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Aangenaam, dit is het ATARICLUB MAGAZINE!
Een speciaal blad voor iedereen die 'n ATAR I spel-
computer heeft. En middels dit ATARI CLUB
MAGAZINE willen we iedereen op de hoogte houden
va n n ieuwe spe lcassettes, wete nswaa rd i gheden,
nieuwe ontwikkelingen, enz. enz.
Verder is het de bedoeling dat er regelmatig speciale
voordeel-aanbied in gen, prijsvragen en andere interes-
sante zaken aan bod zullen komen.
Terwijl het vanzelfsprekend is,
dat iedereen in het ATARI
MAGAZINE terecht kan met
techniese vragen, suggesties,
nieuwe spel-ideedn, op- of aan-
merkingen, enfin, noem maar op.
Alles kan! lmmers, we willen van
het ATARI CLUB MAGAZlNE
'n gezellig en informatief blad
makenvoor iedereen die met
ATAR I speelt!
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DOOGI EiIE Com. Pre9€m-

DODG€'€M"
De eerste nieuwe cassette van ATARI is gelijk al 'n
schot in de roos. Men fluistert in Amerika zelfs, dat
DODGE'EM het succes van ons paradepaardje
SPACE INVADERS zal gaan evenaren. En eigenlijk
ligt dat voor de hand, want net als bii SPACE
INVADE RS is de opdracht tamelijk eenvoudig:
De bedoeling is om met 'n racewagen de stippen
op vier verschillende banen te nemen. En daarbij
moet u met hoge snelheid behendig van de ene naar
de andere baan sturen. Op zich lijkt dat niet zo
moeilijk. Ware het niet, dat de computer ook 'n
wagen bestuurt, die probeert op uw wagen in te
rijden! Zodra dit lukt is het spel afgelopen. Wint u
echter, dan start er gelijk 'n nieuw spel. Maar dan
w6l met een sneller bewegende computerauto.
Simpel?.....Vergeet het maar! Probeer DODG E'EM
en pas op dat u zelf niet vergoed verslingerd raakt
aan deze nieuwe rage van ATARI!

DODGE'EM/bestel no.: CX 2637P 13 spel-varianten/
voor 1 of 2 spelers/Contro llers: Joystick/
Adviesprijs: B fr. 1590

fUIRZ€ CRRZC-
Mogen we u even voorstellen: MAZE CRAZE,'n
fantasties aktie-spel met niet minder dan 256!
verschillende spel-varianten. Dit is nog nooit eerder
vertoond! Geen enkele cassette is zo ingenieus opge-
zet als deze fantastiese nieuwkomer van ATARI.
U dwaalt, of liever gezegd: verdwaalt in 'n immens
doolhof en terwijl u naarstig zoekt naar de veilige
uitgang kan er van alles gebeuren. 2.3 tot zelfs 5
bandieten trachten u neer te slaan. Werkeliik niets
is uit deze spektakulaire cassette weggelaten. Terreur
blokkades, verwondingen en noemt u maar op.
Alles is mogelijk. En u.....u bent alleen maar op zoek
naar de uitgang.

tt^la cl^llr Oom DEi.cm"
  O.m. ol CoD. ,n rotll)c

MAZE CRAzE/bestel no.: CX 2635P/256! spel-
varianten/voor 1 of 2 spelers/Co ntrollers: Joystick/
Adviesprijs: B fr. 1590
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ATARI PETE'WIDETBAT

