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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 Carp; Rad Racer © 

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

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

IP“ 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. 

DX MX XXX 

Hieronder vind je een lijst met spel-kassettes die momenteel beschikbaar zijn voor je 

NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM. 
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BRIEF VAN 
SU PER “Adventure of Link” A ier A | 

“Solomon's Key” overzicht. an | 
“Tetris” overzicht... 

MARIO “Tetris” Werelkamsioens een …10 | 
Top 5 & Hoogste scoren 

Hallo! Ik hoop dat jullie een En 
leuke tijd hebben gehad met Lezers Tips asen 
het ontdekken van de nieuwe Vldeo Shore eeen Sette 18 
spelletjes - ik in ieder geval Korte Overzichten … 1 
wel ! In dit nummer zie je 
weer een aantal aanvullingen 

voor onze snel groeiende 
spellijst plus in de Korte Overzichten vijf spellen die later dit 
jaar uit zullen komen. 

Postbus wennnnsnnunnnennnn mannnunnnnunnnnnnnnnnnen & 

Om ook in de toekomst alle informatie aan jullie door te kunnen geven, hebben we besloten om 

het Club Nintendo Blad dikker te gaan maken. Dit betekent dat we nog meer spellen kunnen 

bespreken, meer ruimte krijgen voor tips en over het algemeen de kwaliteit van het blad kunnen 

verbeteren. We kunnen dan ook meer specials maken, zoals in dit nummer de specials over 

“Tetris” en “Link”, plus de Lezers Spellen Top Vijf (als Luigi tenminste stopt met het spelen 

van “Tetris” en de stemmen gaat tellen!) 

Een ander goed ding van meer pagina's is dat we nog meer aandacht kunnen gaan besteden 

aan de te verwachten spellen. De Korte Overzichten zijn populaire pagina's in ons blad en 

omdat er dit jaar zoveel mooie, nieuwe spellen uit gaan komen, hebben we daar ook veel meer 

ruimte voor nodig! 

Uit alle brieven die we krijgen hebben we 
begrepen dat jullie het Club Nintendo Blad 

allemaal erg mooi vinden - P ‚President Super Mario 

we hopen dat jullie het __ Redacteur Mark Smith 

J met de extra pagina's nog S Assistent Chris Marke / | | 

OPI AG AAN AESR Fotografie Dennis Hemmings 
en 

e 

VoeliSnalsiën Vormgeving Catalyst Publishing 
eel Spelipliezier… Mn, | 

ii Nintendo Co., Ltd. 

Druk Catalyst Publishing 

Nintendo is een geregistreerd handelsmerk Stratford-upon-Avon f 
van Nintendo Co, Ltd, en wordt samen metde f | 

naam ‘Club Nintendo’ gebruikt met de Groot Brittanie 
toestemming van Nintendo Co., Ltd. Niets uit Hi | | 
deze uitgave mag zonder toestemming | Redactie Club Nintendo 

gereproduceerd worden. ‘Super Mario’ en Postbus 184 
‘Super Mario Bros’ zijn handelsmerk | 
veen code 3620 AD Breukelen 

Copyright Nintendo / Nederland 

Cordnle0, Telefoon (NL) 03462-65148 
_(B) 24789208 



/ FK |D |D, A | Heb je problemen in de paleizen in “Zelda II”. Vindt je 

de rode ridders en de lavakuilen ook zo moeilijk te 

passeren? Zoals gewoonlijk zullen we jou een 

beetje op weg helpen, om te beginnen in dit 

nummer de eerste twee paleizen…. 

Voordat je het eerste paleis [ EEE 

ingaat, moet je eerst de Shield Gn en 
Spreuk leren van de oude man |F | hl 

in Raura. Daarmee kom je 

zelfs met weinig energie door 
À de eerste test. 

é ) Het woorwerp in het Parapa Paleis is de 
gn ‚kaars. Daarmee kun je de vijanden in 

(0 Ĳ de grotten zien en ze zo beter en 
=F7 sneller verslaan! ET. 

RER CED SEL En 

hs Ï 

an nr en = 
di a 

Als je bij het Swamp Paleis komt, aÔ Ó 
moeten al je levens inmiddels | 
minstens op 4 staan. Ga maar niet 

naar binnen als dat niet zo is, je 

krijgt het anders erg moeilijk! 
zeer mo 

IEF 

Je moet de magische handschoen 
vinden in dit paleis. Je kunt daarmee 

blokken kapot slaan en dat is nodig om verder 

te komen in dit paleis en de andere paleizen. 

Voor je bij de handschoen kunt komen, moet 
jeeerstlangs een lawine van vallende blokken. 

Om deze te ontwijken, moet je er op het juiste 

moment overheen springen - pas op, als je geraakt 

wordt loopt het niet goed af! 

Aan het eind van het Swamp Paleis kom je tegenover Helmethead te staan 

en ondanks dat je hem op dezelfde manier als Horsehead aanvalt, is hij 
tochmoeilijker te verslaan. Pas ook op voor zijn helmen die een eigen leven 

schijnen te hebben. 

4 | le 
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Horsehead, die met zijn dodelijke 

De bewaker van het Paleis is 

staf op je af komt. Ga, om hem te 
verslaan helemaal links op het 
scherm staan en blijf springen en met 
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Stop niet voor de ervaringspunten moet je gewoon doorlopen! 
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neen aantal bruggen die naar beneden vallen als je erop dl 

te vallen 

bi 

die je soms op de brug ziet voordat je Link echt 
goed kunt besturen - een verkeerde beweging 

betekent het einde voor Link. 

