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VOORDAT JE BEGINT

1. VOORDAT JE BEGINT

S

inds zijn release in 2017 kent het door Epic Games ontworpen en ontwikkelde Fortnite dankzij de Battle Royale-modus
wereldwijd een enorm succes.
Het spel is gratis te downloaden voor PC, Mac, spelcomputers
(PS4, Xbox One, Nintendo Switch) en iOS. Fortnite Battle Royale
is geen doorsnee action game of shooter: het is in de eerste
plaats een overlevingsspel waarin jij op vijandelijk territorium manoeuvres moet uitvoeren.
Het begint allemaal rustig. 100 spelers bevinden zich aan boord
van een bus onder een blauwe luchtballon in feestverpakking,
die kalmpjes over zee vliegt en langzaam een eiland nadert.

Eenmaal boven land, opent de bestuurder de deuren.
Waag je de sprong? Of ben je bang om jezelf in het grote onbekende te storten? Jammer dan, want je kunt niet anders: je hebt
immers zelf voor de Battle Royale gekozen!
Dit dolle avontuur voert je door een vrolijke, kleurrijke wereld,
waar heuvels en vlakten afgewisseld worden met stadjes en me-
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ren. Maar je bent hier natuurlijk niet om de toerist uit te hangen!
Hier geldt maar één wet: die van de sterkste. De 99 andere spelers vormen geen decorstukken, maar zijn erop uit om jou te doden. Om dat doel te bereiken zijn alle middelen toegestaan. Dit
eiland en zijn strijders kennen geen mededogen. Zorg ervoor
dat je continu op je hoede bent.
Elke speler droomt van maar één ding: de laatste overlevende
te zijn en de winst te behalen. Om daarin te slagen moet je
een aantal trucjes kennen, en in deze handleiding zullen we
die aan je onthullen. Daarna zul je in staat zijn zelfs de meest
onverwachte gebeurtenis het hoofd te bieden.

DE SPELWIJZEN

O

f je nu alleen of met anderen speelt, er is altijd een geschikte
spelmodus die je kunt kiezen.

In de solo-modus speel je alleen. Zonder bondgenoten is het jij
versus de 99 andere strijders. Er kan er maar eentje overleven.
Dit is de populairste spelmodus.
Als je net begint, is deze modus ideaal om te oefenen en het
voor het eerst op te nemen tegen echte spelers. Sommigen
zullen al zeer ervaren zijn en je het vuur aan de schenen leggen. Kies voor deze modus als je wel houdt van een uitdaging
en je graag snel vooruitgang wilt boeken. Schuw de risico’s
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niet, zoek het contact met je tegenstanders en daag ze uit.
Test de wapens waarover je beschikt, leer deze kennen en ze
te hanteren. Ongetwijfeld zal het ene wapen je beter liggen
dan het andere.

