
INHOUD
06 FAST FACTS & STATS

08 HERKEN EEN PRO PLAYER

10 CODETAAL!

12 WAT WAS HET ZWARTE GAT?

14 CHAPTER 2: CLOSE-UP

16 EPIC EILAND!

18 PERFECTE PLEKKEN

20 NOG MEER VAART IN DE STRIJD!

22 OPGEVIST!

24 REBOOT REWARD!

26 BLITSE BATTLE PASS!

28 7 SURVIVALSTRATEGIEËN

30 WAT IS JOUW GEVECHTSSTIJL?

32 SUPERSEIZOENEN!

34 WEES VOORBEREID!

36 LTM: FACTS & DATA

38 BOOM! VERRASSINGSAANVAL!

40  CHAPTER 2: WAPENS

Het maakt niet uit of je een pro 
bent in Chapter 2 of de game 
nog maar net speelt, deze gids 
neemt je mee op een 
onvergetelijke reis rond het 
Fortnite-eiland. Het is tijd om 
in de Battle Bus te springen, je 
locatie te kiezen en in de actie 
te duiken!

Deze game guide helpt je 
je weg te vinden door de  
beste features van de beste 
game ooit! 
De gids staat vol met al je 
Fortnite-favorieten, van 
wapens en voertuigen uit 
Chapter 2 tot skins, emotes 
en nog veel meer items van 
vroeger tot nu. Net als een 
legendary SMG zul je deze 
guide niet meer willen 
neerleggen!
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42 SHOOT-OUT!

46 GA TOT HET UITERSTE!

48 MAAK JE EIGEN WAPEN 

50 BOTS: DO’S & DON’TS

52 DANSMOVES!

54 MODESHOW

56 LEGENDARY LOOKS

58 ESSENTIËLE ITEMS: DO’S & DON’TS

60 ITEMS VAN JE DROMEN

62 COOLE & CRAZY COSMETICS

64 DE IDEALE CHEST

66 CREATIVE MODE: GA AAN HET RACEN!

70 CHAPTER 2: GEHEIMEN!

72 JE EIGEN FORTNITE-NAAM

74 CHAPTER 2: JE STATS

76 SAFETY FIRST

78 CHAPTER 2: QUIZ

80 CHAPTER 2: QUIZANTWOORDEN

VAL OP!
In deze game guide is er veel ruimte om dingen op te schrijven of af te vinken. 
Pak je pen of potlood erbij en houd je stats bij, beoordeel skins, ontwerp je eigen 
wapen, omschrijf de ideale chest om te looten, ontdek wat je Fortnite-naam is 
en nog veel meer!

VEILIG ONLINEGAMEN 
Fortnite is een online game, die je op 
PlayStation, Xbox, Switch en pc en op 
sommige smartphones en tablets kunt 
spelen. Gamers van allerlei leeftijden van 
overal ter wereld nemen het tegen elkaar 
op. De spelers kunnen met elkaar praten 
via de tekstchat of via een headset met 
microfoon. Deze functie kan ook worden 
uitgezet. Ouders en voogden kunnen het 
best met hun kinderen praten over veilig 
onlinegamen en duidelijk maken dat de 
kinderen het moeten vertellen als er iets 
gebeurt waar ze overstuur van raken. 
Gamen moet altijd een leuke en positieve 
ervaring zijn. Meer advies over veilig 
onlinegamen is te vinden op blz. 76-77.
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FACTS & STATS
FAST

Ontdek waarom Fortnite Battle Royale  
de beste game aller tijden is!

Wereldwijd spelen meer dan 250 miljoen 
gamers Fortnite. Ongeveer 10 miljoen van 
hen hebben al tegelijkertijd online gespeeld!

De twee belangrijkste 
getallen in Fortnite zijn 
100 en 1. Elk spelletje 
begint met 100 gamers, 
die op het eiland gedropt 
worden. De bedoeling is 
om nummer 1 te worden: 
de laatste overblijvende 
speler aan het eind van 
het spel. Succes!

Het ‘zwarte gat’ slokte heel Fortnite op aan 
het eind van seizoen 10 (Season X). De game 
kon niet meer gespeeld worden. Het zwarte gat 
bleef 37 uur op het scherm voordat uiteinde-
lijk Chapter 2 gelanceerd werd.
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In totaal zijn er in Fortnite meer dan 1000 
tiers geweest om vrij te spelen. In elk nieuw 
seizoen kun je de Battle Pass kopen en zo 
skins, items en rewards van nieuwe tier levels 
vrijspelen.

Een Battle Pass voor een nieuw 
seizoen kost gewoonlijk 950 
V-Bucks. Die kan je rewards 
met een waarde van meer dan 
25.000 V-Bucks opleveren. 
Meestal duurt het 75 tot 150 uur 
om alle levels te bereiken.

De game werd ontwikkeld door Epic Games 
en uitgebracht in 2017. Na 10 seizoenen nam 
Chapter 2 het over en begon er een nieuw 
seizoen 1… maar dat was helemaal anders!

Fortnite is enorm 
populair binnen de 
e-sport. Topspelers (en 
zelfs jij thuis) kunnen 
zich aanmelden om mee 
te doen aan toernooien, 
waar trofeeën en prijzen 
te winnen zijn. Alleen al 
in het eerste seizoen 
deelde Epic Games bijna 
90 miljoen euro 
aan prijzengeld uit.