Er 
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yi OIC 
DE ONDERGANG 

IS NABIJ... 
| Heel lang geleden ving de machtige NN 

tovenaar, Solomon, alle demonen in 

Engelenland en sloot hij ze op in een boek, genaamd 

“Solomon’s Key”. Helaas wisten de demonen te 
ontsnappen en nu moet jij, als trouwe dienaar van de 
Koning van Engelenland, op pad naar het land van de demonen om ze op 

te speuren en weer op te sluiten in het magische boek… 

| KA: 
— ELK GEBIED 
ONTDEKKEN 

Het Demonenland bestaat uit vijftig verschillende kamers, dieelk erg 
belangrijk zijn voor het spel. In elk gebied moet Dana (dat ben jijl)een 

sleutel veroveren om door de deur te kunnen. Lijkt gemakkelijk, niet? 

Mooi mis - dit is alles behalve makkelijk! 

Sommige kamers lijken erg gemakkelijk, maar kunnen je heel wat levens kosten om de juiste route te 

ontdekken - soms is zelfs het meest voor de hand liggende het beste! Andere kamers zijn weer een stuk 

moeilijker en moet je snel handelen en denken om het er levend vanaf te brengen! 

Het is erg handig dat je blokken kunt bouwen, want sommige kamers zijn bezaaid met blokken. Je moet 
platforms maken om bij sommige belangrijke voorwerpen te komen, blokken 
vernietigen, die je tegenhouden en een soort trap maken als je in het nauw 

gedreven bent en hogerop moet. Je kunt deze magie ook nog 
ergens anders voor gebruiken, maar 
dat staat bij Aanvalsmethodes’. 

Behalve de kunst om blokken te 

maken en bouwen, heeft Dana ook nogandere 
voorwerpen die hem helpen. Dit zijn de 
vuurballen, klokken en andere wapens. Gebruik 

ze op het juiste moment voor het beste effect. 
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De makkelijksteen beste manier om vijanden te vernietigen 
is met vuurballen. Je kunt er echter maar een paar bij je 
dragen en je moet ze eerst ook nog vinden! Gebruik ze 
alleen als je niet anders meer kunt - probeer eerst de vijand 

gewoon te ontwijken. 

Ui AANVAL- 

AANVALS- 

THODE 
s Eu 

| 

_LAAT HET SPEL 
BEGINNEN! 

“Solomon's Key” is , eh | Ze F8 Een andere manier 
| een combinatie MGE de #/ om een vijand te verslaan 

vaneen actieen AG z Tee __isomeen blok voor zijn voeten 
x te leggen en als hijerop staat, hette 

vernietigen met je staf. Hierdoor valt 
de demon en ontploft als hij neerkomt. 

tactisch spel (Me 
| 

en werkt erg N 

verslavend. 

Voordat jeelk gebied Je moet goed oefenen voor deze 

gaat proberen raden wij je aan eerst de techniek, maar je zult hem veel 

plattegrond goed te bekijken en dan de veiligste route gebruiken verder in het spel. 

naar de sleutel te kiezen. Ontwijk onderweg de demonen 

zoveel mogelijk - dat is veel veiliger! 

Re Behalve dat het je reflexen test, test “Solomon's 
| SE Key” ook je hersens, want je hebt elke keer 

| maar een korte tijd om je volgende zet te 
JL bedenken. Bij de eerste paar kamers 
ma 5 | heb je genoeg tijd, zijn er niet zoveel 

Sf vijanden en zijn er meerdere wegen | 
naar de sleutel. Verderop in het spel 

gaat het echter steeds sneller! 

le, . 

Als je “Solomon’s Key” wilt winnen, moet je 
) beide aanvalsmethodes goed kunnen gebruiken. 
De methode dat je ze op de blokken laat staan is 
erg belangrijk en heb je al snel na het begin van het 

spel nodig. 

In alle kamers zijn ook een aantal engeltjes gevangen die jij moet 

bevrijden. Je kunt ze bevrijden door een bepaald voorwerp te verzamelen. 

Als je er tien redt, krijg je een extra leven. 

Als je een spel wilt waarbij je moet nadenken en plannen, is “Solomon's 
Key” jouw spel. Je bent er niet direct klaar mee, maar in de tussentijd heb 
je veel plezier! 



„ MAAR DAN 

ANDERS 

“Tetris” is een hele andere spelcassette gp 

dan degene die we de laatste tijd gezien | B E GI N N E N 
hebben. Niets met schieten of zoeken, 

maar gewoon jouw reflexen en verstand 
tegen je NES! Als je denkt dat een spel | Het idee achter “Tetris” is om vormen van | 

met vallende blokken die je op een rijtje vier blokken (Tetrad's) netjes op een rijtj 
| nd re te leggen en om te voorkomen dat de | 

moetlleggen niets voor Jou Is - denk dan stapel boven het scherm gaat. Je kunt ze 
nog maar een keer. Als je begint ben je | draaien en van links naar rechts bewegen 
niet meer te stopppen! om ze op de plaats te leggen waar jij ze 

men Nn If wilt hebben. Kijk ook vast naar het 

LS LS ed | volgende blok dat je links ziet. Als je een 
5 3 lijn hebt gemaakt, verdwijnt deze en valt 

Vierkante dq _de stapel naar beneden. 

| Tetrad "| Het lijkt een beetje ingewikkeld, maar 
Hiermee kun je | B) je ziet wel wat er bedoeld wordt als je 
makkelijk twee ” het speelt!! 
lijnen tegelijk later | | 
verdwijnen. 

