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SlACEUD EEE oenen dE aen 

Alle spellen en karakters genoemd in dit blad zijn 

handelsmerken of Copyrights van Nintendo Co, Ltd. 

Aanvullend zijn ook de volgende handelsmerken of 

Copyrights: R.C. Pro-Am © 1987 Rare, Ltd; Ten Yard Fight © 

1983 and 1985 Irem; Kung Fu © 1984 Irem Corp; Rad Racer © 

1987 Square Co, Ltd; Top Gun“ and © 1987 Paramount 

Pictures Corp‚; en Ocean Software; © 1987 Konami; Goonies 

II“ Warner Bros. Inc. © 1987 Warner Bros, © 1987 Konami; 

Castlevania, Gradius and Rush 'N' Attack” Konami; Ghosts 

N' Goblins and Trojan” Capcom USA, Inc; en Ikari 

Warriors“ SNK Corporation of America, Inc. 

Oe Out! / 
Hieronder vind je een lijst met spel-kassettes 

die momenteel beschikbaar zijn voor je 

NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM. 

DUREN retroversie 
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Brief van Super Mario … 3 
“Metal Gear” overzicht … … … …. 4 

SUPER “Track & Field II” overzicht … …. 6 

“To the Earth” overzicht. …..….....®9 k 

M ARIO “Cobra Triangle” overzicht …. 10 
| lips:en: IFUGS unseren ; 

ROSIDUS ES enen rl 5e 
Welkom in dit nieuwe Ninten 5 | dieren erge Video Shorts …  … 16 ze 

Hoogste Scores ……………...…..……. 17 
Korte Overzichten … … ………… 18 

serie nieuwe spellen en een 

fantastische uitgave van ons 
blad met de laatste nieuwtjes, 
overzichten en nog veel meer!! 

Nr 

In dit nummer bespreken we vier nieuwe te gekke spellen, dus of je nou van ruimteschepen 5 

schieten met je Zapper, wereldrecords breken in de olympische spelen, vijandelijke bases 
binnendringen of van dodelijke sprongen over watervallen houdt, in dit nummer vindt je 
altijd een mooie cassette. 

Wat spellen betreft, zouden jullie allemaal je vijf meest Favorite spellen op willen schrijven? 

Luigi heeft de zijne al opgeschreven en wil samen met die van jullie een soort hitparade gaan 
maken voor in de volgende nummers van Club Nintendo. Stuur ze op naar ons bekende 
adres. 

De nieuwe top-vijf is een van de nieuwe ideeën om het blad nog veel mooier te maken in 
1990. In het afgelopen jaar is het blad al iedere keer beter geworden en we werken hard om 

het blad nog mooier te maken. Club Nintendo is één van de grootste Video Spellen bladen 
in Europa, wordt gemaakt in vijf verschillende talen en in nog meer landen gelezen - de 

allemaal dankzij jullie, de lezers! Bedankt voor dit afgelopen jaar en in de volgende twaalf ze 
maanden gaan we er weer volop tegenaan !! 

Dit was alles - veel ee 4 
plezier met het blad en v_ President super warlo 4 ke 

stuur Luigi snel jullie Redacteur Mark Smith Ïy 
Top Vijf! Fotografie Dennis Hemmings 

Vormgeving Catalyst Publishing 

Nintendo Co., Ltd. D 

| Druk Catalyst Publishing | í 
Nintendo is een geregistreerd handelsmerk Stratford-upon-Avon 8 
van Nintendo Co, Ltd. en wordt samen met de | PEN 

naam ‘Club Nintendo’ gebruikt met de Groot Brittanie DD 

OE jeredacte —_ Cublmiene | 
gereproduceerd worden. ‘Super Mario’ en Postbus 184 | 

5 en zijn handelsmerken van 3620 AD Breukelen 

Nederland Copyright Nintendo 
Co.,Ltd. 1990. Telefoon (NL) 03462-65148 
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Een groep terroristen heeft een geleerde gevangen genomen 

op hun basis, Outer Heaven. Hij moet voor hun het uiterste Super Wapen maken dat de wereld ks 

vernietigen! Overal gaan geruchten dat de terroristen alle grote wereldmachten af gaan persen zodat ze | 

allemaal naar hun pijpen moeten dansen! 

Jij bent Solid Snake, een goed getrainde geheim agent en je moet de basis Outer Heaven 

_ binnendringen en het wapen vernietigen. De terroristen zijn helaas niet dom en je zult alles in het werk 

moeten stellen om de kansen te keren zodat de terroristen de wereld niet kunnen bedreigen! 

nn —— = a 

Wmees en hatwerpent 

ft gigs In het Outer Heaven complex vindt je overal wapens en munitie- _ | 
ot dl NIE | i hi 4 [| 

O MINE Pe rr de opslagplaatsen. Je kunt deze wapens gebruiken in je strijd, maar pas 8 

Ks EXPLOSIE dan wel op! Hoe meer je schiet, hoe meer soldaten er komen! | 

K MIS, 

PANFDSEINE ERE Nar: 