Professionele Fortnite-spelers behoren 
tot de beroemdste gamers op het internet. 
Spelers zoals iBallisticSquid, DanTDM, Ali-A en 
Ninja hebben tientallen miljoenen YouTube-
abonnees. Hun video’s zijn kindvriendelijk en 
worden bijna oneindig veel bekeken.

Fortnite heeft als leeftijdsclassificatie 
12. Dit betekent dat het spel geschikt is om te 
spelen voor gamers van 12 jaar en ouder. 

Je kunt de schiet- en survivalgame spelen op 
pc, Mac, Xbox, PlayStation, 
Nintendo Switch, smartphones en 
tablets (zowel iOS als Android).

V-Bucks
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EEN PRO PLAYER
Aan deze kenmerken herken je een pro!

STER VAN HET SCHERM
De beste Fortnite-spelers zien deze tag 
voortdurend op hun scherm. Hij ver-
schijnt alleen als je al je tegenstanders 
hebt uitgeschakeld en dus een Victory 
Royale hebt behaald. Als dit de eerste 
keer is dat je deze tag ziet, moet je het 
eiland duidelijk nog veroveren!

#1
VICTORY 

ROYALE

FORTNITE FASHION
Outfits, ‘skins’ genoemd, en coole items zoals rugzakken en huisdieren 
kun je verdienen door missies in de Battle Pass te voltooien. Ze kunnen 
ook met V-Bucks worden gekocht. Hoe dan ook, de beste spelers 
hebben heel veel coole skins en extra’s waaruit ze kunnen kiezen, ook 
uit de tijd voordat Chapter 2 werd uitgebracht in oktober 2019.

HERKEN
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AANTAL KILLS
Op je scherm laten deze symbolen 
zien hoeveel spelers je hebt 
uitgeschakeld. Goede Fortnite-
spelers zien hier vaak een hoog 
getal. Veel andere gamers 
overleven hun goed gemikte 
schoten immers meestal niet!

WAPENEXPERT
Niemand belandt in het spel met een wapen. 
Alle Fortnite-vuurwapens moet je op het 
eiland zelf looten. Topspelers zoeken 
razendsnel de beste wapens uit en weten 
wanneer ze moeten veranderen van wapen 
naargelang het soort vuurgevecht. Ze zijn 
ook goed in het afvuren van fatale schoten.

PARAPLU
Als je uit de Battle Bus bent gesprongen en 
iemand een paraplu ziet openen, kun je je 
beter uit de voeten maken. Een paraplu krijg 
je als je een Victory Royale hebt behaald en 
dus als laatste bent overgebleven op het 
eiland. Het is een soort Battle Royale-
ereteken!

MEESTERBOUWER
Er valt niet aan te ontkomen: je moet een 
briljante bouwer zijn om de strijd te winnen. 
Als het erop aankomt, kunnen schuilplaatsen 
en forten het verschil maken tussen de 
overwinning en de uitschakeling. Een goede 
Fortnite-speler kan binnen enkele seconden 
indrukwekkende gebouwen maken!

25

20
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CODETAAL!

Begrijp jij al deze 
woorden en uitdrukkin-
gen? Of misschien heb 
je ze zelf al gebruikt? 
Kruis alles aan wat je 
kent!

DAT WAPEN IS ECHT OP!

Betekenis: als een item of wapen te 
krachtig is geworden en het spel uit ba-
lans brengt, is het OP (‘overpowered’)!

EEN NO-SKIN

Betekenis: je tegenstander is een 
noob en heeft geen coole skin.

GG!

Betekenis:  
‘good game’ of  
‘goed gespeeld’.

EEN NOOB

Betekenis: een speler die een 
beginneling is en niet goed in het 
spel is.
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IK HEB EEN BIG POT NODIG!

Betekenis: shield potions die 
+50 shield geven, worden ‘big pots’ 
genoemd.

EEN CAMPER

Betekenis: een speler die zich ergens 
schuilhoudt en zo makkelijk andere 
spelers probeert uit te schakelen.

EEN OG LEGEND

Betekenis: OG staat voor ‘original gamer’. 
Zo’n ‘legend’ is dus iemand die al fan is 
van Fortnite sinds de release in 2017.

SPRAY & PRAY!

Betekenis: je hebt niet helemaal de 
controle over je wapen en hoopt 
maar dat je je doelwit raakt.

90S DOEN

Betekenis: een uitdrukking die betekent 
dat je telkens 90 graden draait en bij 
elke draai een muur bouwt.

REZZING

Betekenis: ‘rezzing’ of ‘rezzen’ betekent 
een andere gamer in je team ‘reviven’ 
nadat hij neergehaald is.

EEN TTV

Betekenis: ‘TTV’ is vaak een deel van de 
naam van een gamer. Het betekent dat 
de speler zijn game streamt op Twitch.

BAITING

Betekenis: ‘baiting’ of ‘baiten’ is het 
misleiden of in de val lokken van 
een tegenstander. 

IK HEB ECHT VEEL LAG!

Betekenis: je slechte wifi-
verbinding zorgt voor enorm veel 
vertraging op het scherm!

ELIM

Betekenis: de afkorting van ‘elimination’ 
(uitschakeling). Als de klok tikt, 
besparen afkortingen veel tijd!
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