5 T Tetrad 
Deze is handig om 
een ‘trap model op 
te vullen. 

qe ke 
| == Ne 

a EEN | | 

Npeares 

Z Tetrad 
| Tetrad | Er zijn twee Z 
Alleen met Tetrad's (de Mamma 
deze vorm _ | EEN andere is het L Tetrad 
Kun BRAIN A spiegelbeeld —— Deze Tetrad heeft ook 
Tetris | van de linker). Ze zijn weer een normale en 
maken. __ erg makkelijk om een spiegelbeeld versie en 

gaatje op te vullen, maar pas I hiermee kun je 2-blokken 
op aat ze niet te hoog |_hoge gaten opvullen. 
opstapelen. 

OVER TETRIS | 
“Tetris” is in 1985 ontworpen door een russische geleerde, Alexay Pazhitnov en is sinds die tijd een geliefd 
spel op heel veel personal computers. Het ziet er misschien eenvoudig uit, maar het is echt een spel waarbij 

je veel en snel na moet denken! Het is ook een van de meest verslavende spellen voor het NES en een goede 
uitdaging voor de beste spelers van “Super Mario Bros.” en “The Legend of Zelda”. 



P || wachten of je het geluk hebt om op tijd een | Tetrad te 

EEN TETRIS 
MAKEN 

Om een “Tetris” te maken en een hoge score te halen, moet 

| je vier lijnen tegelijk laten verdwijnen. Je moet dus met veel 

tactiek een blok maken, 1 kolom open houden en dan 

krijgen. Het is in het begin erg moeilijk, maar je haalt er een 
ontzettend hoge score mee! 

EE 
Ne Uik ee MEE iin 

LK 
dio. Ak | 

NERD 
drh ip 

Begin gelijk al met 
het maken van een Houdt weleengat aan 

de kant vrij.… 

VECORE = 
015 | 

, Ei 

| [NEXT HE 
| rite 

Je geduid wordt dan 

vast beloond… ….met een Tetris! 
Ll ee — 

al 

Ë 

EINDE VAN HET SPEL | 
Als je een hele hoge score hebt gehaald of een B spel hebt 
| beeindigd, zie je een van de vele eindschermen terwijl je 

score berekend wordt door de computer. 
Als je de 25 lijnen 
van Game B op level 
9, noogte 5 nept 

weggewerkt, kun je 
je voorbereiden op 
een hele speciale 
verrassing… 

ee BE 
Ok 

Sn 

Wi 

ee en 

Tan 

In Game A moet je alleen maar proberen 
B] | de stapel zo laag mogelijk te houden. 

Er zijn negentien snelheden, van 0 naar 

19 en je verandert van snelheid als je 

B | ten lijnen hebt gemaakt. Als je hoger 
|F {Il komt, gaan de Tetrads steeds sneller 

|| vallen. Houdt je stapel dus zo laag 
| mogelijk en maak alleen Tetrissen in 

Pp] | het begin. 

Erp ee EEESEENIEESr, 
| tee Ù || LINES LINES - osz| 
L[a-rvpe] 
=S 
En | 5 

E | ze 

| Game Bisiets anders. Je kiest eerst de 
FI beginhoogte van de blokken en dan 

„moet je vijfentwintig lijnen maken om te 
winnen. De hoogte verschiltvan O (geen 

| blokken) tot 5 (heel veel blokken!!) en 
dan moet je de stapel naar beneden 

4 brengen. In het begin is het niet zo 
moeilijk, maar meteen hogere snelheid 
en hogere beginhoogte moet je snel 
gaan nadenken! 

eet petEenE 
es EE ee — 

L „INES - ozs|| 
Tkn IE el E ziek 
kn 

ET 
| STATISTICS | 
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Onder leiding van Alexey Pazhitnov, de ontwerper Î 

| | 

be 

van “Tetris”, begonnen de oefeningen in een TV 

studio. De Russische ontwerper vertelde me later dat 

verschillende mensen op verschillende manieren 

spelen. Het is erg belangrijk om je eigen strategie en 

stijl te ontdekken. Hij kan het weten - hij is een grote 

puzzelfan en ontwerpt en bedenkt nog dagelijks 
nieuwe en ingewikkelde spellen. 

De spelers speelden tegen elkaar en de speler die in 

tien minuten de meeste spellen had gewonnen, ging 
door naar de volgende ronde. Tegen elkaar spelen 
kan alleen met de Japanse Nintendo (bekend als de 

Famicom). Daarmee kun je er namelijk heel makkelijk 

twee aan elkaar koppelen. Je moet dan zo snel 

mogelijk 30 lijnen maken of je tegenspeler van zijn 

scherm duwen door achter elkaar 2, 3 of 4 lijnen te 
maken, want die komen er dan bij je tegenspeler bij 

terwijl ze er bij jou af gaan. 

Wereldkampioen 

Op 23 maart was er een 

speciale gebeurtenis 

Tokyo, die uitgezonden werd 
naar miljoenen japanse 

huizen. Acht van de beste 

Nintendo Entertainment 

System spelers uit de hele 

wereld waren bij elkaar 
Ilgekomen voor een “Tetris” 

lwedstrijd om zo uit te 
maken wie de onofficiele 

zou 

waren drie worden. Er 

Europeanen: Claire Saunols, | 
een speladviseuze in 

Frankrijk, Hans Jansen, die 
de graphics heeft gemaakt 

voor de NES versie van 

“Tetris” en zelf een hele goede 

speler is en als laatste ik - de 
editor van Club Nintendo en 
een uitstekende speler (nog 

bescheiden ook!) 