KO HEIN «€ SUN 

nn Om door de vele kamers in 
Ne BILIENGHER Outer Heaven te komen heb 

je onder andere de goede sleutel- 
OU TIMENT BELLES T 

= nä OE SLED DC Gafati Matin 

cards en voorwerpen zoals Á „cepa 689 | hai 
| EDT Pi | 

| |__het Gasmasker, IJzeren Handschoen (om door muren te naan „jn 4 
Ì | : Ke IA | 

| __slaan), rantsoenen (voor extra energie) en een mijndetector uy dnen | 
| | 

|| nodig. Er zijn totaal 20 voorwerpen en je hebt ze de | | {DETECTOR 1 | allemaal nodig om je opdracht te volbrengen. EE DELI  SrMoUr || 

a zE mn zm = re Ee ie ki ee NG Se nas nen eenen nn 

_ pe 

De ekiiabnón 
Diep in Outer Heaven zijn andere geheim 
agenten gevangen genomen die ook 

geprobeerd hebben de basis binnen te dringen, 
| | maar waarbij het mislukt is. Red deze mensen 

REECE CT  Ée zl en uit dankbaarheid vertellen ze nuttige dingen 
UCE | RS H. || __en wordt je rang steeds hoger, elke keer als je 

er weer vijf gered hebt. Hierdoor kun je meer 
munitie en rantsoenen dragen en krijg je 

extra energie! 

=en _—_—— == 
Emme r mn es | 
tn, mm _— 

De Radio 
Hiermee houdt je contact met je leider en leden 
van het verzet. Je kunt zowel zenden als ontvangen 
om zo de kostbare informatie te krijgen die je 

nodig hebt om te overleven in sommige delen van 
het spel. 
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De 

Jungle 
Als je uit je vliegtuig springt, landt 

je ten noorden van de basis Outer 
De Outer Heaven. Je kunt de basis 

Heaven Basis makkelijk vinden, als je tenminste 
niet wordt gepakt door de 

vijandelijke bewakers of 
waakhonden! 

De basis bestaat uit vijf gebouwen, elk met een aantal 

verdiepingen. De basis wordt zwaar bewaakt door getrainde 

terroristen die schieten zodra ze je zien en op je af komen 
rennen als je schiet zonder geluiddemper. Om ze te 
ontwijken moet je ze van achter besluipen of er langs 
rennen als ze niet kijken! 

ser a 

In de basis zijn ook nog een aantal vallen aangebracht om ongewenste bezoekers te verrassen. 
Hieronder zijn infra rode sensoren, gasgebieden, mijnenvelden, metalen rollers, laser 
camera's en valkuilen. Je moet ze allemaal vernietigen of er op een bepaalde manier langs 
komen. Doe je best! 

In het eerste gebouw zijn er 

veel mogelijkheden om 

| 5 ; wapens en voorwerpen te 

Er verzamelen en kun je rantsoen 
B nd aanvullen. Totdat je de 

Gebá ud 1, = US geluiddemper hebt moet je it 
Ebene 1 SRS IB alle bewakers met de vuist an, 

Tm nd verslaan. nende 

Verderop in het spel ontmoet 
je sterkere vijanden die 
belangrijke kamers en 
voorwerpen bewaken. Net 

/ ed zoals bij de vallen zijn bepaalde 
KEE nvalstechnieken effectiever 

DR dan andere. 
4 de er oâ Kk 

jie ETT 

mhd [el | 
b | É 

Lira „d ha 
TJ me rin d 

ki OO he en 

Tee ee NE eee 

MR SAR m7 Codenaam #2 Extra Tips Omdat “Metal Gear” zo'n uitgebreid spel 

Probeer zoveel mogelijk gevangenen te bevrijden, omdat je dan is, krijg je aan het eind een speciale code |, 

waarmee je de vogende keer weer door kunt snel hoger in rang wordt. Schiet ze NIET neer, want anders 
verlies je een ster! gaan. Waar dat is hangtaf vanjerangaanhet |, 

eind van het spel. | 

Op een bepaald moment moet je je expres gevangen laten 
nemen door de vijand. Ga daarvoor naar de rechter onderhoek 

van de begane grond en klim daar in de truck. fid 

TIREINSECHE FUII2 

Let goed op je energie-meter. Als hij te laag 
staat, moet je wat rantsoenen eten. 

SZ ARZelE 

1GEZE VAILCG, 
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Dit: Is htt beste witiiesdsl tot nu wa, dtareeld van sh ra voor 

“het NES. Zodra het vliegtuig geland is‚ga } je direkt naarhet 0 

dom. De spanning is te snijden. en de ze uwen gieren door je rennen Inde at 

« lichaam. Er zijn twaalf atleten uit jouw länd, die allen. hopen de - Ee mn oe 

_anderelandente kuntienverslaane en een gouden elk naâr huis, & 7 RL 
te kunnen. nemen! 4 ed vd En CO EE OEE RAN 

5 e É e > mi 

£ % ne ' “ PES he Te ES 

Voorje met het fare pelint, IS het verslind dat je eerst wat gaattrainen in de trainingskamp. Zodraje — 

de minimum grens hebt gehaald op eik onderdeel kun je je in gaan schrijven voor de strijd tegen de besten der aarde. _ Es: 

