
Inleiding 
 
Meer dan 70 nieuwe commando’s, programmaregels op en neer scrollen, versnelde cassette 
routines en comfortabel te gebruiken: Exbasic Level II waardeert uw C64/VIC20 op. 
 
Exbasic Level II is een van de krachtigste Basic uitbreidingen en gold lange tijd als geheime 
tip voor professionele programmeurs. 
 
Exbasic Level II biedt dermate complexe commando’s, dat een aantal syntax notaties nader 
beschreven moeten worden. In de paragrafen hierna worden alle toepasselijke commando’s 
gegroepeerd en op alfabetische volgorde weergegeven. De symbolen en tekens hebben daarbij 
de volgende betekenis: 
 
[ ]  de parameters zijn optioneel en kunnen eventueel weggelaten worden 
{ }  de parameter is verplicht, de opties zijn gescheiden door een ‘/’ 
geen haakjes de parameter is verplicht en moet worden opgenomen 
$  de aanduiding voor een string 
 
De Exbasic Level II cartridge voor VIC 20 beslaat de geheugenlocaties $A000-$BFFF en 
wordt automatisch gestart bij het opstarten van de VIC. Tevens worden enkele 
geheugenlocaties aan de bovenkant van het werkgeheugen gereserveerd voor de goede 
werking van de Exbasic Level II extensie. 
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EXBASIC Level II commando’s 

Programmabewerking 
 
AUTO [start[,stap]] 
Start automatische regelnummering tijdens het invoeren van een Basic programma, te 
beginnen bij <start> (standaard 10) en stapgrootte <stap> (standaard 10). Na het invoeren van 
een programmaregel wordt het volgende regelnummer gepresenteerd. Als de regel al bestaat 
in het huidige programma, wordt het regelnummer gevolgd door een * (asterisk). 
Voorbeeld: AUTO 100,10 
 
DEL bereik 
Verwijdert programmaregels uit het Basic programma. Als <bereik> wordt dezelfde notatie 
gebruikt als bij LIST. 
Voorbeeld: DEL 100-180 
 
DUMP 
Toont alle bekende Basic variabelen (niet: arrays) en toont hun waarde. 
Voorbeeld: DUMP 
 
FIND {tekst/’tekst’}[,bereik] 
Zoekt het aangegeven Basic statement (tekst) of de aangeven tekst (‘tekst’) in (een deel van) 
het Basic programma. Als een <bereik> is opgegeven dan wordt alleen daarin gezocht. De 
gevonden regels worden getoond op het scherm. 
Voorbeeld: FIND REM 
 
HELP [*] 
Toont een lijst van alle Exbasic Level II commando’s. Wanneer de parameter ‘*’ is 
meegegeven, wordt een lijst van alle CBM Basic V2 commando’s getoond. 
Voorbeeld: HELP * 
 
KEY [[ON/nummer,tekst$]] 
Als geen parameter is meegegeven worden de huidige functietoets instellingen getoond. Als 
de parameter ‘ON’ is meegegeven worden de standaard functietoets instellingen hersteld. Om 
een enkele functietoets in te stellen, moet het <nummer> en de <tekst$> worden meegegeven. 
De aanvulling ‘<-‘ zorgt er daarbij voor dat bij het bedienen van de functietoets tevens 
opgegeven tekst$ meteen als commando wordt uitgevoerd. 
De standaard instellingen zijn: 
 

F1 LIST F5 RUN<- 
F2 AUTO F6 GOTO 
F3 DUMP<- F7 FIND 
F4  MATRIX<- F8 MEM<- 

 
Voorbeeld: KEY 1, “LIST 10-20<-“ 
 



LOAD [*[naam$[,apparaat[,aanvullend]]]/[naam$]] 
Laadt het programma met aangegeven <naam$> met ongeveer zesvoudige snelheid van de 
cassette. Als de parameter ‘*’ is meegegeven wordt het programma op de normale snelheid 
geladen. Een foutsituatie tijdens het laden wordt aangegeven met een “LOAD ERROR”. 
Voorbeeld: LOAD *”PROGRAMMA” 
 
