en sinds 
2005 zelf eigenaar van Android, een van de bekendste besturingssystemen op smartphones. En 
aanbieder van talloze (gratis) zaken als emaildiensten en website-statistieken. Alhoewel dat 
laatste dus bar slecht geworden is. Zelfs gratis wil ik deze onbegrijpelijke & irritante rommel 
niet hebben… Wordt vervolgd. 

Iets wat wel naar tevredenheid is gegaan is het aanvragen en -brengen van een SSL-certificaat 
voor een beveiligde verbinding op de website van de Joyce Computer Club. Dat is 
tegenwoordig een ‘must’ voor websites die persoonsgegevens opvragen. En als je een 
gastenboek op de site hebt staan: hoe kort de ingevulde gegevens er dan ook in blijven staan (ik 
leeg het gastenboek zo snel mogelijk), dan ben je al met privacygevoelige gegevens bezig. Daar 
werd ik door Mijn Hosting Partner (waar ik de ruimte voor de website van de Joyce Computer 
Club huur) op attent gemaakt. Er werd bij vermeld dat ik een gratis certificaat kon aanvragen 
of ik kon het door MHP laten verzorgen, tegen een jaarlijkse vergoeding. Aangezien er geen 
betaalde lidmaatschappen meer zijn heb ik zelf een gratis 3-maands certificaat bij Let’s Encrypt 
aangevraagd en geïnstalleerd. 

In een uurtje had ik het geregeld en: toen kwam ik tot de ontdekking dat MHP het ook 
ondersteunde in hun eigen “mijn account” omgeving en zelfs een filmpje op hun website had 
staan hoe het op de (makkelijker) MHP-manier te doen. Op dezelfde plek staat ook een handige 
VERNIEUW knop, zoals te zien op het onderstaande plaatje. 

 

Compleet met de vervaldatum erbij, ook best handig. Die gratis certificaten zijn maximaal drie 
maanden geldig, deels omdat ook fraudeurs een dergelijk certificaat kunnen aanvragen. Na 
installatie heb je als bezoeker een ‘secured’ verbinding met de website waarbij gegevens 
versleuteld worden. Te herkennen aan het feit dat de naam van de website niet meer 
voorafgegaan wordt door http:// maar door https://.  
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Ook wordt er een slotje afgebeeld voor de URL, om aan te geven dat de gegevens versleuteld 
worden. Zie de afbeelding van de website van de Joyce Computer Club hier onder. 

 

Maar het zegt niet veel (of in ieder geval niet alles) over de betrouwbaarheid van de website. 
Ook een fraudeur kan een certificaat aanvragen (of overnemen) en als die in een land woont dat 
niet aan uitlevering en dergelijke doet en/of zich niet veel aantrekt van een Europese gebruiker 
(vul zelf maar wat landen in…) dan kun je toch in de problemen terechtkomen als je 
bijvoorbeeld bankgegevens (dan wel versleuteld) invult. 

Maar het is leuk te zien hoe het ook kan lopen, vergeleken met Google Analytics (4). Omdat ik 
de extra ondersteuning van mijn provider MHP over het hoofd had gezien heb ik de generieke 
manier gevolgd die ook bij andere providers werkt. Blij dat dat gelukt is; ik ben het nog niet 
helemaal verleerd. 

Overigens heb ik deze schermafbeelding even met Microsoft Edge gemaakt maar ik werk sinds 
kort met Opera als standaardbrowser. Edge is na een update tot versie 108.0.1462.46 
verschrikkelijk traag geworden met het weergeven van eBay, met name de plaatjes. En 
aangezien ik dat wekelijks minstens een keer doe voor twaalf verschillende landen waar 1) eBay 
een website heeft en 2) waar PCW’s verkocht zijn, ben ik uit pure ellende overgestapt naar 
Opera. Nog wel even de geschiedenis, cookies en tijdelijke bestanden van Edge gewist, maar 
Opera is momenteel veel sneller dan Edge en ik ben ook wel te spreken over de video pop-out 
optie. Waarbij een filmpje van Youtube, wat je aan het bekijken was, in een klein venster wordt 
afgespeeld – bovenop de programma’s die je daarna hebt gestart. Leuk om een instructiefilmpje 
(van MHP bijvoorbeeld) te bekijken terwijl je aan het gamen bent… 

Dezelfde extensies die ik onder Edge gebruikte zijn ook beschikbaar in een Opera-uitvoering 
en de boekenleggers kon ik naadloos importen dus voorlopig blijf ik Opera gebruiken. Ik heb 
nog niets op het web gelezen over klachten met de nieuwe versie van Edge en eBay en sla wel 
een paar versies over. Dat is het leuke met webbrowsers, je kunt zo overstappen naar een andere 
gratis browser. Dat gaat helaas wat minder met bezoekstatistieken, dat heb ik gemerkt toen ik 
de alternatieven op een rijtje zette… 