Recin voor die jd niet'a aan hetkampidenschap Want er is geen BAR voor verliezers!| | n Ed 
% ES 5 

De andel kefze wdedus” geeft je 5 mögelijknei am tegen een vriend te spelen. Je kunt Kiezen uit Taekwondo; 

„Schermen e al Arm nwotstelen, 3 dE ES Ee EREN & IS 3 4 tl HN 

Ee, Bt e | Onderdele en. EO ER 
: Hieronder Kinde je dE scenshiikden vande. ohdsdben en den. paar speltips Gn onze adviez ezen erst voordat 

je met hetKonam kampioenschap peor Ee ME ke < Rn | en 

SCHERMEN 
arj Bij het schermen moet je de tegenstander 5 

keer raken met je degen, maak gebruik van 
verschillende technieken. Je mag zelf 
beslissen of je aanvalt, maar wij adviseren je _ ke 

laag aan te vallen zodra je het startschot EEE GORT 

hoort. | mssss (U sss 

KLEIDUIVEN SCHIETEN 
Als je een beetje oefent is dit onderdeel niet zo erg moeilijk. Richt je blik constant 

op een horizontale lijn (hoe bedoel je, dat er geen is, bedenk er maar eentje!) en 

beweeg van links naar rechts en schiet op 
de kleiduiven. Probeer zo min mogelijk naar 
boven of beneden te gaan. 

HORDEN 
Renzosnelalsje kuntenspringophetlaatste en 

moment over de horden - simpel maar leuk! _Fj WE , 88:88:00 
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KANO VAREN 
Het lijkt in het begin ontzettend moeilijk, maar zodra je wat aan de slalom 

gewend bent, is het erg leuk. Er zijn drie vlaggen die elk wat anders betekenen. 
Door de eerste moet je normaal heen, door de tweede achterwaarts en om de 

derde moet je een rondje varen. Als je dat niet doet, krijg je een enorme hoop 

Ree | [5 A5 (2 TE ee me 

FREESTYLE ZWEMMEN | 
Ben jij zon persoon die razendsnel D de rode knoppen van de 

controller kan drukken? Ja? Dan wordt jij kampioen op, dit 

onderdeel. Als je/dat niet kunt heb je twee keuzes - ga 10, | 

wekentrainen voor je aan dit onderdeel begintof gebruik IS 

hetsnelvuurvan/de NES Advanta ge (wat natuurlijk | 
lang zo leuk niet is:) 

SCHOONSPRINGEN 
Bijditonderdeel moetje snel beslissen en e Mh goede timing hebben. Kies of je 

gewoon of uit handstand afspringt, maak zoveel mogelijk eve en, salto's 
Onde en landtWeer ryechtop in het water, | 

DE FINALE 
We hebben een heleboel nog niet verteld, maar dat heeft ook zijn leuke 
kanten. Voordat je in de finale komt, moet je je eerst kwalificeren in de 

voorronden. Je krijgt een Paswoord na elke drie onderdelen (gelijk aan een 

dag sporten) waarmee je de volgende keer weer verder kunt gaan waar je 

gebleven was. Wat kunnen wij nog meer zeggen dan... Veel Geluk!! 
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je VN SCHIET 
NAAR DE OVERWINNING 

Het is het jaar 2050 en de kwade Raggosians hebben de aarde veroverd 
met een dodelijke bacterie. Jij moet als beste piloot van de vloot een anti- 
bacterie naar de aarde brengen om de Raggosians te verslaan. Je vliegt door 
zwermen vijanden langs Uranus, Jupiter en Saturnus naar de aarde, maar je hebt geen 

tijd om je daar druk over te maken - je moet de aarde redden!! 

o)He))5):) Ver AS 
BEGINT “© 

B- Met de ZAPPER in je hand 
nalel=igi= IA Slanke alje 
verdedigen tegen 

eleja\/ellfsiak'(elnkel=A/lle [ale Kog 
el<WMellelel= iin me) del e1=1 1e RC | 

Mm. bereiken. Aan het eind van elkgebied moet je de 
Baas verslaan - leer snel hoe hij aanvalt, anders voltooi je je 

eJeje[(e{elnalelen fj. 

DE GEVECHTSSCHERMEN } 
“To The Earth” is waarschijnlijk het meest 
actieve ZAPPER spel - het stopt nooit! . 

sfsiglels Weld alele|(e Sic Mie al) ela MelsielgISIR 4 

je voortdurend, let dus ook op hun raketten, Dd mp 

andersbenje weg voorjehetweet. Geloof - en ï een | 

ons, dit is één en al actie!! 

Er vliegen ook ‘bonussen’ over het scherm, zoals extra 
- energie, een Super-bom en een kogelschild. Schiet er 

Gr Ne mar Zoveel als je kunt. Je krijgt vaak geen tweede kans op 
el<Welelal8 <01 

ne \ 

\ \ 

EE al A 

ee ON “To The Earth” is een echt vo me EARTH 

A Pl à. feest voor de ZAPPERfans 5 gn 
malikeielan ellal=!=jg kale: cdelei MR 

met nauwkeurig richten. 