Ondanks dat de training aardig gelijk was, was de wedstrijd dat helemaal niet. Mijn japanse 

tegenspeler had veel meer geoefend met deze stijl van “Tetris”, terwijl het voor de Europeanen 
helemaal nieuw was. Helaas verloor Claire van een Amerikaan, die meespeelde via een 

telefoonverbinding met Seattle, Amerika. Ondanks dat Hans zijn Thaise tegenstander verslagen 
had in de eerste ronde, werd hij ook verslagen door de Amerikaan. Als enige commentaar over het 

meedoen van de Europeanen zei hij: “We kwamen, we zagen, we verloren! 

De winnaar van mijn spel deed het niet zo best in de volgende ronde - zijn 

tegenstander, en uiteindelijke kampioen, was ook een Japanner die te sterk 

was voor iedereen, zelfs voor de Amerikaan, die toch zorgde voor een 
hele spannende finale. 

Wat mij betreft, na een mislukt interview met de Japanse televisie (hun 

Engels is toch nog beter dan mijn Japans!!), ging ik in een hoekje zitten en 

dronk Japanse koffie terwijl ik nadachtover mijn nederlaag. Misschien volgende 
keer beter… 
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OK, dat was het dan. Denk jij dat je beter kunt scoren? Ja?! Als je dat kunt, maak dan ed 

een foto van het scherm met de score erop en stuur die als bewijs naar: 

Club Nintendo, Postbus 184, 3620 AD Breukelen Holland. 
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‘ TERUGKEER VAN DE C 

Groet eens een ongelukkige vampier, Graaf Dra 

te blij met de dingen die gebeurd zijn in Ca 

niet zo'n goede verliezer is, heeft hij € een vl 
avonturier die hem de eerste keer heeft versla; 

kans om te overleven is om Dracula’s lichaan 
pe Kasteel van de Graaf... 

De meeste van de au JO tu ren van Simon spelen zich af in de bossen en & derij 

Transylvania. In dit ee moet Ee se meest gere monsters ber an. F 

hij moet overwinnen. Hoe komt hi 7 denn de 
Klif? Welke verschrikkingen wachten er C 
reflexen en ervaringen gebruiken voor hij 
vinden. in 

El 
Le kn We: 

Te B Te ee ee ee en 

beschei 

RING 
Je zult hierom moeten 

vechten in het Aruba 

Landhuis. 

LICHAAMSDELEN | __ooc 
Hiermee kun je de 
belangrijke boeken zien 

sl en 5 Quest te sn en moet die je hebt veroverd in 
jede volgendevoorwerpen vinden. Sommige f_ } ef Brahm’s Landhuis. 
hebben speciale krachten 

HART 
Dracula's hart, dat 
8 A NA 

En En ijskoud is, kun jevinden | 
sheer Dn in het LauberLandhuis. De nagel 

ROL en ED Je moet dat aan iemand het Bod 

ded en laten zien als je langs verborgen 
gebruikt, dient hij als 
schild een gevaarlijk gedeelte 

in Transylvania wilt 
gaan. 
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ula. Hij is niet al 
niaen, omdat hij 

ek uitgesproken over Simon Belmont, de — 

jen. Simon sterft nu langzaam en zijn enige 
delen te stelen en die te verbranden in het 

DE LANDHUIZEN 
ONDERZOEKEN 

In Transylvania zijn zes landhuizen verstopt. In vijf daarvan zijn 

lichaamsdelen van Dracula te vinden. Simon moet deze vijf grondig 
doorzoeken en zorgen dat hij een houten staak bij zich heeft om het 
lichaamsdeel mee te pakken. In de landhuizen zijn ook belangrijke 

p= ‘ boeken te vinden die 
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Vale soms kom je een sterke en 

overweldigende bewaker tegen. 
| Zure, Lr A Simon moet deze verslaan en zal 
jr naar L/ra LEE 5 Lchaa. nima JE oe d 3 k zie je ES A r. daarvoor al zijt ee 

ervaring moeten.gebruike 
imon rust, won den zijn vijanden kunnen win 

arom moet hij bij elk nieuw re 
d nogmeer oppassen en klaar 
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Jp ERE 

s ergens in 
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Tips en Trucs 
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DE KAARTEN VINDEN 
“Metal Gear” is een ingewikkeld spel voor het NES en daarom heb je veel tijd 

nodig voor je alle voorwerpen kunt vinden die je nodig hebt. De Sleutelkaarten 

zijn zonder twijfel de belangrijkste wapens voor topspionnen zoals jij. Hier 

volgen dus een paar tips waar je de eerste zes kaarten kunt vinden. 
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LES etend Gaomte beginnen naar 

Gnat CE BIOIE DOOR Ee} de derde verdieping 
aan het begin vanhet Ps eteersesehonn 
spel en kijk in de Ga daarna uit de 
middelste truck. Gaskamer een scherm EEE | 
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binnen gaan en dan IR | NE 

naar de linker onder 

kamer gaan. 

