


NOG NOOIT
HEEFT U ZOVEET
PTEZIER GEHAD!
De meer don 40 spelcossettes von ATARI
stoon borg voor eindeloos veel plezier. . .

en het progrommo wordt nog oltiid groterl



Welkom bii ATARI! En geleliciteerd met uw nieuwe spel-
computer, als u deze al heeft aangeschaft. Nog niet?
Meteen doenlSpanning en sensatie bij u thuis... dolle pret op de
buis! Test uw mentale en fysieke reacties.. . met de uitdagende,
sDannende en uitgebreide spelen waar ATARI zo beroemd om is.

Combat, bijvoorbeeld - standaard bij uw spelcomputer
meegeleverd. 27 spannende spelen en variaties. En dat is nog
maar het begin, want ATARI heefl de meeste Tv-spelen ter
wereld.
irakkeliiker kan het niet! U verbindt uw spelcomputer
eenvoudig met uw TV. Wilt u TV kijken? Oat kan gewoon. Wilt u
spelen? Schuif een cassette in de compuler en sluit de
commandopost aan. schakel hem rn (doe dal pas wanneer de
cassetle rs geplaatsl) Kies hel spel. Kres hoe moeiliik u het uzelt
wilt maken. Starl het spel met GAME RESET. Veel plezierl
Jarenlang plezier gegarandeerd want uw spelcomputer is
gebouwd met het oog op de toekomst. Verwisselbare
commandoposten en eindeloos veel cassetles geven u een

enorme keus. U maakl het zo moeiliik als u wilt.
Heldere kleuren op uw kleurentelevisie, en niet

van echt le onderscheiden geluid.
Speciale schakelingen beschermen

uw TV. Dolle pret, volle
tevredenheid.





BUlTENAARDSE
WEZENS
BEDRE!GEN
TERRA!
Weet u een grotere dreiging?
Buitenaardse wezens zijn van
plan de aarde te bezetten.

Uw taak vernietig zel Mel uw
laserkanon houdt u ze van de
aarde weg. Elk vernietigd
ruimtewezen levert u een punt op.
Maar als u ze allemaal heett
vernieligd komen hun
versterkingen... en dichterbij dan
ooitl

En vergeet niet.. ook zijzijn
gewapend! Als hun laserbommen
u drie keertretfen bent u
voorgoed verloren. .
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KENT U UW EIGEN
(GEHEIME) KRACHT?
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Oe stenen rolten Uzet. Maar bliil gedekt, ol de computer pakt ul
En dan kunt u opnieuw begrnnen

ATARI's Backgammon biedt u a e mogelUkheden van het
spel. . tot en met weddenschappen toe. Speel tegen de
computer of een andere speler.. . en win !

Op de casselte vindt u bovendien het populaire Acey-Deucy
- waarin de worp 1-2 een grote rol speelt. Een van de oudste 

-- waann oe worp l-z een qrote rol s
spelen ter wereld... nu op uw ry.
Wees wijs, word winnaar - en versla
de computer!

VERSLA
DE COMPUTER!



AttE GOEDE DINGEN
BESTAAN UtT TWEEEN
Dertig dichte kaarten op uw scherm Op de andere kant een
vertrouwd plaatje - ol een loker. Zcek ze bij elkaar en win.

lJw tegenslander probeert een duikboot bij een vliegende
schotelte passen. U qrinnikt Uw beurt.

Miljoenen mogelijkheden liggen verscholen achter de kaarten.
Met 8 paar kaarten (spel 1 tot 4) tegen een ander ol tegen de
computer... of mel 15 verschillende plaatjes. Bewijs nu maar eens
dat u een geheugen als een ijzeren
pot heeft!
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ln dit spel merkt u of u wdrkelijk rijp bent voor de snelweg. Met de
commandopost raast u door 27 spelen en variaties. Race tegen
de klok ol 1 tot 3 andere spelers. Voor uw vrienden is een extra
stel commandoposten verkrijgbaar.
Street Racer: in spel 1 lot 6 scheurt u over de baan - probeer uw
tegenliggers te ontwilkenl
Sl;lom-: op ski's suist u de heuvel af - door alle poorten heen
(spel 7 tot 12).
Dodgem: in spel 13 tot 16 stuurt u uw wagen langs de
hindernissen heen.
Jet Shooter: u bent piloot in spel 17 tot 20 - en u schiet de
voorwerpen neer die boven u verschijnen. Mist u? Dan heeft u
een fractie van een seconde om hel ding te ontwijken!
Number Cruncher: in spel 21 tot 24 rijdt u met uw motor de
nummers olat - elk nummer geeft het aantal punten aan.
Scoop Ball: met uw bulldozer vangt u de ballen en brengt u ze
naar de verzamelaar van de computer (spel 25-27).