Speedboot BE En / Uitdaging ! 
Met ronkende motoren en schietklare geweren begin 

je met je Cobra klasse speedboot een race tegen de tijd 

om bij de finish te komen. Deze boot is zo 
Ee aangepast dat hij bijna alles aankan wat 

jĳ iwilt doen, van levelìsg done en verschrikkelijke / 
ze nn | d | 
emonsters tol afsch rtbel ij} Jesprengen- over _— B ad A 

À meest verraderlijkewatervallerm terteerele 

Maàar pas op!-Als je teveel botst of Beschbtenr 

wordt “betekenthet zelfs boor deze boot het 

einde! | Ee [ 

De dent 
Hier zijn de zeven verschillende uitdagingen die steeds zwaarder worden gedurende de 25 

gebieden die je af moet leggen. Anders dan bij sommige andere spellen, wordt niet alleen de 

snelheid hoger als je verder komt in het spel - de banen veranderen constant, of je komt steeds 

verschillende monsters tegen! 

RACE NAAR DE FINISH 
Ditis een simpele race tegen de tijd met maareen paar kn ed B 

Later in het spel wordt hij wel moeilijker, maar de eersle ce aar | 
De Finish kun je goed gebruiken om ge boot | en” 
te leren beheersen en te zien hoes | 

reageert. Verder in hetspelr De 

En je uitkijken, wantje nad 
r= dan het circuit op 

een bepaalde Â 

Dn afleggen 

RACE TO 

ee 

RED DE MENSEN 
Eigenlijk moet Je ze aile! ‘edden, maar, 
Gesch men -je k Pininuut durende dari val | 

alt alle kanten gm etar mod fe maar uit redder. YEP zwemmen 8 

nen: | 5 en-hoemeer’erover zijn na de minuut, hoe meer | 
Bte jekrijgt. —— 1 

zin 



Besturen 

van de Cobra 
g Je hebt messcherpe reflexen en 

nn Ì een perfecte timing nodig om alle 
Eze d mmol obstakels in “Cobra Triangle” te 

overwinnen, gebruik dus vooral 
de eerste paar gebieden om deze vaardigheden wat aan te scherpen. Houdt 

vooral je schild-energie meter goed in de gaten, want als die te laag staat, moet je eerst wat energie- 

steigers nemen voordat je verder gaat, anders is het snel afgelopen met je. 

Onderweg kun je verschillende extra krachten verzamelen, zoals ‘Turbo’ voor extra versnellingen, ‘Fire’ 

voor meer vuurkracht, ‘Speed’ voor meer snelheid en ‘Missile’ voor een van de drie types 

raketten. Deze krachten kun je krijgen door tijdens de race bepaalde voorwerpen 
op te pakken en zodra de juiste kracht knippert op, je instrumentenpaneel, 
kun je hem gebruiken met de 

IE nn 
| 

VERNIETIG DE 
MONSTERS 

Of het nou een reuze-krab, 

een _ En 
is SC dali ril 

ar een. helen Eeen fase. en: il 

Je hebthitte-zoekende raketten nodig om deze 4 ne 
verschrikkelijke-monsters te-kunnen verslaan-in eer gevecht” op lever” en dood. 
De winnâaaris s degerte u het eerst het andere schild Big h eéft 

BONUS SCHERMEN 
rzijn twee Bonus Schermen- ‘Verzamel 
De Steigers’, waarbij je extra wapens en 

levens krijgt en ‘Schiet De Doelen’, 

waarbij je ook extra levens kunt 
veroveren. Ze zijn allebei niet zo moeilijk, 
hoewel later in het spel de vijanden 
steeds meer samen gaan werken. 

DE ANDERE GEBIEDEN 
Ja, eris meer! Jezult dodelijkesprongen moeten maken over watervallen 
en draaikolken, boomstammen moeten ontwijken en mijnen 
vernietigen voor ze jou vernietigen. Geloof me, dit spel is zo fantastisch 
en erg verslavend dat zelfs “Super Mario Bros. ” een tijdje werkloos in 
de kast zal liggen! 

Z a OEI | 
5 on. ndi ri le Le en gn Ml 

IC k b ali ce LÀ TAA NAA Ä= let 

AVV el Let : en Ì mm Ere 

Ll ettaasnannan Sem 15DSoog 

11 



Deze vallen één voor één aan en proberen je met hun bijlen neer te slaan. Zwaai flink met je zwaard om ze van het 

lijf te houden. Zodra je binnen handbereik bent, kniel je en sla je door met je zwaard. 

os en à HAGEDIS 
Fi NN en en en en 

Bij Hagedis moet je snel zijn en op tijd springen. Als hij opgerold is, moet je hem 

achtervolgen en springen als hij op je af komt. Als hij gaat staan moet je hem 

direct slaan met je zwaard, anders spuwt hij vuur en ga jij dood. 