Ei 
bek rij ed nnn Ga naar het noorden Bs 

| _vangebouw lendan | 

EEEEEEREE Ebel zE in de onderste truck. | 
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id 

en EL 
| Ei aa SE Ga naar de eerste verdieping van gebouw twee, 

Je vindt kaart Sop (AES mmm =d \ naarrechts, door de goot, omhoog en dan door het 

EG EEN | pi /\ gat dat teruggaat naar de verdieping. Volg het pad 
naar beneden, links en omhoog. Ga dan door de 

rechter deur met kaart 5. 
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Uit veel brieven die wij 

hebben gekregen 
maken wijop dat velen 

onder jullie graag 
willen weten hoe je de 

bril kunt krijgen en hoe je onderwater komt… 

De Bril zoeken… 
Je hebt de bril 
nodig als je 

naar het onderwater gebied wilt gaan, want zonder 
de bril krijg je het duikpak niet. Ga daarvoor eerst naar het IJsgebied. 
Ga daarna links, langs de plant naar beneden en dan helemaal 
rechts. Daar staat een deur. Ga naar binnen, een kamer omhoog en 

sla dan met de hamer op de achterste 
muur om een kluis te vinden. Maak deze 

Ga als eerste over de brug. Gadan langs de plant naar 
OI beneden en nog een keer naar beneden langs de linker 

\ plant. Loop daarna naar rechts tot je een plant 
omhoog ziet gaan. Als je deze bent opgegaan, 
moet je naar rechts tot je een deur ziet. 

Ga door de deur, sla de achterste muur in en warp 
naar de achtergrond. Ga naar links tot je een 

plant daar beneden ziet, naar het volgende 
level. Klim omlaag en ga dan de linker deur 

door. ER de U 
E É ä A 

En te 
Dn: Ga doorde deur, naarlinks 

en sla door de achterste 
muur. Daarna nog een 

kamer omhoog. Doe dan de bril op en je ziet dan een 
kluis. Open de kluis en je krijgt het duikpak. Makkelijk niet 

waar?! 
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Je moet eerst terug gaan naar de deur waar je de bril vond. Ga door 
de deur, een kamer omhoog en dan naar links. Je ziet nu een plas 

water. Trek nu je duikpak aan door ‘Tools te kiezen en op B te 
drukken. Je gaat dan naar een van de onderwater gebieden. 
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TIPS VAN DE PROFS... 
Er komen steeds meer en meer vragen over alle spellen en daarom 

hebben we besloten dat we voortaan een hele pagina besteden aan 
het beantwoorden van jullie vragen. Als je dus problemen hebt, schrijf 

ze op en stuur ze naar ons! 

HET MAGISCHE ZWAARD 
Zowel bij de eerste opdracht als bij de 
tweede opdracht hebben veel mensen 
moeite met het vinden van het magische 
zwaard. Om jullie op weg te helpen 
zullen we hier vertellen hoe je bij het 

zwaard moet komen… 

OPDRACHT 1: 
Ga naar de rechter bovenhoek van het 

kerkhof en druk dan tegen de derde 
steen van rechts in de middelste rij. 

OPDRACHT 2: 
Zoals met heel veel voorwerpen in de 

tweede opdracht is gebeurd, heeft het 
magische zwaard ook een andere plaats 
gekregen. Ga eerst naar de Specktacle 
Roek en dan zover mogelijk naar rechts. 

Op een gegeven moment zie je acht 

rotsen - druk er een weg. 
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id her Lid! if 4 Dis Wte tlg PDE 
: Catlres Kg 
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Onthoudt wel, bij beide opdrachten 

heb je 12 hartjes nodig om het zwaard 
te krijgen. 

DE BRIEF - 

TWEEDE 

OPDRACHT 
Ga naar de plaats waar de power 
armband was in de eerste opdracht - 
die ís daar nu ook, Ga nu omhoog, dan 

zover naar links als je kunt en de trap 

op. Ga weer naar links en neem de 
eerste trap naar beneden die je ziet. 

Rechts van je zijn zes stenen - duw er 
een weg om de brief te vinden. 

BĲ HET KERKHOF KOMEN ZONDER DE BRIEF 
Ga naar het grote bos en volg dan deze route - een scherm omhoog, een scherm naar links, een scherm omlaag en weer 

een naar links. Je bent nu door het bos heen en als je een omhoog gaat, ben je bij het kerkhof. 

laatste set 

{/ FRANKENSTEIN 
EN IGOR 

Om hen te kunnen verslaan, kun je het 

beste vuurbommen hebben. Als je bij ze 
komt, ren dan op zeaf en spring dan naarde 

dubbele blokken voor 
Frankenstein. Gooi dan de vuurbommen 

om zo hemenlgorvastte zetten. Blijf gooien 

en sla met je zweep om ze te verslaan. hebt 

16 

Castlevania is ook een spel waar mensen steeds over bellen en schrijven. Vooral 
Frankenstein, Igor en Magere Hein leveren veel problemen op. Maar geen nood, 

beste vampierjagers, want hier volgen 
de oplossingen…! 

MAGERE HEIN 
Het beste wapen tegen Hein is de 
driedubbele boemerang. Als je de 
kamer binnenkomt, ga dan naar het 
middelste platform, kijk naar rechts en 

schiet drie keer. Spring dan naar het 
linker platform kruip tegen de muur en 
gooi weer drie keer. Als de sikkels op je 
afkomen, moet je naar beneden springen. 
om de hoge sikkels te ontwijken en met je 

zweep slaan om de onderste sikkels te 
vernietigen. Ga weer terug naar het linker 
platform en val weer aan. Blijf schieten en je 

hem 
verslagen! 

snel 
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Als je een probleem hebt met een spelletje kun je onze Nintendo 
Servicelijn bellen onder het nummer 03462-65148. Onze 

speladviseurs zitten daar alle werkdagen van 14.30 uur tot 17.30 

uur. Daarnaast kun je ook al je vragen opsturen naar ons blad op 

het bekende adres. 