GOOI ZE OMVER!
Neem uw plek in. Mik zorgvuldig. En rol de bal... raakt u ze?
ATABI Bowling. Een van de meest opwindende manreren om le
bowlen.

Uw stand wordt automatisch op het scherm bijgehouden,
ronde na ronde. lnclusief tretfer, voltrelfers en open beurten

Zes spannende varialies. Met een kromme of een rechte bal.
Maar mik zorqvuldiq - en gooi ze alle tien omverl



BOTER.KAAS-EN.EIEREN

KRUIS OF NUt?
Een doordenkertje. U moet alle kanten zien - en dat zijn er drie in
dit geval!

Op een niveau of alle vier. Maar. dathorizontaal of
gaat niet zomaar! Uw tegenspeler
- o, de computer - probeeri
hetzelfcie en zal u voortdurend
hinderen!
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DAMSTAG GAAT
VOORI
Het spe oat du zenden
eeulve nlan g heet bez g
gehoudcn nu n negen
lers es b I ATAR Op n
vea! I rs de compute. eer
beq nner: btn veaLr 9
spee t ! legen een g.cct
rneesler En dr e var at es
CI-IECKERS neqen n
!ea! s oi leoen de co.r

GIIEA!!AY CITECKERS SreLdammen Benl
J uw stenen ee.der kv/ j1 dar de c!mpuler ot
(unl ! Lrzeli lalen biokker€nt Ook hrer negen
n veau s CHECKEFS voor 2 spelers Uw

e gen dambord waarmee r leqen een vr en'l
kunl dammen 19 varaaties.



DE GROTE
ONTSNAPPING

U hakt uw weg door een dikke stenen muur.
De eerste stenen zijn makkelijk. Maar hoe
verder u komt, hoe moeilijker het wordt- De
bal gaat plotseling veel sneller. Of onder
een totaal verkeerde hoek. Breakout. Pas
op, verslavend! Maar hoe vaker u het speelt,
hoe vaker u het zdt spelen... u heeft dan
ook 48 variaties.
Breakout (spel 1 tot 36) een tot vier
spelers proberen door de muur te komen.
Gehinderd door zwaartekracht, gekke
rackets, onzichtbare stenen... en gejaagd
door de tijd.
Breakthru: (spel 3748) probeer in 6en keer
door de muur te komen! Spannende
opwindende variaties voor een tot vier
spelers.



OTHEILO rs een gereq ,

van cBs lnc gebr!ikt

Effi$ffi
"vangen" - die zijn uw permanente

basis. Maar kijk uit. Misschien maakt u het uw tegenstander juist
makkelijk om in de hoek te komenl Houd u in ieder geval aan de
regels, v00r de computer u diskwalificeert.
Drie verschillende moeilijkheidsgraden tegen de computer, of
een eerlijk spel tegen een tegenstander. 4 variaties.



GEVANGENE !N DE KOSMOS
Uw ruimteschip zit vast in een dodelijke asteroidengordel.
Vernietig de meteorieten vddrzil uw schip treflenlMaar kijk uit
voor vijandelijke vliegende schotelsl
ln alle richtingen zwerft u door de
hyperruimte. Bescherm uw schip
met uw raketten. Win punten bij elke
getrotfen meteoriet en ieder geraakte
vijandelijk vliegende schotel. De
onbegrensde ruimte... 66 variaties.



DOE UW HUISWERK
OP TV!
Het eerste leerspel van ATARI.