IJZERKLAUW 
eeft dodelijke armen - gebruik je schild om zijn slagen 

P 

Hijh 
af te weren en spring over ze heen als ze van achter 

aanvallen. Ondertussen moet je ze ook nog een 
À keer aanvallen met je zwaard. Het is niet 

gemakkelijk, maar met veel geduld en oefening 

win je wel. 

KROMME 
De Kromme springt erg hoog en gooit ondertussen 
met ijzeren kogels, dus je moet je schild goed 

gebruiken. Probeer hem klem te zetten aan de rand 
van het scherm en sla dan aan een stuk door met je 
zwaard om hem te verslaan. 

Met deze code krijg je aan het 

begin van het spel 30 levens en 
4 ‘continue (doorgaan) 
mogelijkheden. Bij het 

titelscherm druk je 

OMHOOG, OMHOOG, 

OMLAAG, OMLAAG, LINKS, 
RECHTS, LINKS, RECHTS, B, A, 

START. 
… 12- EE = = 



— Tips en Trucs 

THE LEG END OF 

Á | | 

LEVEL EEN 7 
Deze is nog makkelijk - hij is op 
dezelfde plaats als de eerste keer, 

alleen is hij van binnen erg 
veranderd. … …. 

a ma 
a IE 
ede terdege 

ij 
mf 

u | 

j 1 - fi 
r 

AEN EH ro, Aes Jk Ze der pri Dhnhrht rt 

EE 
EES 5 Ht 
E 
En 

EE 
a 

Ee 

N Ö, LEVEL VIER 
Om dit level te vinden heb je de 

magische armband nodig. Ga 

daarmee naar de bergen en duw tegen 
een rotsblok. 

OE main È 

 ® bies 

AAE ee A PAD ed ri Ï wiel | É ; 

vrt 
4 Ï } 
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Nadat je The Legend Of Zelda de eerste keer 

rond hebt gespeeld, begin je aan de tweede 
‚ 
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opdracht. Hoewel de Bovenwereld er 
hetzelfde uitziet, zijn veel voorwerpen en 
grotten van plaats veranderd - inclusief 

de Onderwerelden! Dit kan een hoop 
problemen veroorzaken en daarom 

N krijg je van Mario een aantal tips 
voor de eerste zes Onderwerelden. 

Hier komen ze! 

LEVEL TWEE 
Voor level twee ga je van de start 

een scherm omhoog, drie schermen 

naar links en twee schermen 

omhoog. Duwtegen een standbeeld 
en de ingang zal verschijnen. 

ERIS B A 

8 EE we 

dt RACE 

LEVEL VIJF 
Hier heb je het vlot voor nodig en 
ga daarmee naar de plaats waar 
Level vier was in de eerste opdracht. 

mxaa a 

za © 5 sven 
1 REC ilt} ast 

LEVEL DRIE 
Weet je nog waar Level twee was in 
de eerste ronde? Ga daarheen en 
blaas op de fluit. De trap naar Level 
drie verschijnt dan in het meer. 

ga m PA | 

8 LIS 
KEAATETAAT dt} Jilt duidt, de did tel 

| Ed ertele el 

LEVEL ZES 

Ga eerst naar het kerkhof door de 

“Lost Woods”, dan vind je de 
ingang door op de fluit te blazen. 
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Lezers Tips OMETroIo Ì s 
Wij hebben een groot aantal d 

Als jij ook wat tips of vragen hebt, 6 nd denon 
schrijfons daneen briefje! Hetadres sommige wapens niet konden 

is Lezers Tips en Trucs, Club vinden. Hier volgen de plaatsen 
Nintendo, Postbus 184, 3620 AD 

(a) IJsstraal 
Ga na de start naar rechts tot je bij de eerste 

verticale gang komt. Ga omhoog en naar de eerste 
deur rechts. Loop door de gang tot de volgende 

- maar niet allemaal! 
Breukelen. Voor vragen kun je ook 
bellen naar onze speladviseur. 
Op dinsdagmiddag, telefoon 
03462-65148 | 

verticale gang en ga door de deur aan de rechter 
kant, Loop naar rechts en ga nog eens drie deuren 
door - je komt nu in een smalle gang. Gooi bommen 
op de grond en daal af en dan links. De IJsstraal is 
achter de rode deur. 

® Lange Straal 
Ga vanaf de start naar rechts, naar de verticale 

gang. Dan omhoog (een heel eind) en door 
de linker deur - de Lange Straal zit achter de 
andere rode deur. 

en) 

Als je met twee spelers speelt en jouw 
tank is vernietigd, haal dan je partner 
uitzijn tank. Stap weer allebei TEGELIJK 
in de overgebleven tank en deze zal in 
twee tanks splitsen! 

gestelde vragen. Als je nog meer vragen 
hebt over Metroid of andere spellen, schrijf 
dan een briefje naar het bekende adres en 

zet erop Lezers lips en Irucs 

Als je vecht met Super Macho Man, moet je 

inde eerste ronde hem blijven ontwijken zodat 
jij niet geraakt wordt en hij zichzelf 

h volkomen uitput. Indetweede ronde moet 
je hem dan direkt met je eerste stoot 

neerslaan en als hij weer opstaat en zich 

klaar maakt voor zijn Super Spin, MOET je je neer 

© laten slaan! Daarna kun je hem gemakkelijk voor de 

tweede keer op dezelfde manier neerslaan en als hij 
weer opstaat, laat jij je weer neerslaan door zijn 

