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Uithoudingsvermogen:
\I/IJGAAN ER
TERUG OPAF.

Eenjaar na de grote finale in
hrUs wordt het nu Munchen, op 16
september aanstaande.

ln 1981 trok U de slag in met
Asteroid. Verledenjaar met l?ac Man.
Ditjaar zal de grote eind\ /edstrud
gespeeld worden op Centipede.

Hier zln de data \/f,or de \ /edstrU-
den en de adressen ran de GB's rzrcor de
laatste \,oorvvedstrrden, die op de Phoe-
nix cassette gespeeld worden.
WOENSDAG ]5 JUNJ tot en met
ZATERDAG 18 JUNI
GB CENTER FLERON
Rue Clef34 - 4620 FLERON
GB CEA]TER FLEMALLE G
Rue du hssage d'Eau 2 - 4l I I FLEMALLE-GMNDE
GB CENTER HERSTAL
Rue Basse Campagne - 4400 HERSTAL

GB CENTERANS IALTEUR)
Rue Florent Pirotte l8 - 4300 ANS IALLEURI

ZATERDAG 3 SEPTEMBER

FIA1ALE IN HET WALIBI I?ARK,wlE WORDT I(AMPIOEN
VOOR BELGIE?

Wy zullen het op 3 september
weten, rn het Walibi park.

Na de voorwedstrrden. die tot
op 2 juli zullen doorgaan in de Maxi
GB's, zullen wU per kategorie de namen
l<ennen van de 2 Belgen die in Mun-
chen onze kleuren zullen verdedigen.

Laat het moment niet on6nap-
pen. Het is nog trd U in te schrlj\€n, wil
U aan de wedkamp deelnemen.

SCHAKEL IN OP
HETJAAR 2OOO.

De informatika met haar zo moei-
lUk te hanteren micro-processoren, deze
wereld behoort reeds tot het verleden.
De informatika, model )C(le eeuw. dat
zUn de Atari komputers.

Komputer q/pes speciaal uitge-
dacht voor het dagelrks le\,en en voor
thuis.

U zult vlug en heel makkeluk de
ABC van de informatika leren beheer-
sen. De programmas zullen U de ene na
de andere alle gegevens veEtrekken
waanan U het nut zult ondervinden:
talenstudie. school- en universitarre
leerprogrammas. programmas vcor
prirze huishoudkunde en natuurlrk ook
een reeks vrre trdsbesteding program-
mas, zoals "Cavern of Mars", " Jet Pilot"
of "Star RaideR".

Neem voorsprong op uw tUd.
Het is niet te laat.

De individuele Atari komputers.
De grote stap naar de toekomst-

/t\
ATART

BU het begin \an het
spel beschikt U over drie
tove6tol{,es. Telkens als U
10.000 punten haalt krugt U
een to\€6toEe ten goede.

Indien een \an de
insekten uw to\eEtolje raakt
vvordt het spel onderbroken,
de tijd uw punten op te teF
len.

De werkeluke tril, U
zultze on$Naren met de
Centipede cassette zelf.
Ongetwufuld zal het ganse
jaar aner deze cassette spraak
zin.

EEN HANDJE TOEGESTOKEN
VOOR DEVOORWEDSTRIJD.

Blj het begin van het
spel beschikt U over 5 l6,ens.

Niets is eenvcudig.
Alles vvordt steeds ingewik-
kelder

Phoenix is weldegelljk
66n \an de meest boeiende
cassettes \an de science
flction reeks.

CENTIPEDE.
De cassette van de kam-
pioenen.

Aan de rand van een
bos staat U achter een pad-
destoel verborgen en wacht
U op de duizendpoot.
De duizendpoot en ztJn ako-
lieten zijn besloten U uit het
paddestoelen vierkant te
jagen.

U moet het kunnen
urthouden en zoveel moge-
lljk punten halen door deze
schadelUke insekten te ver-
delgen met de \ lnken \€n
uw toveEtokje.

De voorwedstrld
wordt op de Phoenrx casset-
te gespeeld, Ziehier het
pflncrpe.

U moet uw planeet
\€rdedigen tegen de aanval-
len van een vr.landig ruimte-
schip.

U wordt daarbU nog
o\€nEllen door nijdige vo-
gels. Maar U kan zich gerust-
stellen, u bent gewapend.
U krUgt een canon laser.

WOENSDAG 22 JUNItot en met
ZATERDAG 25JUNI
CB CENTER SOIGNIES
Chemin de la Gueleen 17

7400 S0rGNtES
GB CENTER I-TAINE SI-PIERRE
Chaussde de Mons 362
7]60 HAINE SI-PIERRE

GB CENTER GOSSELIES
Rue Tahon l6 - 6200 GOSSELIES

GB CENTERJUMET
RueBastinT-6040JUMET

WOENSDAG 29 JUNI toten met
ZATERDAG 2 JULI

GB CENTER WEPION
Chauss6e de Dinant i93 - 5150 WEPION
GB CENTERARLON
RUe CJairefontaine 2 - 6700 ARLON
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WELDRA
OPHETSCHERM:

TENNIS*
Het is zoals op Roland

Garros of Wmbledon. Maar
Noah, dat bent U. l5-0.
30-0. Opgelet voor de pas-
sing shos.

soccER*
Flotball a,sof U er zelf

M6art. Het is zo echt, dat
het terrein v\€.kelljk 90 me-
ter heeft. Het is het moment
de Belgische Cup of de
UEF\ Cup terug op spel te
zetten.

KAN@mOO'
U kunt de moeder helpen

haar kleine kangoeroe te
redden. Denk maar niet dat
het zonder moeite gEat. U
moet een aantal hindernis-
sen overkomen. De apen
bel(ampen en \alstrikken
ontduiken. Zo eenlroudig is
het niet.

JUNGLE HUNT' GATAXAN'
Dat is de echte sc,ence

fi ction. Afschuvl,elljke beesles
vliegen alom. De ga,echten
ran de galaxien. Het is kern-
achtig v\aar Om U te \€rde-
digen worden uw reflexen
en uw kunst \an strateeg
echt op de toets gesteld.

CENTIPEDE-
De menseneteE hebben

uw vriendin gerangen ge-
nomen. U moet ze redden.
En van de ene liaan op de
andere de reptielen en de
watenallen ont\ aren. Daar
blijft het niet br, uant de
menseneters zijn sluw..

Stuk \oor stuk de rups
\erdelgen. Opgelet roor de
kv\aaie diertjes die haar
beschermen.

Verantwoordeliik€ uitsevet: Jsan-Ctaude Charhon - 7l Cortenberclaan - 104O Brussel
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