
 

1 
 

Joyce Bulletin 
Joyce Computer Club 

 
 

 
 

Met in dit nummer: 
-Inleiding & Nieuws 

- eBay veilingen 
-Internet statistieken 

 
 
 
 

Aflevering 156, jaargang 35, nummer 3, september 2022, 22e digitale publicatie 

Joyce Computer Club, gebruikersgroep voor de Amstrad PCW 8256/8512/9512, PcW 9526/9512+, 10 “JOYCE” 
en PcW 16 “ANNE”  



 

2 
 

Inhoudsopgave 
1 Inleiding & Nieuws 
2 eBay veilingen 
3 Internet statistieken 
 

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 een 2.8” QuickDisk 
(QD) diskette naast een 3 CF2 diskette. 
 

Inleiding & Nieuws 
Dit kwartaal is er het een en ander gebeurd 
op PCW-gebied. Twee conversies van 3” 
diskettes, waarvan er eentje nog “loopt” en 
een doe-het-zelf project van een Engelsman 
die diskettes van een PCW 9512 over wil 
zetten naar de PC. 
 
Vervolgens heb ik een MasterScan kunnen 
weggeven aan een geïnteresseerde die een 
variant van de MasterScan op de MacIntosh 
heeft gezien: de ThunderScan scanner. Of 
liever gezegd, een origineel, want de 
MasterScan voor de PCW kwam pas later 
op de markt. 
 
De ThunderScan is gemaakt om op een 
Apple ImageWriter printer geplaatst te 
worden. Deze printer was zo’n beetje een 
universele en veelgebruikte printer voor de 
Macintosh, in eerste instantie voor de Apple 
II, maar geschikt voor alle modellen. Deze 
printers werden weliswaar niet standaard bij 
de Apple geleverd (als bij de printer bij de 
PCW Joyce) maar kwam wel erg vaak voor 
bij Apple-gebruikers. 
 
Het apparaatje aan het einde van de kabel 
klik je op de printerkop en je zorgt dat het 

‘oog’ (rechtsonder op de foto) gericht is op 
het papier in de printer. De kabel kan in de 
Apple gestoken worden (op de PCW Joyce 
wordt hier de expansie-interface voor 
gebruikt). 

 
 
En hieronder de MasterScan; het klikdopje, 
dat op de printerkop gaat, staat links op de 
foto met daar rechts aan bevestigd (net 
zichtbaar aan de onderkant) het oogje van 
de camera. 

 
 
Als ik nog wat van de ervaringen hoor dan 
geef ik die wel door in een volgend Bulletin. 
 
Verder twee donaties gekregen, een PCW 
8256 in originele doos met Franse 
opschriften maar wel met QWERTY-
toetsenbord. En met 3 doosjes van elk 10 
diskettes. En daar valt het een en ander over 
te vertellen, want: het waren namelijk geen 
3” CF2 diskettes. Het kostte me wat tijd om 
het uit te zoeken, maar het gaat hier om de 
2.8” Mitsumi Quick Disk. Die heeft, 
bijvoorbeeld, Sharp gebruikt in een paar 
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van zijn MZ-computers en het schijfje 
wordt ook in verschillende 
muziekapparaten gebruikt (synthesizers, 
keyboards en dergelijke). Ook Nintendo en 
Smith Corona hebben het schijfje gebruikt, 
maar het is nooit aangeslagen en de 
diskettes zijn aanzienlijk zeldzamer dan de 
Matsushita CF2.  
 
De schrijfbeveiliging wordt gevormd door 
een afbreeklipje. De foto op de kaft toont 
een 2.8” diskette met het lipje afgebroken 
(zodat er alleen van gelezen kan worden). 
Die foto toont ook de vergelijking met een 
3” CF2 aan de rechterkant. De foto in deze 
column toont een Quick Disk met de lipjes 
nog aanwezig (er kan dus op geschreven 
worden). Er zijn twee van deze lipjes, 
rechtsboven en linksboven; de laatste zit 
aan de achterkant. Dat is niet nodig om aan 
te geven hoe de diskette in de drive moet 
want de Quick Disk is nooit uitgevoerd in 
het dubbelzijdige formaat als bijvoorbeeld 
‘ons’ CF2-DD formaat. 

 
Aan de bovenkant van de foto is een deel 
van het doosje, met de tekst Sharp, te zien. 
Aan de onderkant van de diskette zelf is 

deze breder; met uitstulpingen naar links en 
rechts, misschien bedoeld als geleide richel, 
maar daar ben ik niet zeker van. 
 