Los de sommen op - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,
delen op uw eigen televisie. De computer kijkt uw antwoord na.
Als het lout is corrigeert hij het. Basic Math. Spelenderwijs leren.
Spel 1 tot 4: het eerste getal kiest u zell
De bewerking (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen) eveneens.

De computer kiest het tweede getal.
Geef ant\/oord v00r de tajd om isl
Spel 5 tot 8: u kiest de bewerking - maar
de computer kiest de opgave. Dat wordl
al een stuk moealijker. E

Bdsic Math'



R/A, R/A, M...
De computer neemt een geheim getal in gedachten, U probeert
het te raden. De computer vertelt u, hoeveel cijfers juisl zijn, en of
ze op de goede plaats staan. Duizenden mogeliikheden... kom
daar maar eens achter.
Codebreaker: (spel 1 tot 12) u beni in
het voordeel als u ooit Mastermind
heeft gespeeld. Voor een ol twee
spelers, met een geheim getal
gekozen door een spelerol door de
computer.
Nim: (spel 13 tot 20) een uitdagende,
moderne versie van een stokoud
wiskundespenetje... een uitdaging
voor iedereen die logisch denkt! Een
ot twee sDelers.

il
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ZIN IN EEN RIT?
U heeft een heel eind te gaan. N,laar rij vootzichlig! Het is donker
en v6dr u het weet schiet u uit de gevaarliike bocht. En wie weet
wat zich allemaal op de weg bevindt!

Concentratie... hoe langer u op de weg blijft, hoe meer puntenl



SPECIAA!.
VOOR
SNEttE
JONGENS...
De laalste seconden worden
weggetrkl Uw tegenstander heefl de
bal En staal lwee pLrnlen v66r

Dus u valt aan. Hard, qenadeloos U
spnngt - pakt de bal schiel. het
winnende punll

Twee moellijkheidsgraden, voor
amate!rs en cracks. Pak ze voor ze
u pakkenl
Basketball: (spel 1 en 2) spring,
dribbel va aan en scoor Versla uw
legenslander ol de compLrter!



WE ZEI DAT
COMPUTERS
ONGEZETTIG
WAREN?
Probeer het zelf maar eens uitl Speel tegen de computer, en
oefen uw geheugen en gehoor. Lel op oe tekenrngen, tonen.
cijfers. Herhaal ze rn de jursle vOlgorde

De tijd dringt. Geluad leidt u at. Maar u houdt vol!
Touch me: (spel 1{). Onthoud de 32 tonen. En speel ze na.
Alleen, samen of tegen elkaar.
Counl me: in spel 5 lot 8 wordt uw geheugen voor citfers op de
proel gesteld.
Picture me: ln spel I en 10 vindl u een rii afbeeldingen. Aan u de
taak om ze op volgorde te zetten. Maar de tiid dringt!
Find me: ln spel 11 tot 14 krijgt u vier figuren op het scherm. Maar
er zit een vreemde eend in de bijt. Welke?
Add me: hoe goed bent u in hoofdrekenen? ln spel 15 tot'18
kunt u nog eens oelenen.
Play me: in spel19 wordt uw spelcomputer een muziek-
instrumentl Na alle problemen kunt u heerlijk ontspannen achier
uw toetsenbord.



I98O IS HET JAAR
VAN DE
OTYMPISCHE SPETEN

Een spelcasselte met 50 spelen en variaties -
een achtdelige OlympiquelTegen de computer
of uw gevaarlijkste tegenstanders.

Er kan met maximaal 4 spelers worden
gespeeld, wanneer u een extra set
commandoposten haalt bij uw ATARI-dealer.
Pong: Pong en Superpong staan op deze
cassette (spel 1 tot 12).
Soccer: spel 13 tot 18 is dolle pret -
talelvoetbal op uw TVI
Foozpong: spel 19 tot 22, da's Pong met
3 rackets per speler!
Hockey: spel 23 tot 32... de puck schiet over
het ijs... kaatst terug... u slaat... GOAL!
Ouadrapong: in spel 33 en 34 wordt het
moeilijk... twee Pong-velden haaks op elkaar.
Schiet niet in eigen doel!
Handbal: bij spel 35 tot 38 gooit u de bal
tegen de muur - maar laat hem niet tegen u
aan kaatsen!

