
ZIN IN EEN BEIS
NAAB DE VERENIGDE STATEN?

NEEM DAN DEEI AAN HET
WEBETDKAMPIOENSCHAP

Het wereldkampioenschap ASTE ROI DS, door
Atari georganiseerd, zal plaats hebben te
Washington op 14 november 1981.

Zullen mogen deelnemen aan deze wereldfinale;
de gewestelijke overwinnaars van de Ver. Staten
evenals de nationale kampioenen van een aantal
landen, waaronder Belgid.

De belgische kampioen die ons land zal vertegen.
woordigen, zal gekozen worden op het nationaal
kampioenschap, welk zal plaats hebben op 24
oktober e.k. in City ll, Nieuwstraat, te Brussel.

Er zal hem een vliegtuigbiljet voor de Ver. Staten
overhandigd worden en zal daar de gastheer ziin
van ATARI.

Verlies dan ook geen tijd en loop vlug naar uw
voortverkoper om u de Asteroids cassette te ver-
schaffen om u te oefenen met het oog op deze
wedstrijd. Vergeet vooral niet na te kijken of
het speel reglement er bii zit.
Deze wedstrijd is voorzien van vele mooie prilzen,
En wie weet, u wordt misschien de gelukkige
winnaar die, over enkele weken, zijn valies klaar-
maakt met bestemming: de nieuwe wereld.
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VOUTEZ-VOUS GAGNER
UN VOYAGE AUX ETATS-UNISAU

MOIS DE NOVEMBBE ET PABTICIPEB AU
CHAMPIONNAT

MONDIAT
ASTEBOTDS t98t?

Le 14 novembre 1981, aura lieu ii Washington le
championnat mondial ASTEROIDS, organis6 par
ATARI.

Seront admis ii participer d cette finale mondiale,
les vainqueurs r6gionaux des Etats-Unis ainsi que
les champions nationaux d'un certain nombre de
pays, dont la Belgique.

Le champion belge qui reprdsentera notre pays
sera d6signd i l'issue du championnat national qui
aura lieu le 24 octobre a City ll, rue Neuve d

Bruxelles, il recevra un billet d'avion pour les
Etats-Unis oi il sera l'h6te d'ATABl.

D6p6chez-vous donc de vous entrainer en vous
procurant imm6diatement la cassette ASTEROIDS
chez votre revendeur habituel; celui-ci vous
remettra a cette occasion le rdglement du concours
qui sera dot6 de nombreux prix.

Et qui sait. vous serez peut-Otre l'heureux gagnant
qui dans quelques semaines bouclera ses valises
i destination du nouveau monde!