ATARI

EINDELIJK
IS ER'N VOLWAARDIG
VOETBAL-SPEL:
Deze nieuwe ATARI voetbal-cassette is 26 ingenieus
en ongelooflijk veelzijdig opgezet, dat er maar 66n
voetbal-spel bestaat waarbii nog meer mogelijk is,
nameli!k :'echt voetbal'.
ATARI PELE-VOETBAL kent niet minder dan 54
verschillende spelvarianten, die stuk voor stuk be-
dacht zijn, om het voetbal-spel aantrekkeliik te
maken voor het hele gezin. U kunt PELE-VOETBAL
alleen, d.w.z. tegen de computer, 6f tegen een
'menselijke tegenstander' spelen. Er zijn langzaam
normaal en snelbewegende spelers. Kleine, middel
en grote doelen. Uitballen, corners, punters, 1-2 kom-
binaties, dribbelen, afstan dschoten.. enfin, noem
maar op. U valt van de ene verbazing in de andere.
En dat alles kan alleen middels het ATARI Video
Computer System! Ook de humor ontbreekt niet.
Langs de zijlijn lopen de grensrechters en de scheids-
rechter driftig het spel te controleren, terwijl ook de
doelpunten niet onbetuigd voorbij gaan. Zodn et
'n doelpunt gescoord wordt, ziet u op het beeld-
scherm 'n schitterend vuurwerk verschijnen, kompleet
met toeters en bellen !

F /,1ts - tt$
Algehele hilariteit dus, maar dat is precies wat het
Amerikaanse sport- en show-gebeuren zo opwindend
en spektaku lair maakt.
De score en speeltiid worden vanzelfsprekend door
de computer bijgehouden. Na vier minuten eindigt
de eerste helft, waarna onmiddelijk de tweede helft
begint. En natuurlijk wisselen de teams dan van speel-
helft. Net als bij 'echt voetbal'zijn zaken als taktiek,
balbeheersing en spel-inzicht essenti6el voor het ver-
loop van de wedstriid. ln de eerste minuut van de
wedstriid kunt u de tegenstander wat dat betreft
aftasten, waarna u de gelegenheid heeft om het
strategisch concept alsnog te bepalen. Teneinde alle
mogelijkheden en technische snufies ten volle te
kunnen benutten, is de ATARI PELE-VOETBAL
cassette voorzien van'n uitgebreide beschriiving met
taktische- en techn ische-speloefeningen.

PE LE-VOETBAL/bestelnummer : CX 2616 I
54 spel-varianten/Adviesprijs: B fr. 1590

ATARI
ATARI PRESENTEERT 4 NIEUWE SPET.CASSETTES!
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VID€O CHCCH€RS
Amerikaans dammen (CHECKERS) wiikt wat spel-
regels betreft, duideli.ik af van ons Europese damspel.
De reden dat wii t6ch besloten hebben om Checkers
ook in ons land uit te brengen, is omdat Checkers
zondermeer'n briljante'denksport-cassette' is.
Met maar liefst negen spelnivo's, waarbii de computer
niet minder dan negen zetten vooruit kan denken!
De eerste negen spellen ziin normaal Checkers, met
in vergelijking tot ons damspel drie afwijkende spel-
regels: 1) Achteruitslaan kan niet. 2) Een dam be-
weegt als 'n normale steen, maar kdn wel achteruit
slaan. 3) Het bord kent zes riien stenen i.p.v. 'onze'
acht rijen.
Spel tien biedt de mogelijkheid om tegen 'n andere
tegenstander dan de computer te spelen. Spel elf tot
en met twintig is de Checkers-variant op wat wij
kennen als 'weggeef-dammen'. Daarbij is het dus
de bedoeling om zoveel mogelijk stenen te laten
slaan i.p.v. ze te behouden. Net als bii de andere
ATARI denksport-cassettes, is het ook bij Checkers
mogelijk om 'n bepaalde stelling op te zetten, waar-
na de computer uw stelling accepteert en van daar-
uit verder speelt. Tevens is het mogelijk om tussen,
tiids van spel-nivo te verwisselen,
U merkt het, met zoveel interessante mogelijkheden
zal deze cassette zeker gretig aftrek vinden bii iedere
liefhebber van 'n goed potie dammen!

VIDEO CH ECK E Rs/bestelnu mmer: CX 2636P/
19 spel-varianten/voor 1 of 2 spelers/Contro llers:
Joystick/Adviesprijs: B fr. 1590

,.,.-ls ,_

VIDEO CHtC(lll- Gom nooomn

ATARI fanclub
Weet ie dat er nu ook 'n heuse ATARI Fanclub
bestaat?

