
Wii Sports Club

1 fon i r ietmaanlBe g kejri

bee ntgijorVo t da

2 ll e srooC n rt

3 cnu t seilnO i fen

4 oe t z hticdeOu r jkli

id gninI el

5 tsrpo ubl Cr eOv  SiWi

6 eg g e nsvengeOp s gela

7 ir gnueB ts

8 ige n nen mO t b e

9 ln aod( wo is )evd retn eiiL ec ep  n s ok

na d netpS e sl

10 eps nel lnO eni

11 ps e nelffO l eni

12 ni g negiU t ad

WUP-P-AWSP-03



re esiM vi

13 ncfu esti-ivMi seer

nisTen

14 ss neieT nn

15  tjbi isnentusBe g nri

lenBow

16 lenBow

17  bjbi enlowtusBe g nri

lfGo

18 fenGol

19 ij b  lfgostBe u ngri

balkHon

20 la l neoH n bk

21 ho ij albnkbtusBe g nri

senBok

22 senBok



23  bjbi ensoktusBe g nri

wotan endorgeaVr n en 

24 wotan endorgeaVr n en 

rmfo ieatnodPr tiuc

25 ornf m ieatipyCo r htig

26 nue gnitdnO sre



1 fon i r ietmaanlBe g kejri

Lees voor het gebruik ook de informatie in de

applicatie  Gezondheids- en

veiligheidsinformatie in het Wii U-menu, voor meer

informatie en tips om meer plezier met deze

software te hebben.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je

deze software gebruikt. Als kinderen deze

software gebruiken, dient een ouder of voogd

deze handleiding te lezen en aan hen uit te

leggen.

Deze software werkt alleen met de Europese/

Australische versie van het Wii U-systeem.

Bedankt dat je hebt gekozen voor

Wii Sports™ Club voor Wii U™.

Je kunt de taal van de software veranderen

door een andere taal in te stellen voor het

systeem. Je kunt de taal van het systeem

wijzigen in de  systeeminstellingen.

De taal in de software is afhankelijk van de taal

die is ingesteld voor het systeem. De software

ondersteunt acht verschillende talen: Engels,

Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands,

Portugees en Russisch.

Taalkeuze

Leeftijdsclassificatie



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nieuw-Zeeland):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australië):

www.usk.de

USK (Duitsland):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

Informatie over de leeftijdsclassificatie voor deze

en andere software vind je op de website van

het in jouw regio gebruikte classificatiesysteem.



2 ll e srooC n rt

Om deze software te spelen, heb je een Wii-

afstandsbediening Plus nodig die met het systeem

is gesynchroniseerd. De Wii U GamePad kan ook

worden gebruikt voor sommige menu's en sporten.

♦ In plaats van een Wii-afstandsbediening Plus kun je

ook een Wii-afstandsbediening met een bevestigd

Wii MotionPlus™-accessoire gebruiken.

Controllers synchroniseren

Ga naar het HOME-menu

en kies CONTROLLER-

INSTELLINGEN, gevolgd

door SYNCHRONISEREN.

Volg de instructies op het

scherm om je controller te synchroniseren.

Wii U

GamePad

Wii-afstands-

bediening Plus

♦ Je kunt met maximaal vier spelers tegelijk spelen. Het

aantal controllers dat je nodig hebt, hangt af van de

sport die je speelt.

♦ Er kan slechts één Wii U GamePad tegelijk met deze

software worden gebruikt.



3 cnu t seilnO i fen

Als je verbinding maakt met het internet kun je:

♦ Lees de Wii U-snelstartgids en raadpleeg de

categorie 'Internet' in de  systeeminstellingen voor

informatie over hoe je met je Wii U-systeem

verbinding kunt maken met het internet.

♦ Voordat je op Miiverse kunt posten, moet je

verbinding maken met het internet en Miiverse

ingesteld hebben. Kies  MIIVERSE in het Wii U-

In de downloadversie kun je als je gratis

proefperiode is afgelopen blijven genieten van de

sporten door een licentie te kopen. 

Licenties kopen (alleen voor de

downloadversie)

Bekijk de status van je club, de spelerstatistieken

voor alle clubs en op welke plaats je vrienden in

het klassement staan. 

Sportstatistieken bekijken

Deel je sportbelevenissen met de Miiverse™-

community en post berichten die je kunt

weergeven tijdens onlinewedstrijden. 

Posten op Miiverse

Ga online en speel tegen andere Wii Sports Club-

leden! 

Spelers binnen jouw regio uitdagen

Gegevens uitwisselen met SpotPass

Ontvang berichten over Wii Sports Club (die

mogelijk reclame en promoties bevatten),

gegevens over klassementen en andere informatie.

9

8

13

10



menu om dit in te stellen.