Etr
VolleybaL een echt volleybalnet tussen u en
uwtegenstander vindt u in spel 39 tot 42.
Basketbsll: bij spel 43 tot 50 hebben u en uw
tegenstander elk een basket. Wie haalt de
meeste Punten? ,",-,



WAAR IS DE
GESTOTEN
BEKER?
Een boze tovenaar heett een kostbare bokaal gestolen. Ergens in
het koninkrijk is hijverborgen.

U zoekt hem... maar dat is niel zo eenvoudig! Drie draken
loeren op u. Een zwarte vleermuis houdt u tegen. Maar u heeft uw
tovezwaard om u te beschermen. Ga over de brug en pak de
tovermagneet, die de beker aanlrekt.

Aiii! Daar heetl een draak u ie pakken. Geen nood. Zelfs van de
dood kunt u genezen... door opnieuw te spelen!



IN DE VAL!
Van!l !\/ legenstande. v.i.r h I tl narrgt
Ll I SLrrrc!nC treKt u lnen cm t k.;rr
.arrn J ai\( ngt LVi tegrinsiafd{: !lt'n

|,-.'..
z lhal eersie ( er' Sna l^c ai : n _r'ar

an:r.lr' al z ta aaon:berr l(
Surround: sD-. I tct '2i J i'l]Kt r0i
sroor aahler u i3er sne ne al oD b-.,,!eeg
schu n. silr nE cver hel scherm oi v ak
comrr ete lnea u:
Video Graffiti: lspe 13 en 14r l-l b{rnl
ccn ad est en de TV uw doek Tcken.
schi der. schriif met uw stuurknupirc I



Hier is uw kansl Word
artilleriecommandanl.
duikbootkapitein, bommen-
werperl Druk op de
vuurknop en schiet uw weg
door 27 spannende spelen
en variaties. Jagers, schepen en andere
doelen verschijnen op het scherm - schiet ze
neerl Geleide projectielen, torpedo's en
luchtdoelgesch ui... het staat u allemaaller
beschikking!
Anti-Aircraft: in spel 1 tot 6 schiel u
vijandelijke eskaders uit de lucht.
Torpedo: in spel 7 tot 12 probeert u de
vijandelijke schepen tot zinken te brengen.
Schiettent: in spel 13 tot 15 schiet u op het
bewegende doel... hazen, eenden, clowns.
Pola s: vanal uw schip schiet u de
vijandeiijke vliegtuigen neer (spel 16lot 18).
Bomber: richt uw bommen - vuur - raak!
Breng de schepen tot zanken (spel19-21).
Polaris tegen bomber: in spel 22 tot 27 is het luchtmacht tegen
marine. Wees sneller dan uw tegenstander ... voor dat hU
u neer haalt!



SCHRIJF UW EIGEN
PROGRAMMA
Dacht u dat computers de macht overnamen? Leer dan nu hoe u
de baas moet blijven. ln de compulertaal BASIC zegt u het ding
precies wat hij moet doen. Berichten albeeldenl Spelletjes
spelen. Tot aan muziek maken toe!
Leer Basic. .. en u hoeft nooit meer bang le zijn voor computers.



MIKKEN... R/fuAK!
Dacht Lr dal hel zo lanq duurde voor e
qolt hunl spe en? Dan had u het mts
Want bljATAR| kan iedereen het
beginner of ervaren spe er

Een golfbaan met negen ho es
Twee spannende spelen, rn et
beweqende h ndernissen bokkades
en nog veel meer

llw punten
worden vol
automat sch
b lgehoLrden door
de computer

U kunt z ch
volkomen
concenlreren op de
slag Wordl u de
n euwe kampioen?
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EEN
VOOR NEN
Duizelingwekkendesnelheden dodelijke
bazooka's... een onontwarbaar doolhof ...

De ingredienten van een ke hard spel
- een meedogen oze achtervolging
door de stad U schiel bazooka's vanal uw
motorkap.