MATRIX 
Toont alle bekende Basic arrays (niet: eenvoudige variabelen) en toont hun waarde. 
Voorbeeld: MATRIX 
 
MEM 
Toont het huidige geheugengebruik. 
Voorbeeld: MEM 
 
MERGE [*naam$[,apparaat]/[naam$]] 
Voegt het programma dat geladen wordt van de cassette samen met het programma dat in het 
geheugen aanwezig is. De programmaregels worden overeenkomstig de regelnummers 
toegevoegd. De parameter ‘*’ heeft dezelfde functie als bij LOAD. 
Voorbeeld: MERGE *”PROGRAMMA” 
 
RENUM [start[,stap]] 
Hernummert het Basic programma, te beginnen met <start> en stapgrootte <stap>. Alle 
referenties aan regelnummers bij ELSE, GOTO, GOSUB, LIST, RUN, RESTORE, RESUME 
en THEN worden tevens aangepast. 
Voorbeeld: RENUM 10,10 
 
SAVE [*[naam$[,apparaatnummer]]/[naam$]] 
Slaat het programma in het geheugen op op cassette met zesvoudige snelheid. Als de 
parameter ‘*’ wordt meegegeven dan wordt de normale snelheid gebruikt. 
Voorbeeld: SAVE *”PROGRAMMA” 
 
SPACE [OFF] 
Toont spaties in Basic regels tijdens LIST-commando’s. 
Voorbeeld: SPACE OFF 
 
TRACE [OFF] 
Schakelt het traceren van het programmaverloop in of uit. Bovenin het scherm kan het 
verloop worden gevolgd. Het verloop kan worden gestopt en stapsgewijs worden uitgevoerd 
door middel van de CTRL-toets. Door middel van de C= toets wordt het traceren weer 
vervolgd. 
Voorbeeld: TRACE 
 
VERIFY [*[naam$[,apparaat[,aanvullend]]]/[naam$]] 
Vergelijkt het programma in het geheugen met het programma <naam$> met ongeveer 
zesvoudige snelheid van de cassette. Als de parameter ‘*’ is meegegeven wordt het 
programma op de normale snelheid vergeleken. Als er ongelijkheden worden vastgesteld 
wordt dit weergegeven met een VERIFY ERROR”. 
Voorbeeld: VERIFY *”PROGRAM” 



 

Scroll control 
 
Tijdens LIST kan door middel van de cursortoetsen door het Basic programma gerold 
worden. 
 
Tijdens HELP, LIST, DUMP, MATRIX en TRACE kan de verwerking gestopt worden door 
het drukken van de C= toets en vervolgens weer voortgezet met de CTRL-toets. 
 
 



Rekenkundige bewerkingen 
 
DEC(param$) 
Zet de hexadecimale string <param$> om in de decimale waarde. De <param$> moet een 
lengte van 2 of 4 tekens hebben uit de reeks 0..9,A..F. 
Voorbeeld: A=DEC(“C000”) 
 
EVAL(param$ ) 
Voert de tekst in <param$> uit als ware het een Basic berekening en geeft de uitkomst weer. 
Voorbeeld: X$=”SIN(A)/COS(A)”:A=0.7:X=EVAL(X$) 
 
FRAC(param) 
Geeft het decimale deel van <param> terug 
Voorbeeld: D=FRAC(3.14159) 
 
HEX$(param) 
Geeft de hexadecimale representatie van <param> terug in een string. 
Voorbeeld: H$=HEX$(456) 
 
MIN(param1 [,param2 [,param3 …]] ) 
Geeft de kleinste waarde van de meegegeven parameters terug. 
Voorbeeld: R=MIN(5,4,7,3) 
 