We zouden je willen aanraden om de duo-modus uit te proberen samen met een vriend of vriendin, al is het ook mogelijk om
die modus met een onbekende te spelen.
In de duo-modus zijn 100 spelers verdeeld over 50 koppels. De
kaart is hetzelfde, net als het wapentuig en ook het grote doel:
in leven blijven.
De duo-modus verschilt van de solo-modus doordat je erin
kunt communiceren. Dat is zelfs onontbeerlijk. Zorg voor een
koptelefoon en microfoontje om met je medestrijder te kunnen praten. Waarschuw de ander als je vijanden opmerkt.
Dokter strategieën uit en geef rugdekking. Wissel wapens uit,
neem voorzorgsmaatregelen. Bouw samen aan constructies
om effectiever te kunnen optreden. Samen sta je echt sterker.
Weet dat als een van jullie wordt geraakt door een rivaal en zijn
levensmeter leeg is, hij nog een tweede kans krijgt. Je hebt dan
namelijk enkele seconden om hem te reanimeren. Ben je echter
niet snel genoeg en slaat de vijand voor een tweede keer toe,
dan zul je er vanaf nu alleen voor staan.
Je kameraad is nog steeds verbonden aan het spel, maar kan
dan niet meer meespelen. Wel kan hij nog praten en naar je
kijken. Mocht hij dat willen, dan kan hij ook meteen een nieuw
single- of multiplayerspel beginnen.
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Ten slotte kun je in de squad-modus ook nog een team (squad)
vormen. Deze modus is zonder twijfel de afwisselendste en
biedt garantie op grote lol.
Maar wacht hier nog even mee als je net begint. Probeer eerst
de solo-modus. Wen even aan het spel en test tegen je vijanden
je vermogens uit. Dit is de perfecte modus om jezelf te trainen in
één-tegen-één-gevechten. Leer de weg op het eiland kennen,
zodat je later steeds vertrouwd bent met het terrein. En wanneer
je dan klaar bent: in de aanval!
Heb je ervaren vrienden om je heen, dan is het altijd goed om
dingen van hen op te steken. Via de microfoon kunnen ze je
tijdens het hele spel tips en waarschuwingen geven.
Ben je daarentegen al een geoefende speler, wees dan niet bevreesd en gebruik je ervaring in de squad-modus!
Daarin zijn de 100 krijgers verdeeld over teams van 3 of 4 spelers. In deze modus is communicatie belangrijker dan ooit, en
het op eigen houtje dingen doen is meer dan ooit af te raden.
Wees niet te zuinig: beschik jij over een maximaal wapenarsenaal maar zit een van je medestanders zonder, help hem dan
aan een wapen. Als je niet wilt delen, keer dan terug naar de
solo-modus: in een squad draait het om samenwerken!
Wees georganiseerd. Verdeel de taken. Een speler kan expres
als doelwit voor een sniper dienen, om zo zijn kameraden dekking of ruimte te geven; weer een ander kan het slopen van vijandige gebouwen op zich nemen, terwijl de andere twee nabije
vijanden aanvallen. Zorg dat jullie steeds goed gegroepeerd
zijn. Trek er niet als een dolende ridder in je eentje op uit. Je
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tegenstanders zullen daarvan weten te profiteren.
Net als in de duo-modus is het mogelijk om een vriend te verzorgen, zolang je er maar op tijd bij bent. Reden te meer om niet
alleen te handelen, want je kornuiten zullen er de consequenties
van ondervinden. Wel is het zo dat zolang één speler van je
squad in leven is, het spel verdergaat. Wreek dan je gesneuvelde maten en knok door voor de felbegeerde winst!
Als je vrienden er even niet zijn voor een tochtje over het eiland,
kun je ook met onbekenden spelen. Een nadeel hierbij is dat je
van tevoren hun niveau niet kent. Noobs (nieuwelingen) kunnen
je belemmeren in je voortgang. Wees wel altijd solidair.
Af en toe kom je, irritant genoeg, spelers tegen die het spel niet
serieus nemen.
Van de andere kant stuit je soms ook op zeer ervaren spelers. Kijk
dan goed hoe ze spelen, volg hun voorbeeld en vraag om tips: van
je medespelers kun je van alles te weten komen.

In Fortnite Battle Royale worden regelmatig spelmodi georganiseerd die ‘tijdelijk’ zijn. Deze modi geven nieuwe variatie aan
het spel(plezier). Enkele voorbeelden:
De 50 vs. 50-modus keert vaak terug. Deze is totaal anders
dan de eerdergenoemde modi. Hier ben je een leger van 50
soldaten dat het opneemt tegen een even grote tegenmacht.
Overal klinken schoten en worden bouwwerken opgetrokken. Je
mannen sneuvelen door toedoen van kogels, maar je vijanden
ook. Waar nu je aandacht op te richten? Verdedig ten koste van
alles je vlag en probeer je gevallen soldaten weer tot leven te
wekken. De winnaar is het leger dat de ander van de kaart heeft
geveegd.
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De solid gold-modus biedt de kans om met enkel legendarische wapens te vechten. Heb je tijdens de normale spellen weinig geluk en vecht je daar alleen met zwakkere wapens, dan
zal deze modus je zeker opkikkeren. Wat een genot om in elke
koffer en elk huis een van de allerbeste geweren te vinden!
Slechte dag gehad? De Explosives-modus helpt je te ontspannen. Reageer je af door alles wat op je pad komt met granaten en raketwerpers te laten ontploffen! In deze modus zijn
alleen bommen en raketten beschikbaar. Net als in de Solid
Gold-modus is de Explosives-modus ideaal om wapens uit te
proberen waar je in de klassieke spelvormen moeilijk aan komt.
Heb je even genoeg van eindeloos durende spelletjes? Speel
dan in de Blitz-modus! De storm staat op uitbreken. Verstoppen
kan niet. De spelers kunnen geen tijd verspillen aan het zoeken
naar wapens en moeten het doen met wat ze aan boord vinden.
Het gebied krimpt snel in, waardoor je gedwongen wordt te
vechten. Deze modus is zeer geschikt om je te oefenen in het
nemen van snelle beslissingen. Er is geen tijd om te talmen en
dat dwingt je tot snel denken en snel aanvallen. Dit is een uitstekende spelvorm om je reflexen te trainen.
Goed nieuws: de tijdelijke training-modus stelt je in staat om
onafhankelijk van je vrienden te trainen. Ga jezelf te lijf en bouw
constructies zonder dat je gestoord wordt door andere spelers.
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