Als u uw tegenstander 25 keer
opblaasl bent u winnaar

Voor echte vechtersbazen is hier hel spannendste spel sinds
de politie bankrovers achtervolgt
Slot Racers: (spel I tot 16) v er verschillende snelheden, vier
verschillende sleden . uw raketten gaan nog harder dan uzelll
Slot Racers: (spel 17 tot 28), speciaal voor waaghalzenl Op
lopsnelheid door de b;nnenstad - op Jacht naar de vijand
Slot Racers: exlra moerltk wordt net rn spet 29 tol 36 uv!
bazooka gaat niet langer automatisch de hoek oml



RIEN NE VA PLUS...
Heelt u dit spel eenmaal gespeeld, dan vergeet u ieder ander
spel Mouwen op, das los, iel uw chips... en deelde kaarten.
Black Jack: spel 1 en 2 kan worden gespeeld door 4 personen.
Haal 21 en laat de bank springenl Pas, naam ol verdubbel uw
inzel... maar zorg dat u niet dood raakt!
Stud Pokeri spel 3 voor een verslaafde gokker . zenuwslopend!
Geeft Vrouwe Fortuna u een gunstige hand? Of blult u zich er
twee tweeen?
Poker Solitaire: tol 12 handen gespeeld alleen door u in spel 4
Z0 ieert u pokerl Straks legt iedereen het af legen ul



DE
KRACI
ztJ
MET U aaa

Neem het stuur van uw ruimtejacht. Vlieg lichtjaren ver door een
stuut met uw stuurknuppel. Dring door in verre melkwegslelsels.
Word onzichtbaar in hyperruimle. '17 spelen en variaties...

!!!jleea 
vanmose",*n"o*"nt--L;j 
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Space Combal: spel 1 tot 5, een kosm
duel tussen u en een buitenwerelder.
Brandstof en raketten kunnen opraken
u slaat zich er wel doorheen...
Starbase: brandstol kunt u aanvullen i
6 en 7, evenals raketten. Wees uw
tegenslander te slim af - en wees de e(

:,!"":',,:ll$J3:ll,:B:l i:1 lllffi: :: 
t

ruimtebasis... in een bepaalde tijd moc
tien reizen maken. Maarde ruimte is vo
gevaren...

Spr.€ Sl,urde



MET
DE
VINGER
AAN DE
TREKKER
U trekt, richt,
sch et
Haal de
trekker over
en wees
Sne ler dan
uw Schaduw!

Muren. cactLrssen en ilkkoetsen schiet u gewoon weg Als uw
tegenslander wegduikt pakt u m met een r cochelschot En weer
een ked in de koll l6 spelen en va alies lang
Gunslinger: het grote vuurgevecht van spel 1 lot 12 Wees
sneller dan de viland maar zorg voor voldoende kogels! En
wees brltrjds weg Want een van u moet t alleggen .

Scherpschutter: n spel 13 tot l6 spee t u tegen de tijd. Pomp
het beweaende doel vol lood ondanks de hindernissen

r.{ t,



Het spel is in de 22e zet. Uw koning staat veilig. Met uw dame
pakt u de toren van de computer - ziin enige verdediging.
Schaakmatl

Scherp uw zintuigen en wordt een
grootmeester met Video Chess.
U tegen de computer, in een van de
modernste versies van een van de
oudsie spelen ter wereld.

SCHAAKMAT!



Flipperfanaten, opgelell Hier is uw eigen flipperkasl Klaarvoor het llikker-
lcht en de bel? Trek aan de knop - laat los - schietl Bumpers. spinners,

SAME PIAYER SHOOTS AGAIN!

poorten, schietschiiven. alles levert pun-
len op lJ begint met drie ballen. Drie keer
door de ATARI-poorl leverl u een vrij spel
op Hellen, spelen met ellect, het kan alle-
maal. l\,{aar kiik uil dat de kast niel op TILT
springtl Vingers op de flippers, klaar voor de
koorts. Speeltegen de computerol tegen
uw vrenden U kunt krezen url vrer spannen-
de spelvariaties. 4 variaties. t

