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@Lootste nieaws en wot er ollenoot
ochter de schermen gebeurt

ITTANTIiI)
Ap hel laatste European

Tennis Championship had
Atan T standen apEesteld- En
met ztjn 5 VCS en zijn 2600
kamputers heeft Atari niet
geslaakt. Iirsse, twee mat.
ches Caar kwam men zich
meten ap Donkey of op de
Ata Tennis natuurlijk. Het
sukses was zo groot dat 3
VCS, 1 komputet 6A0 en 3
tenris cassettes ortvoerd
werden... ! Kunnen wii enkele
inlicht ngen aver hun even-
tuele terugkomst verwach
ten ? Dank U.

ANAGRAM
Toen ik in rriln cassetto

teek zocht, heb lk de casset
tes doen vallen. De letters
zijn verward geraakt. Help
mij de naam van de 5 Atari
cassettes terug ie virden.

Danone en Atari richten
sinds de maand aktober een
Super Tombola in met talrijke
Atari priizen. Het is niet
moeilijk en U kunt er heel
wat bij winnen. Volle uitleE
vindt U op de Danone pro
dukten. Het loopt doot tat
26 decembet. Maar laat de
kans U niet vaorbij gaan.

TRAKEBUTO
ROlDESASI
GRANDVAU
RASE'VYGNERE
FLOG

En deze 1A cassettes, kunt U ze teruE vinden?

B.
R.
A.

o.
A.
T.
A.
R.
t.

Wij hebben U reeds over
onze Antwerpse vrienden ee
spraken. Tat nu toe de enigen
die onverschrakken een Atari
Club hebben gesticht. Hier
zijn ze. De graotste naemt
Thierry. U kunt ze steeds een

bezoek brengen en even ter
plaatse gaan zien, ot hen iets
aver uw ervanngen medede-
len. Zii vragen niet beter.
Hierna het adres, Thietry
Pecher, 6 Kan i ngi n E I isabeth-
lei, 2018 Anlwerpen. Tel:
03/ 23A 97 34.

LABYRINT Hetp pac tvlan btt zitn setrcrde te komen.

7 FOUTEN Bii het reproduceren van deze tekeninl heett
anze komputer zich vergist. Er ziin 7 fouten binnengeslapen'
Kunt U ze ontdekken ?
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TOPTIENVRAGEN P
OVERDEHOMECOMPUTER.

1. Wat is nu precies het ver
schi/ tussen de Atari 60AXL
en de Atati SOAXL?

Het enlge verschi/ tussen
de 6A0 xL en de SOOY L is de
geheugen capaciteit. De 600
xL heeft 16K RAM geheugen
en kan standaard warden uit'
Eebreid tat 64K.
De 8O0XL heeft een stan'
daard 64K RAM Seheueen en
kan warden uitgebreid tot
128K (hierdoot is deze ma
chine ook L4cm d ieper).
Alle overige functies zoals in
gebauwde basic, de kleuren,
Eeluiden en programmee
rinEsmageliikheden ziin
identiek.
2. Kunnen de spe/cassetles
van de spelcomputer oak
wotden bespeeld ap de Atari
6A0 XL?

De Atari CX26OO spel
computercassettes hebben
een andere afmeting en an
dere aansluitingen dan de
spe/casseties vaar de hame
computet- H ierdoor kunnen
ze niet worden bespeeld op
de Atari XL homecomputer.
Er komt t.z.t. wel een adapter
am deze cassettes op de ha-
mecamputer af te spelen. De
verzamel ing spe/cassettes
behaeft niet te warden weg-
gegaoid.

3. Welk soort m icropraces-
seur zit in de 60AXL?

Alle Atari "XL" computers
hebben een type 65O2 micra
processor
4- Kan er aok een "gewone"
cassette recarder aangeslo-
ten warden ap de 60AXL?