) Je kunt ook tips aan ons Lezers tips 

| doorgeven die, als hetinderdaad Club Nintendo 

hele goede tips zijn, afgedrukt Postbus 184 

worden in het clubblad. Stuur 3620 AD Breukelen 

ze naar: Holland 

À. OO@eOVOOO NOB o® 

Spelers van “Gradius” zullen zeer geintereseerd zijn om te 
weten dat er in gebied 1 en gebied 3 een warpzone is: 
Om van gebied 1 naar gebied 3 te komen, moet je alle vijandelijke 
forten vermietigen, maar ervoor zorgen dat je op dat moment een 

even duizendtal op je score hebt. Als dit lukt, ga je aan het eind 
vanzelf naar gebied 3. 

Om van gebied 3 naar gebied 5 te komen, moet je tien Moai 
hoofden vernietigen en gewoon het gebied afmaken. 

Joshua Jones - Engeland 

O O O ® ee) © O Je kunt in gebied 1 een extra leven krijgen door je schip door de 

Als je in de tuin voor het | 
kasteel loopt, spring dan 

over de deur en blijf naar rechts 

lopen. Er verschijnt dan een 
schatkist. 

Alain Chartier - Frankrijk ® 

hangende rots vlak voor de vulkanen te sturen. 

A. Koreman - Holland 

€) (Er is ook een wrapzone tussen 2 en 4; versla het grote 
monster binnen 2 seconden hij blauw is geworden.) 

PE NEE 08 
@ Als je aan het eind van elk gebied vuurwerk wilt zien, moet 

Om met de Grote Puma te kunnen 

vechten, moet je eerst de titel winnen 
en daarnanog 10 gevechten winnen. 

Probeergeen mooietrucs uitte halen, 
maar hem gewoon af te matten met 
schoppen en hem bij de soien @ 

je ervoor zorgen dat het laatste nummer van je score een 
1,3 of óis. Je krijgt dan net zoveel vuurwerkknallen! 

gelegenheid uit de ring te gooien. Kevin Nicholson - Engeland 
Blijf van hem wegrennen tot de TE EOOOOOOOOOOO hem dan neer en spring snel terug in | 

de ring. Met deze tactiek kun 1@ INGIER In 

INE meestal wel winnen, maar je moet 
wel oppassen dat jij niet degene bent 

@ Als je al je levens hebt verloren, moet je tegelijk op A, B, en START 
® drukken en je gaat door waar je gebleven was. 

die achterblijft! 

Eric Verde - Frankrijk 

ZAT 
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PTI ILL LL Ld 
SNOR WRIDERF VIDEO ande vf Se La Race naar de toekomst met Nintendo's “Mach Rider”. 

Zn Mi in a) Een toekomst waarin de aarde veroverd is door 

SHORTS buitenaardse wezens. Alleen jij en je 
motor kunnen de wezens nog stoppen 

en zij zullen er dus alles aan doen 

Ze om jou te laten crashen! 
Het doel van “Mach Rider” is om naar 

het eind van elk level te racen en 
onderweg alle vijandelijke wagens te 

vernietigen die je ziet. De weg heeft 
gevaarlijke bochten die je allemaal moet 
nemen binnen een bepaalde tijd en 
zonder dat een vijandelijk voertuig tegen 

= 

| el En 

FT 

Een extra mogelijkheid van deze 
cassette is dat je je eigen baan kunt 
ontwerpen. Dit, gecombineerd met 
hoge snelheden en spannende actie, 

maken deze cassette echt de moeite 
waard! 

Nn 

PLN Re 
AIT K WW SAN 
Als je met de “Airwolf” krijgsgevangenen wilt gaan 
redden uit vijandelijk gebied, heb je Stringfellow Hawke 
nodig, want hij is de enige die de Airwolf goed kan 
besturen. Jij kunt Hawke helpen met zijn gevaarlijkste opdracht 
die hij ooit heeft gehad! 

® Ll e ® e Ll Id - - - " - = - ed m - 1] 

“Airwolf” haalt alles uit je NES dat erin zit en heeft de mooiste, realistische 

filmbeelden die je ooit gezien hebt. Gegarandeerd uren spelplezier. Voordat 
je de krijgsgevangenen kunt redden, moet je eerst een aantal vijandelijke 
vliegtuigen vernietigen. Ondanks dat je bent uitgerust met de modernste 
apparatuur, krijg je het toch nog erg moeilijk. Probeer de controletoren van de vijand te vernietigen om hem 

zo ‘blind’ te maken. 

Tijdens je vlucht door de vijandelijke basis zul je soms ook bij moeten tanken. 

Je bestuurt de helicopter naar zijn bestemming (de krijgsgevangenen 
of de tankplaats) met je vierpuntsdruktoets en je 

vizier onderaan het scherm. Als je wilt 
gaan landen, moet je erg oppassen wat je 

doet, want als je te snel gaat, stort je neer 

en verlies je een kostbaar leven! - u 
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Wat kun je 
later dit jaar 
verwachten??? 
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Je vriendin, Marion, is neergeschoten door de gemene Zwarte 

Schaduw Warriors, die bekend staan om hun wreedheid. Jij en je 

broer schreeuwen om wraak. Je volgt de sporen van de bende en 

vecht net zolang door tot ze de stad uit zijn…. 
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Het is alleen erg moeilijk om met z’n j 
tweeen te winnen van een hele bende en 

daarom moet je alle vechtkunsten gebruiken 

die je kent. Houdt je niet in en toon geen genade 
„zij hadden ook geen genade 

voor Marion 

Het is de hoogste tijd om te gaan. 