Voor wat betreft de bezoekstatistieken van de Joyce Computer Club is dus nog steeds Google 
Analytics 4, zoals het inmiddels heet. 
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Het eerste interessante grafiekje is het Doelgroepenoverzicht en toont het aantal gebruikers in 
het laatste kwartaal (de periode is een handmatige instelling). Voor het gemak staan er wat 
leuke totalen bij, waarbij het opvallendst het aantal (nieuwe) gebruikers, het aantal opgeroepen 
pagina’s en de gemiddelde sessieduur zijn. 

 

Vergeleken met het vorige bulletin zijn er wat meer bezoekers geweest 469 / 446, is het aantal 
opgeroepen pagina’s wat gedaald 1,58 / 2,17 en is ook de gemiddelde bezoekduur gedaald 1:24 
/ 1:49. Alhoewel meer bezoekers in principe leuk(er) is zijn de twee andere cijfers aanzienlijk 
minder, ze geven aan dat de bezoekers (die nieuwe?) minder geïnteresseerd zouden zijn in de 
site. 

Bij het landenoverzicht zien we wat opvallende cijfers verschijnen. 
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China, op de derde plaats nog wel, laat een gemiddelde sessieduur van 00:00:00 zien. Dat is 
wel een vreemde statistiek, die (op de derde plaats) nog flink meeweegt in de totalen! Het feit 
dat er “Amstrad-vreemde” landen in de lijst staan is op zich een bekend gegeven maar het 
betekent zeer waarschijnlijk dat de bezoekers geïnteresseerd waren in iets anders dan een 
Amstrad PCW Joyce. In de volgende landen heeft Amstrad namelijk nooit een vestiging gehad 
en/of zijn er nooit Joyce geïmporteerd: 2 USA (zijn heel weinig PCW’s geïmporteerd), 3 China, 
5 Canada, 8 Rusland en 10 Polen. Dat is maar liefst de helft van de top 10, waarbij de USA een 
flink aantal gebruikers voor zijn rekening neemt… 

Ook bijzonder interessant is het Acquisitie-overzicht, ofwel het overzicht hoe de gebruikers op 
de website van de Joyce Computer Club terecht zijn gekomen. De rechtstreekse manier Direct 
staat op nummer een en de zoektocht (via google search bijvoorbeeld) Organic Search op de 
tweede plaats. Via een URL-verwijzing van een andere website Referral is al gelijk een veel 
minder belangrijke derde plaats terwijl Social media (Facebook, Twitter enzovoort) weinig 
voorstelt. 

 

 

Als hekkensluiter van deze rubriek het overzicht van de door de bezoeker gebruikte apparaten. 
Nu moet ik zeggen dat de website van de club, met zijn lage resolutie, weinig geschikt is voor 
smartphones of tablets… Mijn redenering is altijd geweest dat het mogelijk moest blijven voor 
CP/M machines (bij voorkeur Joyce’s) om de website te bezoeken. Dus niet te veel en te grote 
plaatjes en de resolutie niet te hoog. 

 

Theoretisch is het nog steeds mogelijk, de Joyce kan VT-52 emulatie aan, er is een HTML-
browser voor de PCW en zoals twee kwartalen geleden bleek, er is een (al dan niet doe-het-zelf 
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bouw) modeminterface op de markt. Maar het is weinig realistisch dat dergelijke gebruikers 
zich in 2023 nog op het Internet zullen wagen. Misschien een bulletinboard, of een besloten 
groep van een paar gebruikers (waar ik, van beiden, het bestaan overigens niet ken). Misschien 
moet ik toch eens gaan kijken naar het ondersteunen van meerdere en hogere resoluties. En, 
zoals ik vroeger met de website van de HCC Amstrad GG heb gedaan; meerdere talen. Dat 
betekent het onderhouden van meerdere versies van een pagina (diverse resoluties, per taal nog 
wel). 

En dat betekent dat ik het onderhoud niet langer zou kunnen doen in een eenvoudige 
editor/tekstverwerker. Maar eens gaan omkijken naar een goed pakket wat dat zou kunnen doen, 
plus onderhoud van al die stukjes programmacode (voor bezoekstatistieken) en nog wat wensen 
van mijn kant. 

Wie weet waar de toekomst toe leidt… 

Frank van Empel, Ouderkerk aan de Amstel, 31 december 2022 