videa Pinball



SPEEL VOETBAL MET PELE
!ceiba f.aagl techn eK a.r a1r::1.,.1 .r aT te ,,, .nen heeft L ,Ee
zeer vee oe;en ng ncd e lei qe Ll1 !oor het .,a a aal ge ct ,oaTtselATAB reedsaheT- Pe e s Cir;rnrit onsu t_. Soccer daagi r u t
Ovcrspe en. d. bbe el] sah alcn [] ok
_, ta. aaf .. e, ... 1"d ,

rrloer lkhe dsgraad En met 5,1 lar it cs
v f dt ze fs Pe d,,!el ets vaf z t| q;(l nq
Voetbai s nteer dan een aomptltarrsljc
Voetba rs een L ldag ng vocr d.r tcch
n ck en strateg e van het !r.ih. e !laz n
54 variaties.
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Uw valscherm is k aar Het v reglurg
boven het doel Het u k gaat open, hel
lrcht wordt groen SPR NGI

Ondanks de straile w nd kornt u exacl
op de and ngsp ek

Hoe ater uw valscherm z ch onlvouwt
hoe meer punten Spec aal voor
koelb oed ge waagha zen
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WAT IS UW
HANDICAP?
Ol had u nog nooit gegolfd? Geen nood... binnen de kortste
keren bent u kampioen!

Houd afstand van meren, bomen en drijfzand. Een foute
beslissing kost u een extra
swing. En de comPuter
houdt de stand bii.



VERDEDIG DE BESCHAVING
De KMolieten zijn 'n oorlogszuchtig volk, dal er op uit is om a le
leven op de vreedzame planeet Zardon te vernietigen. Keer op
keer sturen ze 'n nieuwe aanvalsgoll van inlerplanetaire raketten
op uw geliefde Zardon af. Als opperbeveihebber van de Zardo
nlaanse strljdkrachten is het uw taak de 6 steden van Zardon te
beschermen. En ge ukkig hoeft u n et gehe^ hulpeloos toe te

onschadelijk maakt. Onderlussen komen
de aanvaLsgolven steeds sne ler er l'evi-
ger na e kaar, terwijl de Krytolieten ook
nog'slimme' cruise-raketten op u afuuren
34 spellen,

1 '3h
.2t*. a t

t8\



SPECIAAL VOOR
STUNTMANNEN
Was u nog lleen stuntman? Nu klrnt u het
eren u de mense ke kanonskoqe
Bereken dc schootshoek De s.e heid I n
rnll per uur) En verlro!w op u'o assisteat

Een spe speciaa voor waaghalzen
oen m sreken ng en u bent er geweest



WEES DE SNELSTE OP
HET CIRCUIT!
14 een- en tweemansspelen op de
racebaan. Stuur uw wagen over de baan,
door scherpe bochlen... neem een
haarspeld met alle vakmanschap die u
heetl! Uw sluurwiel wordt bij de cassette
meegeleverd.
Race Cars; (Spel 1 tot 4). Kies de baan, en
scheur door het stationl Maar houd uw
positie, 66k in de bochten!
Crash -'n Scor€: (Spel 5 tot 8). U rijdt in
op het bewegende doel - en scoortl

Wees eerder baj het doel dan uw
tegenstander. Trek weg...
plankgasl
Tag: spel 9 en 10 zijn voor de
waarachtige coureurs ... tikkertje per
racewagen. We het langst vrij blijft heeft
gewonnen.
lce Race: spel 11 tot 14, speciaal voor
waaghalzen. De banden gieren over het
ijs... u gliidt weg in de bochlen... maaru
houdt'm in het sooor!

1$
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tEG AAN>,
VUUR!
Wees bedacht op de v jand Met uw ergen
tanks. laqers en tweedekkers Wees de
vrland een lanks ag voor Zware ad lere.
gele dF p oJoL I e on -'lira I o.rs l-er r\
er allemaa . Maar pas op - uw
tegenstanders zrln net zo goed
bewapend

Nrlaar onze Jannen staan hun
mannetle

Standaard meege everd bit de ATAR
Spelcomputer

3.'-'=:J 4--\



IEVE DE KONING!
Andere koningen proberen uw kasteelte vernietioen en uw
koning le doden Bewaak hem goed achterde sl6lmuren, Met uw
schild weert u de sne e en dodetijke vuurbal af. Etk kasteet heelt
muren van vele Stenen dik. Elke vottretier vernietigt een steen.
Om de anderen voor te zijn moet u
door hun slotmuur breken. Raak ze
met de vuurbal! Maar mikken is moei-
lilk. Een koning wordt aleen gedood
door een voltreffer. Kies uit 28 spelen
voor 6en tot vier spelers in uw eigen
kasteel: uw thuis. 28 variaties.