MAX(param1 [,param2 [,param3 …]]) 
Geeft de grootste waarde van de meegegeven parameters terug. 
Voorbeeld: T=MAX(5,6,7,3) 
 
ODD(param) 
Geeft de waarde -1 terug als <param> oneven is en 0 als <param> even is. 
Voorbeeld: IF ODD(G) THEN PRINT “oneven” 
 
RND(param) 
Dit is een uitbreiding op de gelijknamige functie in CBM Basic 2.0. Als <param> kleiner is 
dan 2, dan werkt de functie zoals gebruikelijk, bij een waarde groter of gelijk aan 2 dan wordt 
een willekeurig geheel getal tussen 1 en de aangegeven waarde teruggegeven. 
Voorbeeld: RND(6) geeft een getal tussen 1 en 6. 
 
ROUND(param[,decimalen]) 
Geeft de waarde van <param> terug, afgerond op <decimalen> decimalen. De 
standaardwaarde voor <decimalen> is 0. 
Voorbeeld: A=ROUND(12.5278,2) 
 
STRING$(aantal,{string$/ascii}) 
Geeft een string terug met daarin <aantal> keer het teken dat meegegeven is in <string$> of in 
<ascii>. 
Voorbeeld: A$=STRING$(5, “*”):A$=STRING$(5,42) 
 



Invoer/uitvoer commando’s 
 
INPUTFORM [‘tekst’;]var$[,param[,kleur]] 
Leest de invoer van het toetsenbord in. De ‘tekst’ wordt daarbij weergegeven als prompt. De 
variabele <var$> bevat na uitvoering het resultaat. In <param> wordt de maximaal toegestane 
lengte van de invoer aangegeven (standaardwaarde is 79). Eventueel kan een <kleur> worden 
gespecificeerd waarin het invoerveld wordt weergegeven. 
Voorbeeld: INPUTFORM “Voer uw naam in:”;N$,10,5 
 
INPUTLINE [‘tekst’;]var$ 
Leest de invoer van het toetsenbord in. De ‘tekst’ wordt daarbij weergegeven als prompt. De 
variabele <var$> bevat na uitvoering het resultaat. INPUTLINE neemt komma’s en dubbele 
punten letterlijk over. 
Voorbeeld: INPUTLINE “Voer de tijd in (HH:MM)”;T$ 
 
PRINT@positie,[param/param$][;] 
Drukt de waarde van <param> of <param$> af op schermpositie <positie>. Geldige waarde 
voor <positie> is 0..999. 
Voorbeeld: PRINT @145,”Hallo” 
 
PRINT USING [apparaat,]formaat$,param[,param,…][;] 
Drukt de waarde van <param> af op het <apparaat> volgens het formaat <formaat$>. Een 
nieuwe regel wordt onderdrukt als ‘;’ opgegeven is. De string <formaat$> bestaat uit controle 
tekens die de afdruk als volgt besturen: 
# cijfer 
* cijfer, of ‘*’ in geval van voorloopnullen 
+ teken altijd meegeven 
- teken alleen meegeven in geval van negatief getal 
, decimaal komma 
. decimaal punt 
Andere tekens worden letterlijk overgenomen. 
Voorbeeld: PRINT USING “EUR ***+”,-8.272 geeft als resultaat: EUR **8,27-. 

Diskcommando’s 
 
> of @ 
Geeft de foutstatus van het diskstation weer. 
 
>$ [tekst] 
Geeft een lijst van bestandsnamen op het diskstation weer, gefilterd op <tekst>. Het in het 
geheugen geladen programma blijft onveranderd. 
 
/naam 
Laadt het programma met de <naam> van het diskstation in het geheugen. 
 
�naam 
Laadt het programma met de <naam> van het diskstation in het geheugen en start het. 
 
�naam 



Slaat het programma in het geheugen op op de disk onder de naam <naam>. 
 