Als je tijdens een van de vele gevechten in def Super Spin (wijk zelfs nietuit, datscheelttijd.) Zodra 
Out!!” pas opstaat bij de 9e tel, krijg je alle energie je danweeropje benen staathak je hem weer neer 

4 terug. voor de derde keer en win je met een T.K.0. 

| Frans Gelmers, Almelo Steven de Bruijn, Groningen 
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G Zo, dat was het antwoord op de twee meest 

Jaqueline Heep, Haarlem 
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Hallo Mario, 
Ik wind je club een toffe club. Ik heb Mario Bros II als gene en 
ik vind het zo een tof spel dat ik het deze week nog ga halen. Een vriend van 
me heeft zo pas je tijdschrift gekregen en het enige spijtig aan dit tijdschrift 
is dat het franstalig is. Daarom vraag ik je of mij een tijdschrift 
nederlandstalig kunt toesturen want ik kan niet goed A weet je. 
Ook vraag ik je welke spellen er nog moeten komen na Super Marto Bros II. 
Oje, ik vind Super Mario Bros II zo grappig omdat de effecten ZOE 
zijn. Zeker als hij een vijand raakt…, en zo zijn hoofd optilt. En doe Luigi de 
groeten van me want ik vind dat hij zo fantastisch springt. 

Tip: Zorg dat al je spelletjes zo zijn. 

Meert Ignoce, 
| B-9330 Dendermonde 
@ Belgie ne 

ze ze Nintendo Fan, 
ij zijn erg blij dat je de club zo leuk vind. De Club Nintendo magazines zijn in het nederlands en frans verkrijgbaar. Voor wat de nieuwe 

spellen betreft vind je uitgebreide i Ee 
de club Nintendo magazines. eet toftsel 

) Beste Club Nintendo, 

ii | n voor alles wat 4 

B mijn compl 
organiseert! Nu

 he ik 

De bleem, nl: In Club Nin
tendo Bean 5 

0 El dat je voor L
evel 5, van de

 Lege je 

Seide steeds door de “Lost 
Hills in de 

blijven lopen. Ma
ar ik snap He ee 

} | 

daarmee bedoelen.
 Willen in Len et

 

ertellen hoe ik level 5 kan 
| ee ee 

Gok ‚oor mij is die na 
maanden Z0 ee 

Se onvindbaar. Hartstikke bed
a skb 

alvast: 
Anne du Chatinier, 

Arnhem 

ok ; 

Holland 

Fan, 
kf 

Fin dat je onze club leuk vindt, Je 

kunt level 5 als vol
gt WINCSnn 

Wanneer je in Lost Hills sta
a 

moet je 5 keer ach
ter elkaar 

hoo | 

ae 4 daar is le
vel 5. 

Hallo, 
Ik ben Kristof Devijver, 15 jaar, en een grote fan van 
Nintendo. Mijn collectie software van jullie is al opgelopen 
tot 18 stuks. 
Al de cassettes zijn even tof. Toch vind ik Metroid, dat spel 
heb ik inmiddels al uitgespeeld, Castlevania en Top Gun de 

Helaas zit ik met een probleempje, omtrent het spel The 
Legend of Zelda. Ik heb reeeds & triforces in mijn bezit 
maar de vierde ontglipt me steeds weer. Het doolhof heb ik 
gevonden, maar helaas vind ik nooit de ladder, in dat 
doolhof. Zou u me misschien een paar hints willen geven? 
Hetzelfde probleem heb ik bij Punch-Out. Great Tiger kan ik 
nooit verslaan, vanwege zijn onzichtbaar worden. Hoe kan 
ik voorbij deze lastige tegenstander geraken? 

Dank bij voorbaat. 

Beste Kristof, 
Hier volgt het antwoord op je vragen: 

Lak ki vierde trif 
elemaal aan de r 

van level 4 te Booka vange 2. De ladder kun je als vol 
door bij binnen-komst in level 
te gaan dan 1 maal naar links 
omhoog en 2 maal naar 
kamer kun je de ladder vinden. 

3. Great Tiger kun je versl 
de diamant in zijn tulba 

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geholpen. 

DOUUve 
Beste Nintendo, 

ê het 
zi “Boze Brein” van Hin 

Nintenkiiik genoeg geen bew Wartachtig “BOZe 
an El ze hoe het was: hen het stukje bij beetje 
wel. rijsblauw V want er ston 
Brein, eig Samus „ moest WES, Ae Zebes: Een 
aioro neer | 

iidbom op spring r. 
ee folieitaties en nog MEE 

film teksten 
En het la atsi

e: 

En dan net a
ls in een 

THE END. 
' 

Hopelijk is di
t goed als bew

ijs. 