ln principe kan dit wel.
Het is echter zo dat de Atari
7A1A cassette-recorder een
siereo cassette-recorder is
met speci a le aanslu iti ngsmo-
eeliikheden waardoar het
rechistreeks op de 600XL
kan worden aanEesloten. Met
een "gewane" cassette recor-
der moeten er allerlei extra
voarzi en i nge n wo rde n getrof -
fen en zelfs apparaten war-
den aangeschalt om hetzelf
de eflekt te krijgen: b.v. een
interface zau moeten worden
aangeschaft die de aanslui
tinE geschikt maakt voor de
recarder en zau er een modi
ficatie aan de cassette recor-
der moeten plaatsvinden om
de cassetten "aan/ uit" bedie
ning daot de computer te la-
ten plaatsv i nden. Nogmaa I s,

door het gebruik van de Atari

cassette- recorde r wa r d en a I
deze moeil i j kheden omzei ld,
als aak de problemen van op
name-niveaus en weerqave
instellingen. De Atari 1010
cassette- reco rd e r a a n Ee s I o
ten ap een 60A XL vormt een
compact en passend geheel
waardoor zander moei l i i khe-
den kan worden opqenamen
en weergeEeven en is oak
gesc h i kt vaa r bed i en i nE daa r
kinderen.
5. Kan er PASCAL op de Atari
Homecamputer ?

Ja, er kan PASCAI ge'
bruikt warden als pra?ram-
meettaal op de Atari Hame
camputet. De 600XL echter
vereist eniEe uitbreiding om
de Atari PASCAL elfektiel te
kunnen gebruiken.

6. Wat zijn de andere compu-
tertalen, beschikbaar op de
Atari homecomputer ?

B,AS/C (reeds ingebouwd
in alle XL-computers), Micto
Soft Basi c, LOGO, Assem-
bler/Editor, Macro Assem-
bler, FORTH en PILOT

7.ls de ingebouwde Basic-
taal een standaard Basic?

Elke computer spreekt
een bepaald "dialect" van de
standaard Basic, zo oak Atari.
De Atari Basic kent alle stan
daard Basic cammando's met
extra toevoegingen voor de
bekende Atari grafische mo
gelijkheden: de 4 geluidska-
nalen, de 256 kleuren, de 22
grafische modes.

8. Zit er een Nederlandse be-
schrijvinE bij elke hamecom
puter ?

Bij elke Atari Homecom
puter zit een Nederlandse
gebr u i ksh and I e i d i nE. Ze I fs bi j
de randapparatuur zit een
Nede t I a ndse h a nd le id I nE. Bi j
de XL computers ls zelfs ge
heel in het Nederlands een
handleiding met tekst en uit-
leg ovet de Atari Basictaal
met uitgebreide informatie
over alle beschikbare com
manda's.

9. Passe, a//e randappara-
tuur en software "program
ma's" van de 600xL aak op
de 80o XL?

Ja, alles watop de 600 xL
aan te sluiten ot at te spelen
is ts ook aan fe stutten dn al
te spelen op de 8OOXL.

10. wat zit er allemaal bij als
je een camputer koo?t?

Een verpa kki ngsdoos met
een tekst in 6 talen waarcnder
het Neder la nds ; schokabsor
berend kunststoffen doos
vullin!; de camputer CON
SaLE; de camputer vae
dings-eenheid vooeien van
een Nederlandse stekket;
een RF'kabel (haEe lrequen
tie kabel voor aansluitingvan
de camputer ap de antenne
in4ang van uw tv); Neder
I a ndse gebru i ksaa nw i jzi ngen,

Het aantal toepassirge,
dat U met de ATARI 6A0XL
kunt doen gaat door tot in
het aneindige. Ziehier enkele
n uttige u itbre i d i ngsm oge I i j k
heden en bi j behoriEheden.

De Atarl 1o2O kleurptinter.
Welke op gewoon pa?ier,

en in 4 kleuren, alles wat aP
het scherm gekomponeerd is
altekent.

De Atari 1027 printer.
Speciaal voor tekstver-

werking opgevat, reprodu-
ceert deze printer op om het
even welk type papier van
standaard fatmaat op 80 ko-
lammen. Een werkeliike se-
kretaresse.

De diskette unit Atari 1050.
ls het uitwendiE geheu

Een, vaor het stockeren van
uw programmas (1OO blz.
tekst, t.l.z. 130.00O karak
tertekens).

wa a rande r Basic nasl aqwe r k ;
Nede rl a nds ga ra ntiebew i i s.

De magretocassette
Atari 1014.