Verder kun je zien dat het schijfje feitelijk 
los in de disk ligt, er is geen shutter-plaatje, 
geen viltje aan de binnenkant en ook geen 
veermechanisme om het schijfje 
gecentreerd in het midden en op spanning te 
houden. Het formaat was altijd sequentieel, 
(dus niet random-access) als bij een (data-) 
cassette en varieerde van 100 – 256 
kilobytes. De laadtijd, die bij datacassettes 
ook erg traag is, wordt ergens op het 
Internet opgegeven als 8 seconden…  
 
De goedkoopste, gebruikte, Quick Disks 
vond ik op Internet voor €35,00 per 10. 
Voor nieuwe, in OVP, was de gangbare 
vraagprijs vanaf 300 euro. Maar, zoals ik in 
de rubriek eBay vaak vermeld: dat is de 
vraagprijs waarvoor niet verkocht wordt… 
Dus of dat ook echt de waarde is? Om een 
lang verhaal kort te maken, deze 30 schijfjes 
zaten er dus per ongeluk bij en gaan te zijner 
tijd terug naar de boedel waar ze vandaan 
kwamen. Iets meer waard dan de PCW met 
toebehoren   
 
Voor meer informatie over dit beestje, zie 
de onderstaande links: Mitsumi Quick Disk 
(1985 - late 1980s) | Museum of Obsolete 
Media en Quick Disk · keirf/flashfloppy Wiki · 
GitHub 
 
Op Gotek en Symbiface III gebied valt niets 
nieuws te melden en het herinkt-project is 
stilgelegd. De gebruiker heeft uit Duitsland 
nieuwe linten laten komen en er gaat 
natuurlijk niets boven nieuw. Nu is Pelikan 
van oorsprong Duits (moederbedrijf zit in 
Zwitserland) maar ik weet niet of het 
inderdaad Pelikan linten zijn. De Sligro 
drukte onlangs nog kassabonnen af met 24-
naalds printers en Pelikan linten. En eBay 
veiling 569 (zie verderop in de lijsten) 
beweert ook ‘new stock’ te bevatten. 
 
Frank van Empel, 30 september 2022. 
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Dit kwartaal heb ik het 
verloop van 661 
veilingen in de diverse 

eBay-landen geregistreerd, tegen 700 
vorige kwartaal. Minder dus, maar 
bristol_computer_recycling zette 
aanzienlijk minder kortlopende veilingen 
aan 3” diskettes per stuk in. Daarentegen 
heeft de locotraders zijn naam veranderd in 
locoscripters en dit levert een hoog aantal 
beëindigde en weer opnieuw ingezette 
veilingen op. Vergelijk de series 162-228, 
569, 687-754, 907-918 maar eens met de 
series 229-259, 755-783 en 919. Identieke 
spullen, dezelfde omschrijvingen en 
soortgelijke prijzen (nb: de weergegeven 
prijzen zijn de tegenwaarden van GBP en 
die valuta is in de laatste dagen van de 
maand september flink gekelderd). 
 
Maar goed, ook de veilingen van 
locoscripters c.q. locotraders zijn 
kortlopend en dat loopt aardig op in de 
aantallen. Hij verkoopt overigens ook nog 
wel eens wat, het is niet zo dat de zaken 
helemaal stil staan. Daarbij zitten er leuke 
spullen tussen, sommige ‘images’ geschikt 
voor de diverse Joyce emulators voor op de 
PC. Maar wat te denken van nummer 569, 
twee ‘new stock’ printerlinten? 
 
De enige post bij de gecombineerde zaken 
is in een vorig Bulletin al aan de orde 
geweest: twee PCW 9512’s met speakers, 
die er uiteraard niet bijpassen. 
 
Hetzelfde geldt voor post 51 van de fout 
gepresenteerde zaken, een lint dat niet past 
in de matrix- of margrietwielprinters van de 
PCW. Bij post 50 staat een type aanduiding 
(CPC), maar Masterfile 8000, het getal 
geeft het al aan, draait op de 8000-serie van 
de PCW (overigens ook op de latere 
modellen PCW en PcW, met uitzondering 
van de PcW 16). 
 
In de rubriek vaag veilingen waar niet 
duidelijk wordt gemaakt voor welk model 
Amstrad het aanbod geschikt is. Bij 

102+103 wordt nog wel een model 
genaamd, de PC 2086, maar aangezien die 
software op een CF2 3” diskette staat is dat 
duidelijk niet het geval. 
 