Dank U. 

pavid Demet
s, 

Belgie. aten
 voor je brief, als 

echter enigszins mogelij
k is 

ouden wij graag toch e
en foto als 

bewijsmateriaal van iede
reen oel 

ontvangen die ons hoge scores 

toekomen. 

Kristof Devijver, 
3202 Linden, 
Belgie 

orce kun je vinden door 

gt opsporen namelijk 
4, 2 maal omhoog 
en weer 2 maal 

rechts te gaan en in deze 

aan door te slaan als 
nd begint te knipperen. 
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j In het spel Popeye” ben je 
\_de sterke held die zijn 
\ geliefde Olijfje moet redden 

s uit de klauwen van de 

a: verschrikkelijke Brutus. 
Er zijn drie verschillende scenes 
waarin Popeye Olijfje moetredden. 

In elke scene moet je de dingen die 

Olijfje gooit - hartjes, noten of letters - 

opvangen voordat ze de grond raken. Als ze de 
grond raken of als Brutus je pakt, is het afgelopen. 

Popeye hoeft niet de hele tijd bang te 
zijn - als hij de spinazie pakt, is hij een 

tijdje oersterk en kan hij alles weg slaan wat 

hem in de weg zit. Doe je uiterste best en redt Olijfje! 

nnn nnn nnn nn nn nn nn 

Hier is alweer zo’n leuk spel met 
Mario en Luigi, een spel metactie 
waarbij je ook nog na moet 

denken. 

Alsloodgieterginghetnietzogoed metMario 

en daarom is hij samen met Luigi maar sloper 

geworden. Niets blijft staan als zij komen, van 
slappe laddertjestot stevige muren. Alles gaatomver. 

Toch ontdekten de twee broers een aantal problemen -ze wordentijdens hun 

werk namelijk gestoord door kleine monstertjes die hun tegen proberen te 

houden. Omdat ze geen nieuwe opdracht aan kunnen nemen als de oude nog 
nietaf is, zullen ze moeten proberen om de monstertjes te blijven ontwijken en 

hun werk snel af te maken. 

Naast de smalle ladders en gevaarlijke muren staan er ook nog bommen 

in het gebouw waarmee je in één klap een boel kan vernietigen. Pas wel 

op voor deze bommen, want als je niet snel weg bent, val je zelf naar 
beneden, misschien wel recht in de armen van de monstertjes!! 

Het spel “Wrecking Crew” heeft ook nog een ONTWERP mogelijkheid 

waarmee je meer dan 1000 verschillende beelden kunt maken. Deze 

mogelijkheid en het normale spel maken dit tot een unieke cassette voor 
uren spelplezier! - _ Òn 



“Double Dribble” 

is het laatste Ea 
nieuwe spel van 
Konami voor het k 
NES en wat voor FASE MRE 
een spel! Het is BEG 

) net echt Basketbal - 

met Fouten, Driepunters, Overtredingen en 
schitterende Dunk shots. Als je de bal hebt kun je 
dribbelen, passen en schieten. Als je verdedigt kun 

je de bal pakken of een schot blokkeren. 

Lr KOT 
NAE 

__Het publiek schreeuwt en 
juicht als de twee teams het 

veld opkomen. Alles hangt af van 
deze partij - het ene team wint het 
kampioenschapenhetandereteam 
zal door iedereen vergeten 

worden…. Bed emmer Je kunt “Double Dribble” 
j Eindelijk, het | | met een of twee personen 

EEE heeft lang spelen. Alleen kun je op drie 
nn tgn niveau's spelen. Wat je ook 

AT EGI SE speelt, je merkt snel dat dit 
Sj realistische spelverslavend 

is! 

SWEN sPRONG 
OS eur 

. . ee ee e a eee ee ee ee a a . … . u e MN EEE 0 SOE SOE 

CASTLEVANIA KUNG FU 
Paulo Da Silva France 099.910 Christophe Vanhemme Belgium 400,800 

Jose Fernandez France 1,042,900 Jean Luc Garant (24) France 475,190 

GHOSTS 'N GOBLINS RUSH 'N ATTACK 
Ken Phillips UK 4,625,900 David Roy (16) France 1,345,400 

Fabian Blandieau Belgium 1,018,100 

GRADIUS TROJAN 
Paul Stokes UK 2,021,600 Robert Cridland (14) UK L14,650 

KID ICARUS SUPER MARIO BROS. 
Rora Kolder Holland 6,371,514 Rora Kolder Holland 9,999 950 

Matthew Pell (9!) UK 9,999 950 

LEGEND OF ZELDA DONKEY KONG 
Jim Wilson UK Completed Dave Brill Holland 270,100 

in 18 lives 

__0.K. hier is het dan. Denk je ze te kunnen verslaan? Ja? Stuur dan een foto van het beeldscherm met je score, samen 

met je naam en adres naar: Hoogste Scores, Club Nintendo, Postbus 184, 3620 AD Breukelen. 
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later dit jaar 
verwachten??? 
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Hier is hij dan - de spelcassette waar alle be 
Zelda fans op hebben zitten wachten! Een \ 
klein overzicht van Zelda II, die binnen een 

paar maanden in de winkel zal komen: 