DIE lS R/tuAK... OF NIET?
U njdt op het parcours - de bezemwagen probeert u eraf te
vegen Elke coureur krjgt drie beurten de beurt is voorbij zodra
Lrw wagen s weggevaagd. Benl u te goed, dan verschiinl een
tweede bezemwagen. Versch lende
graden van moe likheid betekenen een
voortdurende uitdaging.
Spel 1: Ll tegen de bezernwagen van

de compLrter
Spel 2: U en uw tegenspeler tegen de

bezemwagen
Spel 3: Om beurlen besturen Lr en uw

tegenspeler de bo ide of de
bezemwagen 3 variaties.
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HOOGGETEERD
PUBTIEK!
Hoe goed zijn uw reflexen? Test ze.
Prik de ballonnen door tijdens uw
sprong op de wip.

Rode. witte en blauwe ballonnen
elk met hun eigen puntenwaarde.
Hooggeleerd publiek,
uw aandacht
voor u!



EN ATARI BTIJFT
BEZ|G...
Het eerste ATARI-spelwas een amusementshalspel, PONGi.
Wildenthousiast was iedereen. Dus ATARI ging doOr Nieuwe
spelen En toen kwamen de spelen voor de mensen thuis.
Space lnvaders, Asteroids.

En als klap op de vuurpijl: de ATARI Spelcomputer. De grootste
stap in plezaer in de laatste vijftig jaar. Uitdagend, spannend - de
meest veelzijdige serie ooit gemaakt.

En straks? ATARI gaat nog altijd d06r. Zonder twajfei komen er
nog vedl meer geweldige spelcassettes. We hebben zelfs een
laboratorium in de Sierra Nevada Mountains. Een ideaal
sPeelterrein.

Sle6,ds weer verschtlnen nieuwe spelcassettes. Vraag uw
ATAR|-leverancrer . en haalze rn huisl



SPETCASSETTES,/ COMMANDOPOSTEN
Conmandoposten

Spelcassetle3
Sluur

AKTIE

CX2601 COMBAT a
CX 2602 AIR/SEABATTLE o
CX2604 SPACEWAR o
CX2605 OUTLAW O
CX26]O WARLOBDS o
CX2613 ADVENTI]RF o
CX2622 BBEAKOUT O
CX2608 SUPEB.BREAKOUT o
CX2627 HUMANCANNONBALL a
CX2630 CIRCUSATARI o
CX2631 SUPEBMAN O
CX2632 SPACE NVADEBS o
CX2635 MAZE CRAZE o
CX2638 I\,{ISSILE COMMAND a
CX2648 VIDEO.P NBALL o
CX2649 ASTEROIDS o

SPOBT

CX 2606 SL OT RACFRS o
cx26t 1 NDY500 o
CX2612 STREETRACER o
CX26]6 PELEVOETBAL o
CX262] VIDEO OLYIVP CS o



CommandopoSten
Sp€lcass€ttes

CX2624 BASKETBALL a
CX2526 M]NIAIUREGOLF o
CX 2628 BOWL NG O
CX2629 SKYDIVER O
CX2633 NIGHTDR VER o
cx 2634 GOLF o
CX2637 DODGE EM a

SPEL o
CX 26] 7 BACKGAMMON

CX2618 3D TIC TAC TOE o
CX2636 V DEO CHECKERS O
CX2633 OTHELLO O
CX264] SURBOUND o
CX2642 HUNT&SCORE o
CX2643 COOEEREAKER o
CX2645 VIDEO CHESS o
CX2652 CASINO o
CX 2662 HANGMAN o
CX 2664 BFA.]NGAMES o

EDUCATIEF

a\2620 o
CX2661 FUNWITH NRS BASIC MATH o