De rubriek meerdere stuks op voorraad 
bevat voornamelijk spullen uit eBay 
winkels, het is niet echt de meest geschikte 
manier van aanbieden bij reguliere, 
kortlopende, veilingen. Bij post 169 wordt 
overigens een dienst aangeboden: het 
overzetten van LocoScript documenten naar 
Richmond Tekst Format. Het merendeel 
van deze rubriek bevat aanbiedingen van 
locoscripters c.q. locotraders waar 
interessante zaken tussen zitten. 
Bijvoorbeeld post 257, een ‘image’ een 
digitale kopie van een diskette, deze voor de 
ZX Spectrum, met Mallard Basic. In deze 
categorie komt echt van alles en nog wat 
aan bod… 
 
Bij beste voorstel geaccepteerd is de 
weergegeven prijs de inzetprijs van de 
veiling. De prijs waarvoor verkocht is staat 
nergens aangegeven maar zal ongetwijfeld 
lager zijn… Veiling 305 bevat een paar 
leuke programma’s, te weten: Cambase, 
Check Account, 8000 Plus Tips Collection 
en 2 diskettes met programma’s uit het 
public domain (zie foto). 

 
 
Bij de diskettes valt de gewildheid van 3” 
diskettes in Australië op: 350-353. Zowel 
de prijzen als het aantal biedingen zijn 
uitzonderlijk hoog. Op de enige Italiaanse 
veiling, 371, wordt weliswaar veel geboden 
qua aantallen, maar de prijs blijft onder de 
euro per stuk. 
 
Bij andere veilingen wordt de stuksprijs 
vertekend door de aanwezigheid van een 
diskette-opbergdoos. Soms is dat de 
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(volgens mij) perfecte box als getoond in de 
foto hieronder, met opstaande ribben die 
uitschuiven in harmonicavorm zodra je de 
doos opent. De onderstaande foto toont het 
principe. 

 
Voorbeelden hiervan zijn veilingen 375, en 
376, maar bij de Duitse 409 (niet verkocht) 
gaat het om een gewone universele 
opbergdoos waar ook 3,5” diskettes in 
passen. De prijs per (diskette) stuk wordt 
hierdoor wel vertekend. 
 
Een dergelijke opbergdoos wordt ook los 
verkocht, in veiling 500 bij de 
verbruiksmaterialen. Verder een aantal 3” 
schoonmaakdiskettes, wat printerlinten en 
diskettedoosjes bij de verkochte spullen. De 
variant geen biedingen bevat als gewoonlijk 
veel meer aanbiedingen. 
 
Voor een Pascal MT+ heeft iemand wel 
heel veel geld over in post 603, alhoewel ik 
meen dat het hier om een winkel gaat, geen 
reguliere eBay-veiling. 
 
Bij de geen biedingen een mij onbekende 
database, post 654 Datastore (twee foto’s): 

 
 

 
 
Verder een lange lijst aanbiedingen van 
locoscripters c.q. locotraders. 
 
Bij de Games een onverwacht lage prijs 
voor Terracom, een spel wat eerder voor 
veel hogere prijzen van de hand gegaan is. 
Maar 851 is een Duitse veiling, misschien 
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dat dit er wat mee te maken heeft. Twee mij 
onbekende (en prijzige) games in post 853, 
The Last Days Of Doom en Hezarin. Zie 
onderstaande foto’s 

 

 
 
Bij de games moet wel vermeld worden dat, 
evenals bij de programmatuur, ik 
tegenwoordig een boel aanbiedingen 
rangschik onder meerdere stuks op 
voorraad. 
 
Bij hardware valt de eerste post, 950, gelijk 
op: twee 3” disc drives. Een prijs per stuk 
die met de Spaanse 956 nog flink 
overtroffen wordt. Ook de Franse 957 en 
959. Qua expansie-uitbreidingen vallen een 
seriële/parallelle interface (960) en een 
AMX muis (966) op (met hoge prijzen) 
 
Een LocoLink met wat software (ook van 
Locomotive) valt dan in 975 op vanwege de 
lage prijs. Het gaat hier notabene om de 
Windows versie… die zal misschien niet 
onder Windows 10 of 11 draaien maar het 

is toch de meest recente en bruikbaarste 
versie! Het kan verkeren op eBay… 

 
 
Bij de geen biedingen een prijzige, 3d-
geprinte behuizing, voeding en kabel, voor 
een 3” disc drive. Volgens omschrijving 
ideaal voor het aansluiten van je 3” disc 
drive, nadat daar geen plaats eer voor is na 
het vervangen door een Gotek disc drive-
emulator. Het idee is, volgens mij, goed: de 
prijs te hoog (post 1000). Verder een 
selectie van onderdelen van Joyce’s, vaak 
gebracht als ‘PCW 8256’ terwijl het 
toetsenbord, de software en de printer 
ontbreken. Vaak niet getest en bijna altijd 
een teken dat de verkoper niet weet wat hij 
aanbiedt… Een aantal disc drives en 
toetsenborden, niets bijzonders behalve zes 
printkoppen voor de margrietwielprinter 
van de PCW 9512 en PcW 9512 in veiling 
1036. Het verrast me eigenlijk dat die post 
niet verkocht is… 
 