>DOS-commando 
Stuurt een DOS-commando naar het diskstation. 
 

DOS-commando Functie 
C:<nieuw>=<oud> Kopieert het bestand <oud> naar <nieuw> 
i Initialiseert de disk 
N:<naam>,<id> Formatteert de disk 
r:<nieuw>=<oud> Hernoemt het bestand <oud> naar <nieuw> 
v Reorganiseert de disk 



Structuuraanwijzingen 
 
‘ (apostrophe) 
Werkt als REM 
Voorbeeld: 10 ‘dit is commentaar 
 
. (punt) 
Wordt geïnterpreteerd als huidig regelnummer tijdens programma-uitvoering en bijvoorbeeld 
LIST 
Voorbeeld: GOTO .  
 
CALL([<param>[,<param>],…) 
Roept een machinetaal routine aan. De routine dient de <params> op te vragen en te eindigen 
met een RTS. Het startadress van de routine is eerder vastgelegd met een DEF CALL <adres> 
instructie. Tussen een DEF CALL en een CALL mag SYS niet gebruikt worden. 
Voorbeeld: DEF CALL 8912: CALL (Y) 
 
DISPOSE [CLR/RETURN/NEXT[var]] 
Sluit openstaande FOR- en GOSUB-lussen. DISPOSE CLR sluit alle openstaande lussen, 
DISPOSE RETURN sluit de meest recente GOSUB-lus, DISPOSE NEXT sluit de meest 
recente NEXT-lus, DISPOSE NEXT <var> sluit de NEXT-lus van de meegegeven <var>. 
Voorbeeld: DISPOSE NEXT F 
 
IF boolean THEN block  ELSE block 
Als de <boolean> ongelijk 0 is dan wordt het blok <block> achter THEN uitgevoerd; is de 
<boolean> gelijk aan 0, dan wordt het blok <block> achter ELSE uitgevoerd. De THEN 
clausule is nu optioneel. Regelnummers direct achter ELSE worden niet goed geïnterpreteerd 
tijdens RENUM, gebruik daavoor een extra GOTO. IF-THEN-ELSE statements mogen 
worden genest. ELSE wordt niet verwacht na NEXT, gebruik daarvoor een extra ‘:’. 
Voorbeeld: IF X=4 THEN PRINT “VIER” ELSE PRINT “GEEN VIER” 
 
[ON param] RESTORE regelnummer[,regelnummer[,regelnummer…]] 
De waarde van <param> bepaalt naar welk <regelnummer> de DATA-aanwijzer teruggezet 
wordt. Als er niet voldoende regelnummers gespecificeerd zijn, wordt het commando 
genegeerd. Als <ON param> niet is gespecificeerd, dan wordt de DATA-aanwijzer teruggezet 
naar het eerste <regelnummer>. 
Voorbeeld: X=2:ON X RESTORE 100,110,120 
 
ON ERROR GOTO {regelnummer/0} 
Geeft de foutafhandelingsroutine aan die begint bij <regelnummer>. Wanneer ‘0’ wordt 
meegegeven, wordt de foutafhandelingsroutine uitgeschakeld. In de foutafhandelingsroutine 
bevat de variabele ‘EL’ het nummer van de regel waar de fout optrad; de variabele ‘EC’ bevat 
de code van de opgetreden fout. De codes zijn weergegeven in tabel 1 in de bijlage. 
Voorbeeld: ON ERROR GOTO 30 
 
RESUME [regelnummer/NEXT] 
Beeindigt de foutafhandelingsroutine en zet de normale uitvoering van het programma voort. 
Wanneer geen parameter meegegeven is wordt de uitvoering hervat met de instructie die tot 
de fout leidde. Wanneer een <regelnummer> meegegeven is wordt daar de uitvoering hervat. 