“The Adventure Of Link” is nog 
beter dan zijn voorganger. Link kan 

nu praten tegen bevriende 
dorpsbewoners, magische spreuken 
leren en veel nieuwe voorwerpen 

verzamelen die hem zullen helpen 
Het is al heel lang geleden 

| MI dat Link Ganon heeft 
NI verslagen, maar Ganon's zijn opdracht te voltooien. In het 
Re | invloed leeft nog steeds. Een spel zijn ook nog mini-avonturen 
EE wat oudere en wijzere Link verborgen en veel nieuwe uitdagingen. Het 

gaat weer op avontuurin Hyrule, spel is zo spannend dat de 
waar de kwade monsters nog echte Nintendo- speler weer 
steeds voortleven. Hij moet zes weken achter de TV zal 

> kristallen in hun oorspronkelijke zitten! 
beelden plaatsen en onderweg ook nog een Triforce zoeken. 
Hiermee moet hij het zevende paleis binnengaan en daar zijn 
tegenstander verslaan om zo Prinses Zelda uit haar magische slaap 
te halen en weer vrede te brengen in Hyrule. 

Nu kun je genieten van twee van Mario's eerste spellen op 1 cassette 

- dubbele pret voor de prijs van 1 cassette!! 

“Donkey Kong Jr.” draait de 

rollen om - deze keer moetje 
Papa Gorilla redden uit _— 
Mario's handen, die hem heeft opgesloten en de sleutel 
heeft weggegooid! Er wacht Donkey Kong Jr. een 
gevaarlijk avontuur als hij tussen de bomen zwaait en 

B Mario's vallen moet ontwijken. 

De eerste is de enige originele 

“Donkey Kong”, waarin 

Mario's vriendin ontvoerd 
is door de grote Donkey 
Kong. Om zijn geliefde te ( 
bevrijden moet Mario IN 

over vaten en vuurballen 

springen en een gevaarlijk 
bouwwerk beklimmen. Kijk uit naar deze binnenkort uit te brengen spelcassette. 
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‘Fighting Golf iseentractatievoor Je kunt met 1 tot 4 personen spelen en 
de sportfans, omdat het een er zijn twee banen met totaal 36 holes. 
spannendgolfspelcombineertmet De Golffreaks kunnen nu uren spelen 
schitterende graphicseneenmooi zonder nat of koud te worden! 
spelverloop. 

Er is een volledige set clubs aanwezig en je kunt zelfs de slice/hook goed controleren. Er zijn weer verschillende 
hindernissen op de fairway waardoor je kostbare slagen kunt verliezen. 

Li Inr + ZH 

Een ander nieuw idee in “Fighting Golf” zijn 
EE de mini-competities, zoals ‘Beste Approach’ 
RER en ‘Langste Drive’. Ondanks dat deze de 
ei eindscore niet beinvloeden, maken deze 
THD « 

eN extra dingen de NES spellen toch weer 
en HELLER 

Jij bent Rygar, de beroemde strijder van Argool en je 
moet de kwade koning en zijn leger verslaan. Het lijkt 

een lange strijd, maar Rygar is een moedige strijder en met de 

kracht en wapens die hij krijgt van de Indora Oorlogs Goden gaat 
hij de strijd vol vertrouwen tegemoet. 

“Rygar”’ is de eerste van een hele rij 
| spelcassettes van de topspellen 

producent, Tecmo, waarin 
8 spannend spelverloop gecombineerd 

wordt met mooie graphics. Dit is meer 
dan een gewoon ‘zoek en ontdek’ spelletje 
-je zult snel moeten denken en reageren 

om te overleven. Een nieuw 
spelverloop en originele ideeen 

maken “Rygar” tot een 
fantastische cassette. 

Lees ook onze volgende nummers waarin 
we weer veel nieuwe spellen zullen 

bespreken - het wordt steeds mooier!! 
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LINK © 
Het Avontuur Gaat Door ! 
“The Adventure of Link” gaat door waar “Legend of 

nieuwe uitdagingen, acht verschillende magische , 
en veel actie - genoeg om te spelen, te spelen en 

5) 

/ Nn 

, N 

Zelda” stopte, met 
/_ spreuken, een groot land 
door te spelen. 

van de Triforce verzameld, maar 

Hyrule verwoest achtergebleven. 
Linkheeft Ganonverslagenendeachtdelen 
door de overheersing van Ganon is het land 

Alleen door de zes diamanten in hun oorsprokelijke beeld terug te plaatsen en 
prinses Zelda te wekken kan Link de vrede weer herstellen. 

Durf jij de duistere gangen te bewandelen en de uitdagingen te trotseren waar normale 
mensen nooit komen? 

Oog in Oog te staan met de meest afschuwelijke handlangers van Ganon? 

Als je in de dorpen de mini-uitdagingen 
kunt doorstaan kun je geheime 
spreuken leren en helpen de 
dorpsbeworners je de legendarische 

standbeelden te vinden. 

Niet zomaar een avontuurtje! 
Nog meer power van 

Nintendo 
ENTERTAINMENT 

SUSTEmM: 