Bel of schrijf naar: PAUL VEGER

Heemstede - Holland
tet.: 023 - 288 003

We hebben begrepen dat Pau I van plan is om aller-
lei wedstrijden en kampioenschappen te organi-
seren met ATAR l-spelletjes. Je begriipt dat we in
het volgend nummer van het ATARI CLUB
MAGAZINE terug zullen komen op de ATARI
Fanclu b.

Strawinskylaan 26 ffi,]$57r s|? | -Wi , .-

ATARI PRESENTEERT 4 N I EUWE SPEL.CASSETTES! t\
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CTUBAAT.IBIEDING
Het ATARI CLUB MAGAZINE heeft iedere keer
weer'n exclusieve voordeel-aanbieding voor haar
lezers. Deze keer is dat TOUCH ME. TOUCH ME
is 'n razendknappe m ini-spelcomputer, die je ge-
heugen door en door test. Er zitten 3 verschillende
spellen op met duizend en 66n verschillende
mogelijkheden.
Het 1e spel heet TOUCH M E:
Hierbij is het de bedoeling dat de speler(s) d.m.v.
het toetsenbord de gelu ids-signalen die de
computer voorschotelt naspelen. Lijkt simpel
maar probeer het maar eens!
Spel 2 heet ADD ON E:
Hierbij geeft de speler zelf 'n aantal geluids-sig.
nalen op, die de computer naspeelt plris 66n
nieuw signaal. De bedoeling is om steeds'n nieuwe
geluids-kode na te spelen, waarbij 8, 15 en 32
signalen mogelijk z ijn.
Spel 3 heet ELIMINATION:
Doel is het herhalen of overnemen van de langste
reeks, door de computer opgegeven signalen.
Er zijn maar liefst 99 signalen mogelijk. Makkelijk?
Vergeet het maarl Het wereldrecord met dit spel
staat op 71 signalen !

Deze grappige spelcomputer is nog niet te koop in
de winkel en dus met recht'n exclusief aanbod
voor iedere lezer van het ATARI CLUB
MAGAZINE. De winkelwaarde van TOUCH ME is
B fr.715, maar voor onze lezers kost hii slechts
B lr.285, inclusief Nederlandse gebru iks-aanwijz ing
en de ATAR l-garantie!
(Dit aanbod geldt tot 15-10-19811.

BESTELTEN?
Gewoon de bon invullen en
op de post doen (postzegel
niet nod ig !).
Na ontvangst sturen wii
TOUCH ME onder rembours
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Ondergetekende bestelt hierbii.........x

olUIc u
n

ilUIffiNE
a B fr. 285 per stuk.

Naam

Adres

Woonplaats

Handtekening

postzegel niet nodig

ATARI CONSUMER DIVISION
ANTWOORDNUMMER 1OOO9,
48OO VB BREDA' Holland

nm
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ATARI TOP-SCORE Vroog hetoonATARl
Ongetwiifeld zuliij, net als alle andere ATARI-
liefhebbers, je eigen persoonlijk record Space
lnvaders, Sky Divers of noem maar op bijhouden,
Wij van het ATARI CLUB MAGAZINE ziin daar-
in zeer geihteresseerd. Vandaar, dat we je willen
vragen om van je hoogste score'n foto te maken en
die naar ons op te sturen, We zullen die foto dan
afdrukken in dit blad en de top scorelijst bij
gaan houden. Bovendien ontvangt iedere
top-scorer van ieder spel 'n heel aardige verrassing
van ATAR I !