Oefen nog een keer al je bewegingen, 

omdat je ze allemaal nodig zult hebben 

om het te winnen van de Zwarte Schaduw 
Bende. Onthoudt steeds - de beste 

verdediging is de aanval. a G 
ES 

avontuur in “Double PERSEE eel  £ 
Dragon II”. G | (5 \ BE 

RRRS Cri 

me f en ie 
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Lees in een volgend 

nummer alles over het 
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Stap de wereld van deze beroemde tekenfilm helden, de 

Teenage Mutant Hero Turtles”, binnen en help Leonardo, 
Donatello, Raphael en Michaelangelo in dit nieuwe spel 

van Ultra Games. 

De vier super-turtles moeten door de riolen, verschillende onderwater 
scenes en in hun gepantserde Party Wagen de strijd aangaan met de 

waas Foot Clan Bende. Hun leider, Shredder, wil 
de wereld veroveren en alleen de 
Turtles kunnen hem met jouw hulp 
stoppen. 

“Teenage Mutant Hero Turtles” heeft | 
alle actie en opwinding die jij kunt verwachten van Er vier sterke 

stripfiguren - en dat alles voor een aantal pizza's. 

Denk jij dat 
je sterk genoeg bent 

om het op te nemen tegen 
Lester’s uitstekende skateboard- 

kunsten? Wordt jij de beste van de straat, 

of kun je je straks niet meer vertonen? Ben je klaar 
om de strijd te beginnen, leer dan het taaltje, grijp 

je board en race naar het begin van het toernooi! 

gie 

Je moet alle skateboard trucs die je hebt uit de kast 
halen en het publiek verbazen 

tijdens vijf verschillende 
evenementen, waaronder 

Freestyle, Hoge Sprong en de 
Afdaling. Je zult hard moeten 

werken als je de beste wilt worden! 

in dit nieuwe spel van Konami in ons volgende nummer. 
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Arme oom Fester! Zit hij eindelijk rustig ver weg 

van de familie Addams een maanbadje te nemen, 
landt er plotseling een UFO en zijn er overal 
buitenaardse wezens. Gelukkig is de wat 
‘vreemde’ familie Addams beschermd door een 

spreuk van Ma-Ma, maar de andere mensen 

waren niet zo gelukkig en 
werden allemaal betoverd en opgestraald 
naar de IFO! Oom Fester is de enige die 
hen nog kan redden!! 

No. 3/90 

li En In “Fester's Quest” zijn er een aantal 
== EE verschillende scenes, van 

beelden in de stad tot in de riolen. Fester moet 
zich een weg vechten door de stad en onder de 
grond, allemaal wezens verslaan en proberen 

de UFO te vinden. 

“Fester's Quest” is een leuk, raar spel dat ergens 
in de komende maanden in de winkels zal 
liggen 

BA Am KAT ATi 
[oj in LA Er u 

PLISH STAAT 

FlonrGS Inc. 
ALL. DE rurs RESERVED 

DIE SUNSBFT 

Het is weer de Joker, de 

Hoog boven de bundeling van al het kwaad, die 
misdadige straten Gotham City bedreigd. Deze 

van Gotham City N ed Dn SAN keer wil hij een gevaarlijk gas 
zweeft een schaduw Kk laten ontsnappen waardoor 

nondonkerdertis dan de gezichten van alle 

Ie | | á mensen netzo'n grijns krijgen 
de nacht zelf. Overal is als op zijn afschuwelijke 

het duister. “Batman”, de gezicht. Batman, die een groot 

nachtmerrie voor elke aantal moderne wapens heeft, 

gangster, vliegt eindelijk moet de Joker, kost wat het kost, | u 

door je Nintendo 
stoppen. Hijmoet daarvoor eerst 

3 een groot aantal boeven 
Entertainment 

System! 
verslaan in de straten van 

Gotham City, om daarna het 
laatste gevechtmet zijn grootste 

vijand aan te gaan. 

Schitterende beelden en spannende actie maken dit een unieke cassette die 

elke Nintendo Entertainment System eigenaar moet hebben - durf fij het aan?! 

21 = 



ln) No 2/90 
ee 

as
 

| pda 
nere 
\ postbus | Breu geler 

Beste Mario, 
| 7 & M 

each! larlO, ar weneb metu? 
[ k heb mijn Nintendo al 2 jaar. Ik he | 

BAK 
- te arbo | JS en 3 

oek  ohterelkaar Supe
r Mario Bros Í gero a 

da is €£ na Leve raad ebruik te maken van e Warp ZON >- 

an Ze! ‚ Doch | inde zonder 9 d 

peel 2 va \eefd: |jebei ten e vroù | aar spelletjes KOM ik niet verder 

lezier àl zijn We & ief aan de oude eu 
en willen stellen: 

veel P nte h bben we de prief aâ! isch armbaï daarom zou ik u een paar vrag 
eest 

door,» a 2 vince we waal, d Made Leve í a: Hoe moet je in Castleva
nia het Rode KE 

eelt ”” vin hoe e | an? | 

Geen ef va rde 9 vinde
n Pt blijft Ma a 

vrage BME Legend of Zelda heb ik level 1 Um 8 

gehaald en toen 
blies ik op de flui

t maar iK kwam 

it. 

| 

| 5 E krijg an bij niet bij Level 9. _… H 

ed de ladder Woorden op ZO
 def gemoe i ek oi Le makkelijk vin

den als jullie de Pip 

aar We raan Orlik). Kijk 
van de spelletjes erbij zouden zetten n i

n ee 

0 dul (na! | chte en doë À gellegem! 
boekje, want dan hoef

 ik niet helemaaä ae
 ! 