Wanneer ‘NEXT’ meegegeven is, wordt de uitvoering hervat bij de instructie ná de instructie 
die tot de fout leidde. 
Voorbeeld: RESUME NEXT 
 
SEC seconden 
Stopt de uitvoering van het programma gedurende <seconden> seconden. 
Voorbeeld: SEC 5 



Variabelenbewerkingen 
 
EXEC string$ 
Voert de inhoud van de <string> als Basic commando(‘s) uit. 
Voorbeeld: A$=”PRINT 3*5”:EXEC A$ 
 
INSTR(string1$,strings2$[,start]) 
Zoekt de aanwezigheid van <string2> in <string1>, eventueel te beginnen op positie <start> 
in <string1> en geeft de gevonden positie terug, of 0 indien <string2> niet werd gevonden. 
Voorbeeld: PRINT INSTR(“AEIOU”,X$) 
 
SWAP {var,var / var$,var$} 
Wisselt de inhoud van twee variabelen van overeenstemmende types. 
Voorbeeld: SWAP R$,X$ 
 
VARPTR(naam) 
Geeft de geheugenlocatie van de variabele <naam>. 
Voorbeeld: M=VARPTR(Q) 



Geluidscommando’s 
 
ADSR stem, golf, attack, decay, sustain, release[,breedte] (niet op VIC20) 
Kiest <stem>(1..3), <golf>, <attack>(0..15), <decay>(0..15), <sustain>(0..15), 
<release>(0..15) en <breedte>(0..4095) voor de synthesizer. Als <golf> kan gekozen worden 
voor driehoek (17), zaagtand (33), rechthoek (65) of ruis (129). 
Voorbeeld: ADSR 1,33,4,6,7,8,1023 
 
PAUSE param (niet op VIC20) 
Wacht gedurende <param>/60 seconden. 
Voorbeeld: PAUSE 125 
 
PLAY stem, toon [, stem, toon, …] 
Speelt één of meerdere geluiden. Geldige waarden voor <stem> zijn 1..3; geldige waarden 
voor <toon> zijn 128..255. 
Voorbeeld: PLAY 1,140 
 
SOUND toon, param 
Speelt ruis af op hoogte <toon> gedurende <param>/15 seconden. Geldige waarden voor 
<toon> zijn 128..255. Geldige waarden voor <param> zijn 1..255. 
Voorbeeld: SOUND 130,10 
 
VOLUME param 
Stelt het volume in voor de tijdens PLAY en SOUND gespeelde geluiden. Geldige waarden 
voor <param> is 0..15. 
 



Grafiekcommando’s 
 
BORDER kleur 
Stelt de <kleur> van de rand van het scherm in. Geldige waarden zijn 1..8. 
Voorbeeld: BORDER 5 
 
CEEK(positie, {C/S}) 
Vraagt de inhoud van de <positie> op het scherm op. Als ‘C’ is gespecificeerd wordt de kleur 
van het teken teruggegeven, niet ‘C’ is gespecificeerd wordt de waarde van het teken 
teruggegeven. De waarde van <positie> is tussen 0..505. 
Voorbeeld: X=CEEK(3,S) 
 
COKE positie, teken, kleur 
Plaatst op <positie> het <teken> in de <kleur>. 
Voorbeeld: COKE 6,2,8 
 
COLOR param 
Stelt de schermkleuren in en is een combinatie van BORDER en GROUND. 
Voorbeeld: COLOR 27 
 
CURSOR param 
Stelt de standaard waarde voor de tekens in. Geldige waarden zijn 1..8. 
Voorbeeld: CURSOR 3 
 
GROUND param 
Stel de kleur van de achtergrond van het scherm in. Geldige waarden zijn 1..8. 
Voorbeeld GROUND 1 
 
HARDCOPY 
Drukt de huidige scherminhoud af op de printer met apparaatnummer 4. 
 