Bij de complete PCW-machines een 
mengeling van lage en hoge 
verkoopprijzen. Een gewilde Maltese 
aanbieding in 1051, zij het dat daar geen 
EMS-diskettes bijzitten. Maar liefst 15 
biedingen maar een eindprijs van net 35 
euro…  
 
En, van dezelfde bespokediscs een 
uitgebreide PCW 8256 (512kb en drive B:) 
met een hoge prijs van bijna 143 euro en 
maar liefst 20 biedingen. Terwijl een 
originele PCW 8512 (dus ook met dat 
geheugen en die drive) met een Peartree 
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externe 5.25” disc drive met een bod van de 
hand gaat voor nog geen 24 euro. Een lagere 
prijs maar een extra externe drive… 
Moeilijk te verklaren… 

 
 
Prijs maakt soms wel degelijk uit: veiling 
1145 met AMX muis, Tomahawk, 
StopPress, CPS, Dialup en nog meer 
software verkoopt niet voor 142 euro terwijl 
een herkansing met een inzetprijs van 118 
euro wel een koper vindt. 
 
1064 Omvat een soortgelijke draagtas waar 
ik jarenlang de clubavonden van de Joyce 
Computer Club heb afgelopen (zie foto). 
Nog afgezien van de tas een goede deal voor 
de koper… 

 

Al helemaal een goede transactie (voor de 
koper) is 1066 een PcW 16 Anne, voor net 
iets meer dan een tientje… De laatste uit de 
categorie verkocht is een Amerikaanse 
PCW, in een soortgelijke uitvoering als de 
Duitse PCW’s (met afgeschermd 
moederbord en Centronics-achtige stekkers 
op de printer- en expansiepoort. 
 
In de categorie geen biedingen valt 
1100+1101 op: daar wordt wel op geboden 
maar de verkoper heeft een minimumprijs 
ingesteld. Die niet gehaald wordt waardoor 
de veiling ‘doordraait’. 
 
Een gemiste kans vind ik 1111-1113 met 
een inzetprijs van iets meer dan een tientje 
lijkt mij dit toch een goede koop: 1 
megabyte geheugen, 3.5” disc drive, 
Keymouse, de nodige software, interface 
plus extra Canon BJ met auto-sheetfeeder 
en nog eens een Mannesman matrix 
printer… De foto toont de bekende 
‘kerstboom’ op de achterkant. 

 
 
Frank van Empel, september 2022 
Ouderkerk aan de Amstel. 
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Internet Statistieken. 
Oeps… In het vorige Bulletin heb ik een heel stuk geschreven over het stoppen van Google 
Analytics (nu Universal Analytics genaamd), dat vervangen gaat worden door Google 
Analytics 4. En een voorzichtige manoeuvre van mij om een potentiële vervanger, StatCounter, 
uit te gaan testen. Dit omdat Analytics 4 er bepaald niet gemakkelijk uitziet… Maar van 
Statcounter kreeg ik bericht dat mijn “ruimte” volgelopen was en dat ze de historie weggegooid 
hadden. Iets wat je dus absoluut niet wilt bij statistieken, dus: Statcounter maar opgezegd. Daar 
heb je dus niks aan! Gelukkig heb ik nog tot 1 juli 2023 om me te verdiepen in de vervanger 
van Universal Analytics of nog een andere dienst uit te gaan proberen… 

Om te beginnen hieronder het Doelgroepenoverzicht 29 juni tot en met 30 september. Hier 
blijkt een daling ten opzichte van het vorige kwartaal uit: 446 tegen 677. 

 

In het vorige Bulletin had ik nog een deel van taal/land/plaats (onderdeel van hetzelfde scherm) 
opgenomen, maar dat heb ik nu maar weggesneden. Opvallend is het ontbreken van de vreemde 
‘piek’, zoals die tussen 28 en 29 april en in eerdere kwartalen, optrad. Daardoor ligt de top van 
de y-as een stuk lager dan in eerdere Bulletins: voorheen een maximum van wel 600 gebruikers. 
Eindelijk eens een keer een representatieve(re) weergave van de bezoeken aan de website. Ik 
heb nog steeds geen uitsluitsel over die uitschieter(s) en ik houd het op ‘bots’ die de website 
inventariseren. Ik heb wel onderhoud aan de website van de Joyce Computer club gepleegd, 
met name het weghalen van overbodige programmacodes uit de HTML-pagina’s (dus dat is 
geen reden voor de bots om afwezig te zijn, dit kwartaal). De code van Statcounter dus. Maar 
ook wat oude resten van experimenten of door andere programma’s gegenereerde HTML-code 
(bijvoorbeeld Microsoft Word verdenk ik hier van – overigens vaak wel handig!). Het lijkt me 
niet dat deze overtollige code verantwoordelijk was voor de uitschieters in de bezoekaantallen 
maar het zal niet bijdragen aan de snelheid van de website… 