Zele Ilte zie oe randa 5 
winkel waar ze die spelletjes verkop

en. Ik WOO 

Ze 
j 

namelijk nogal ver v
an zo'n winkel. 

len julli 
ijn brief geven, 

llen jullie a.u.D. antwo
ord op mijn brie! $ 

le kan ik niet verder met
 mIJN spelletjes.

 

vind dat u iederee
n altijd zo goed hel

pt met nt 

problemen van een spelletje. Leucate Manda lie zov ri 
spellen. Hier zijn db Eee beleven aan de Ni | | land IL 

1. De brief voor q den voor jullie: Nintendo | Groeten van: Barry van der Sluis, Holla EE) 

“rech e oude | | 
Hed veld" van el ligt een veld b Het is fijn om te horen dat wij je zo kunnen 

als in wer armband lig pd khof. Oven het helpen met je vragen. Bedanktl We hopen 

3. De jos sste ronde, 

onderh Je de fist Len elfde 
r het ke … FOUIE loopt te Maar het is ni dol koran Wer dear en 

al inks onderin gif oon T° e wel wil ve h zit een 

dat we je nog vaak kunnen helpen. We 

kunnen jou helaas geen prijs van de spellen 

vertellen in de bladen van Club Nintendo, 

maar je winkelier kan je alles daarover 

vertellen. Bel hem op of ga erheen Voor de 

lijst informatie. 
ier volgen de antwoorden op je vragen 

over de spelletjes. Je kunt het Rode Skelet 

Ô Kopen 
het beste verslaan met je zweep. Bij the 

Legend of Zelda moet je level 9 zelf vinden. 

5 \ \ | ì gn De fluit kan je daar helemaal niet bij hel; 

Mario, | 
ns. Ja, ja 

uw oudere fans. Ja, ja, 

en Wij kunnen maar niet 
Beste 

Mijn vrouw en jk zijn een 

Beste Mario, 

ise edereen. ele de 

| NINTENDO !S er voer krijgen. No bedankt! voor 
re kn, 

genoeg van UW SpSSnoven voot THE LEGEND OF ZELDA weit je club een leuke club maar ik 

la second challenge) hee
! ge noemde spel en \uid als TO (iiben ET Komt het spel 

ijn vraag gaat Oer hel ot en met het twe
ede doolhof en 

s' van Konami ook voor de 

volgt: wij ZR le 7 eprui
k maken van de kennis over 

aats van het derde doolhof. … | 

de plaa krijgen wij of
 vinden wij de MAGIS

CHE 

UIT222? 
| 

EL etijk kunt u ons hiermee helpen. 

Alvast bedankt!
 

| : he 

yw oudere fans, Gerrit en Pornt
hip van Huize

n, 

Amsterdam, 
Ho and 

Nintendo? Dat was mijn vraag. Alvast 
bedankt. Groeten GE pri È 

Bas Tijsma, Holland 

At ele lo m te hore
n dat ERS 

gisten zalen nn ed 
Ee 
ons | an en zal 

Sne ee 

We zijn erg blij dat we ook oudere fans C/ 

hebben. Öndanks dat we weten dat je wat ouder 

bent, rekenen we erop dat je net zoveel spelplezier 

hebt als alle jongere spelers. Veel meer oudere 

mensen Zouden moeten reageren! Doe niet ZO 

verlegen en sr ons hoe je over Nintendo en het 

clubblad denkt! ! Ja, Luigi zegt me net dat we ook 

nog je vraag moeten beantwoorden. Hier komt het 

antwoord: om de fluit bij Zelda te vinden, moet Je 

tegen de onzichtbare deur in de bovenste kamer 

duwen. 

ie 



VOOR MEER PLEZIER “> 
Je hebt je helemaal uit kunnen leven op al de Nintendo Spelcassette's, maar kun je deze 
quiz ook maken? Probeer de puzzel af te maken door de titels van de videospelletjes in het | 

raamwerk te passen. Je wordt een beetje geholpen door de letters die er al staan. 

Eee (me 
EENES NIE EWS el 

El al B B 5 
BEER 0 REE 
le A Igel 
E H ZEER 

EER Ti li 
e lt 
El a 5 li, 

/\ EE EEE PEN! KE 
EN JM p= Ea 
RE ERE ls. 
IS SU ra & 
CENT | a EET 
Nn anmm a El 

WE ED Ea rn 
E el me GEMEEN 

R 5 mn 
Fi Eg ll l 

EE [8 ei 
sds hee Pek 
El Me! zel Ne Ei 

Le le er E 
0) BEE LSR 1E LE 
En Ml DO ra El R 
Eek EkK AE PE) IE, E 

LN kl Cases an 
| ie) El 

kl : AAE EE 
NR ee 

a A Re 

| Alsje ideeën hebt wat er op deze pagina zou moeten staan, kun je dat opschrijven en naar 
ons bekende adres sturen. Het kan van alles zijn, van tekeningen tot interviews met 

bekende mensen die met het Nintendo Entertainment System spelen. Gebruik dus je 
| fantasie en schrijf ons!! 