Laat tae, met een cassette
van 60 minuten, tot 2OO.0O0
ka ra kte rte ke n s te stockeren
en terzelfdertiid de Eeluids-
band Gaund track vaor mu
ziek, kommentaa r) met de
digitale band te synchroni-

E6n van de karakteristie-
ken van de Atari randappara-
tuur is
dat de ptiizen zeer schappe

Gedurende het hele jaar zal
er een rubtiek "comqutet
special" apen staan. Wii zul
len U noE andere randappa'
ratuur vaorctellen. En hebt
U, van uw kant,lrteressante
programmas te tanen, stuur
ze zander aarzelen oP. Wii
zullen ze met genoegen pu-
bliceren.
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rERX
;terix en Obelix moeten
2l magelijk voorwerpen

ve rzamelen, m a a t tegel i j ker-
tijd de dodeli)ke lieren van
cacafanix vermiiden. Laat
Astetix punten scaren door
tavetdranken, helmen en
schilden te verzamelen, maar
pas Eoed op, hel gaat steeds
sneller en het wordt alsmaar

JOUST
Je bevtndt ie in een verre

vreemde wercld, die Jou vij-
andig gestemd is. Je tegen
standers rijden op uitheemse
vogels. Ze zijn er in drie vet
schillende soorten; de ver
kenners, de iagers en de vii-
andelijke ridders. Wanneer
een teqenstander wordt uit
geschakeld legt de uitheemse
vogeleen ei. Als ie hetei raakt
scoor ie punten en het ei
verdwijnt. Raak ie het ei niet,
dan ontstaat er een noE Be-
vaa t I i i ker tegenstandet.

ALPHABEAM
Je eigen raket zit zonder

brandstot. Je kunt nieuwe
brandstof ktijgen doot de
brandslottanks, welke van
letters zijn voorzien naar de
aanlegplaatsen van de raket
te ltansporleren. De Alpha
Beam cassette slelt peuters
en kleuters in staat om in de
entourage van de ruimte met
de beginselen van het leren
lezen vertrouwd te geraken.

AGDUG
Je eerste onderaardse

blik tonen Pooka het roze
monster, en Fygar de vuur-
spuwende draak die voort-
durend heen en weer bewe-
Eend in hun onderaardse
tunnels wachten op Dig DuE.
Zodra hit zitn portie berctkt
in het midden van hetscherm
wordt er Eegraven. Wanneer
je bij Pooka ol Fygar komt,
gebruik dan de rode knop van
je ioystick am ze vol te blazen
tot ze exploderen. Maar zorE
ervoor dat je op tiid weE bent
anders bijt Dig Dug in het
stol, en je hebt maar 3 be-
schikbarc "levens."

ryt'
CAUTROLLER

ToV'tO
1 POLE POSITION
2 JUNGLE HUNT
3 KANGAROO
4 Ms PAC MAN
5 PHOENIX
6 APPRENTICE
7 VANGUARD
8 DIG DUG
9 IENNIS
10 BATTLE ZONE
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COOKIE MONSTER
MUNCH

Cookie Monster heeft een
magische koekjes tuin ont
dekt waat koekles net a/s
bloemen Eroeien-
Kleuter en peuterc kunnen
Cookie Manster helpen bij
het verzamelen van de koek-
ies en deze naar de koekjes
pot brengen. Daarna volgt het
tellen van de koekjes terwijl
Cookie Monster ze 6en voor
66n opeet.

B,IG B|IRDS EGG

CATCH
Big Bird wil graag qe na-

ti ona le e ie rwedstr i jd wi nnen.
Kleutes en peuters kunnen
Big Bird helpen doot eieren
te vangen zodra deze van de
glijbaan naar beneden ko
men. Dit educatieve spel laat
de kleintjes hun visuele vaat
digheden 1etenen, welke be
lanEriik ziin bij het leren
lezen.

KID'S
Dit "ki nder-toetsenbord"

ls speciaa/ bedoeld om als
controller te tungeren bij het
gebruik van Sesar,ne street
cassettes op de Atari spel-
computer

DONKEYKONG
Voorzncomputersheett

Atari deze p leza nte-a m u sa nte
cassette. Help Romeo zijn Ju,
liette bevrijden uit de klau.
wen van KinE Kong. Maar pas
op, deze eorilla is er! jaloers
en verdedigt zich met hand
en tand.

Veranlwoordelijke uitg€ve Jean-Ctaud€ Charhon- 7j Cortenbergtaan 1O4O Brusset

ATARI'