Stuur je foto (zwartlwit, kleur, polaroid maakt
niet uit!) aan:ATARI CLUB MAGAZINE,

Antwoordnummer 10OO9,
48OO VB BREDA- Holland

ATARI TOP.IO
Net als bij de hitparades, heeft ook ATARI 'n
eigen Top 10. Hieronder zie ie de meest ver-
kochte cassettes af gebeeld :

Onder deze noemer willen we 'n vraag- en
antwoord-ru briek in dit club magazine maken.
Alle vragen s,v.p. in 'n ongefrankeerde envelop
sturen ain: ATARI CLUB MAGAZINE/
ANTWOORDNUMMER 88/4824 AL BREDA

vraag:

Tildens onze vakantie in de Verenigde Staten
hebben wil in veel warenhuizen ATARI-cassettes
gezien, die in Belgi6 niet te kriigen zijn. O.a.:
Asteroids, Missile Command, Seawolf, Othello
en Pinnball.
Brengt u ze ook in Belgid uit, of moeten we
ze in de VS bestellen en zo ia, hoe gaat dat dan?

antwoord:

Binnen enkele maanden zullen de door u genoemde
spel-cassettes ook op de Belgische markt ver-
schijnen. Bestellen in de VS kan niet, maar heeft
ook geen enkele zin! ln de VS wordt namelijk 'n
heel ander Tv-systeem gebruikt (NTSC). Het
komt er op neer dat Amerikaanse cassettes niet
bruikbaar zi.ln op ons Europese (PAL) TV-
systeem. Let er dus altiid op, dat wanneer u
ATARI-cassettes in het buitenland koopt, dat er
'PAL' op staat.
Want alleen cassettes met deze vermelding zijn
bru ikbaar op 'onze' TV!.

1}SPACE INVADERS
2) AIR-SEA BATTLE
3} OUTLAW
4) CIRCUS ATARI
5} STREETRACER
6) BREAKOUT
7) BASKETBALL
8} VIDEO OLYMPICS
9) VIDEO CHESS

1O} BOWLING

,4
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Vraag:

Wanneer ik bijvoorbeeld Space lnvaders wil spelen
met 2 personen (spel 33), moet ik dan eerst alle
voorliggende spelletjes doen, of bestaat er ,n
mogelijkheid om geliik naar spel 33 te schakelen?

Antwoord:

Wanneer u de gebru iks-aanwijzing van de spel-
console leest, ziet u de beschrijving van de,game
select-knop'. Dit is de 2e knop rechts. Hiermee
kunt u gelijk naar ieder gewenst spel schakelen.

Vraag:

Mijn vader zegt dat spelen met het ATARI{pel
schadelijk is voor de beeldbuis van onze TV, is
dat waar?

Antwoord:

ATARI heeft'n ingebouwde beveiliging tegen dit
euvel. Let maar'ns op hoe de kleuren tiidens'n
spelletje regelmatig'n tintie lichter of donkerder
worden. Hierdoor is het onmogelijk dat de beeld-
buis beschadigt wordt!

ATARI Gorontie
Hierbij willen wij er nogmaals op wiizen, dat het
voor u van het grootste belang is, om uw ATARI

garantie-kaart in te sturen. lmmers, alleen z6 kunt
u aanspraak maken op onze service bii eventuele
mankementen aan uw ATAR l-artikelen, Boven-
dien wordt van alle garantie-kaarten 'n adressen-
bestand aangelegd, waaraan het ATARI CLUB
MAGAZINE gestuurd wordt. Wilt u dus op de
hoogte bliiven en profiteren van alle speciale
clu b-aanbiedingen, stuur dan vooral dat garantie-
bewijs in!

!I

ATARI brengt nu ook 'n handige antenne-schakel-
kast, die het in- en uitpluggen van antenne-snoeren
overbodig maakt. Aan deze schakelaar zit namelijk
'n knop, waarmee eenvoudigweg de TV-antenne
6f de spelcomputer op de TV-ingang gezet kan
worden.

ATARICqSSEtte.
opbergsytsteem

ATARI heeft nu 'n praktisch opberg-systeem voor
de spel{assettes. ln deze cassette-houder kunnen 8
cassettes worden opgeborgen met de gebru iks-
aanwijzingen. D.m.v. 'n simpele druk op de knop
komt de gewenste cassette naar voren, gereed voor
'n spelletje !

ledere ATAR|-dealer heeft deze cassette-houders in
voorraad of binnen 48 uur in huis. -fr -

I Brrt"lnr.r"r ORG 300, Adviesprijs: B fr.a 
I
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