LETTER [{ON/OFF}] 
De parameter ‘OFF’ stelt de tekenweergave in op hoofdletters en grafische tekens. De 
standaard parameter ‘ON’ stelt de tekenweergave in op kleine letters en hoofdletters. 
Voorbeeld: LETTER ON 
 
LOCK [OFF] 
‘OFF’ geeft de omschakeling van de tekenset middels de C= en de Shift-toets vrij. De 
standaaard parameter ‘ON’ blokkeert de omschakeling van de tekenset middels de toetsen. 
Voorbeeld: LOCK OFF 
 
POINT(x,y) / RESET x,y / SET x,y[,kleur] 
Bestuurt de grafische ¼-tekenset. POINT geeft -1 terug als de pixel aan staat, 0 als de pixel 
uit staat. RESET zet de pixel uit, SET zet de pixel aan, in de eventueel gespecificeerde kleur. 
Geldige waarden voor <x> zijn 0..43, voor <y> zijn 0..45. 
Voorbeeld: IF POINT(X,Y) THEN RESET X,Y ELSE SET X,Y 
 
SPACE bereik[,teken[,kleur]] 



Vult het deel van het scherm, aangegeven met <bereik>, met het <teken> en in de <kleur>. 
Het <bereik> is een rechthoek, dat wordt weergegeven met de coördinaten linksboven en 
rechtsonder. Als <teken> is weggelaten wordt de spatie gebruikt. Als de <kleur> is 
weggelaten, wordt de huidig actieve kleur toegepast. 
Voorbeeld: SPACE 0,0,10,10,42,6 
 
VPLOT param[,kleur] 
Tekent, beginnend op de huidige cursorpositie, een verticale balk omhoog van 8 pixels breed 
en lengte <param> pixels in de <kleur>. De geldige waarde voor <param> is 0..199. 
Voorbeeld: VPLOT 30 
 
HPLOT param[,kleur] 
Tekent, beginnend op de huidige cursorpositie, een horizontale balk naar rechts van 8 pixels 
breed en lengte <param> pixels in de <kleur>. De geldige waarde voor <param> is 0..199. 
Voorbeeld: HPLOT 40 
 



Systeemcommando’s 
 
BASIC 
Beëindigt de Exbasic Level II extensie. Met de instructie ?USR(0) wordt de Exbasic Level II 
extensie weer opnieuw geactiveerd. 
Voorbeeld: BASIC 
 
DEF USR (adres) 
Stelt de vector voor de USR() functie in op <adres>. 
Voorbeeld: DEF USR(828) 
 
DEEK (adres) 
Geeft de inhoud van <adres> + 256* de inhoud van <adres>+1 terug. Geldige waarde van 
<adres> is 0..65535. 
Voorbeeld: X=DEEK(20) 
 
DOKE adres, inhoud 
Plaatst <inhoud> & 255 in geheugenlocatie <adres> en <inhoud>/256 in geheugenlocatie 
<adres>+1. Geldige waarde van <inhoud> is 0..65535. Geldige waarde van <adres> is 
0..65535. 
Voorbeeld: DOKE 1,828 
 
HIMEM adres 
Stelt <adres> in als hoogste Basic geheugenlocatie en voert een CLR uit. 
Voorbeeld: HIMEM 24576 



Bijlage 
 

Foutcodes 
 
Code Omschrijving Code Omschrijving 
0 Module 16 Out of memory 
1 Too many files 17 Undef’d statement 
2 File open 18 Bad subscript 
3 File not open 19 Redim’d array 
4 File not found 20 Division by zero 
5 Device not present 21 Illegal direct 
6 Not output file 22 Type mismatch 
7 Not input file 23 String too long 
8 Missing filename 24 File data 
9 Illegal device number 25 Formula too complex 
10 Next without for 26 Can’t continue 
11 Syntax 27 Undef’d function 
12 Return without gosub 28 Verify 
13 Out of data 29 Load 
14 Illegal quantity 30 Resume without error 
15 Overflow 31 Format 

 