Het overzicht van landen (van de oorsprong van de provider van de bezoekers) op de volgende 
bladzijde laat wat verrassingen zien. De eerste (USA), vierde (China), zesde (Rusland 
notabene???) en de laatste twee plaatsen (Canada en Australië) zijn landen waar Amstrad niet 
of nauwelijks (Amerika) aanwezig is geweest of naar heeft geëxporteerd. En China en Rusland 
zijn al helemaal raadselachtig. Daarbij valt de hoge gemiddelde aantal pagina’s van de 
Russische bezoeker(s) op: 8,1 waardoor het totaalgemiddelde oploopt tot 2,17 tegen 1,91 vorig 
kwartaal. Hetzelfde gaat op voor de gemiddelde bezoekduur: 1:49 minuten tegen 0:47 maar de 
oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk meer bij de nummer 3: Spanje. 
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Het staatje met de plaatsen (van de oorsprong van de provider van de bezoeker) suggereert een 
heel andere spreiding van de geografie. Rusland komt niet voor in dit staatje en Zwitserland 
(Zurich) weer niet in het landenoverzicht. Maar hierbij is het grote aandeel ‘not set’ (plaats 
wordt niet vrijgegeven door de instellingen) van invloed plus de segmentatie van de 
verschillende Britse steden (plaatsen 2, 3 en 9). 

 

Bochum is overigens een stad in Duitsland en Boardman ligt in Oregon USA. Ook de top van 
de gemiddelde sessieduur (Londen) lijkt af te wijken van die uit het landenoverzicht (Rusland). 
Maar dat krijg je als je met een kleine website, met een gering aantal bezoekers, van doen hebt. 
De statistieken zijn dan snel beïnvloed en willen wel eens alle kanten opgaan. 
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Vervolgens de staafgrafiek van de ‘acquisitie’, de manier waarop ons bezoek op de website 
terechtkomt: Organic Search (via een zoekmachine), Direct (rechtstreeks), Referral 
(doorverwezen vanaf een andere website: via een link dus) of Social (bijvoorbeeld Facebook, 
Twitter enzovoort). Het aantal Direct’s uit het vorige Bulletin was beïnvloed door die 
eerdergenoemde pieken en nu blijkt dat de eerste plaats wordt ingenomen door bezoekers die 
iets opzoeken op Internet. Leuk om te weten want dat is precies waar de website voor is: 
informatie bieden. Wat dat betreft voldoet de website blijkbaar aan de bedoelingen. De tweede 
plaats wordt, met weinig verschil, ingenomen door rechtstreekse bezoeken, bijvoorbeeld met 
behulp van een bladwijzer (bookmark). Referral en Social zijn ook dit kwartaal van minder 
belang in de statistieken. 

 

Van groter belang dan de Acquisitie vind ik de statistieken (en grafiek) van de weergegeven 
pagina’s: 

 

Even afgezien van de eerste twee plaatsen (dat zijn de index en hoofdpagina – niet meer dan 
logisch) vind ik het leuk te zien dat de belangstelling voornamelijk uitgaat naar respectievelijk 
de doe-het-zelfprojecten, de pagina met verwijzingen naar andere PCW-gerelateerde websites 
(links: afgelopen kwartaal geactualiseerd, ik heb pagina’s van Youtube toegevoegd), Basic 
listings, het aansluiten van een 3” disc drive op een PC, het bijplaatsen van geheugen in een 
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PCW, de PcW 16 ‘Anne’ en tenslotte op de laatste plaats in de top 10; de pagina voor het 
downloaden van public domain en freeware programma’s. 

Weer iets minder interessant vind ik dan het aandeel van de verschillende apparaten, gebruikt 
door de bezoekers. Misschien interessant voor het optimaal programmeren van de pagina’s 
maar daar is de gebruikte schermresolutie een betere maatstaf voor.  Maar uit dit staatje is in 
een oogopslag te zien dat bijna driekwart van de bezoekers nog steeds een computer gebruikt. 

 

Frank van Empel, Ouderkerk aan de Amstel, september 2022 