♦ Als je meer informatie wilt over Miiverse, kijk dan

onder 'Miiverse' in de elektronische handleiding van

de Wii U. Als je de elektronische handleiding van de

Wii U wilt bekijken, druk dan terwijl het Wii U-menu is

geopend op  om naar het HOME-menu te gaan en

kies vervolgens  .



4 oe t z hticdeOu r jkli

Ouders/voogden kunnen bepaalde functies van het

Wii U-systeem beperken via het

 ouderlijk toezicht in het Wii U-menu.

De volgende functies kunnen worden beperkt:

Functie Omschrijving

Online

interactie in

games

Beperkt online spelen, de weergave

van content op Miiverse ,

het bekijken van clubinformatie, het

ontvangen van gegevens via

SpotPass™ enz.

Wii U-winkel-

diensten

Beperkt de aankoop van licenties.

Miiverse

Beperkt het posten op Miiverse en

het bekijken van posts van andere

spelers op Miiverse. Je kunt alleen

het posten beperken, of zowel het

posten als bekijken.

13
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5 tsrpo ubl Cr eOv  SiWi

Hiermee kun je alle sporten onbeperkt spelen.

Diskversie

Downloadversie

De eerste keer dat je de game speelt, krijg je een

gratis proefperiode van 24 uur. Je kunt dan 24 uur

lang gebruikmaken van alle sporten. Daarna heb je

een licentie nodig om verder te kunnen spelen.

Wii Sports Club is een game waarin je

verschillende sporten kunt beoefenen, dankzij de

levensechte, intuïtieve bewegingen met de Wii-

afstandsbediening Plus en de Wii U GamePad. Als

je verbinding maakt met het internet, kun je het

opnemen tegen spelers uit je regio, en zelfs tijdens

een wedstrijd berichten versturen en ontvangen!

Hieronder vind je meer informatie over de

verschillen tussen de diskversie en de

downloadversie van deze game.

9



・Je moet verbinding maken met het internet

om gebruik te kunnen maken van de gratis

proefperiode.

・Tijdens de gratis proefperiode worden

bepaalde gegevens, zoals clubinformatie

 en statistieken, niet opgeslagen.

・Als online interactie in games is beperkt via

het ouderlijk toezicht in het Wii U-menu,

kan de gratis proefperiode niet worden

geactiveerd.

Over de gratis proefperiode

8



6 eg g e nsvengeOp s gela

♦ Zelfs als je je Mii-personage wist of het in Mii-maker

uit je favorieten verwijdert, kun je de gegevens van

dit Mii-personage nog steeds overzetten naar een

ander Mii-personage.

♦ De statistieken van je persoonlijke Mii-personage

kunnen niet worden overgezet naar een ander Mii-

personage.

Kies in het hoofdmenu  INSTELLINGEN ⇒

SPELERSLIJST AANPASSEN om je ervaringsniveau

en statistieken over te dragen naar een ander Mii-

personage.

Gegevens overzetten

・ Wanneer je met een Gast-Mii speelt 

・ Wanneer je samen met een ander Mii-personage

tennis speelt

Het ervaringsniveau en de statistieken worden in

de volgende situaties niet opgeslagen:

Uitzonderingen

De opgeslagen gegevens worden automatisch op

bepaalde punten bijgewerkt, zoals wanneer een

wedstrijd is afgelopen. Statistieken zoals je

ervaringsniveau worden samen met het

geselecteerde Mii™-personage opgeslagen.

Opslaan

♦ Voor de diskversie en de downloadversie worden

dezelfde opgeslagen gegevens gebruikt.

8
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Als je opgeslagen gegevens wilt wissen, ga je naar

de systeeminstellingen in het Wii U-menu en kies

je GEHEUGENBEHEER.

Opgeslagen gegevens

wissen



7 ir gnueB ts

♦ Je kunt opties ook selecteren door ze met de Wii-

afstandsbediening Plus aan te wijzen.

♦ In de meeste gevallen wordt de Wii-afstandsbediening

Plus gebruikt die als S1 is ingesteld.

Terug 

Bevestigen 

Optie selecteren 

Besturing Wii-afstandsbediening Plus

Druk tijdens Offline spelen

 of tijdens een

Uitdaging  op  om

naar het pauzemenu te

gaan. In dit scherm kun je ook je Wii-

Pauzemenu

Bij sommige sporten moet je met de Wii-

afstandsbediening Plus zwaaien of de GamePad in

het rond bewegen. Let tijdens het spelen goed op

personen en voorwerpen in je directe omgeving.

Besturing in het spel

Houd je Wii-afstandsbediening Plus verticaal

wanneer je door menu's wilt navigeren. Sommige

menu's bestuur je met het touchscreen van de

Wii U GamePad.

Menubesturing

11

12



afstandsbediening Plus opnieuw kalibreren.



8 ige n nen mO t b e

♦ Je kunt maar één keer per 24 uur van club wisselen.

Allereerst moet je je SpotPass-voorkeuren instellen

en een club kiezen. Vervolgens ga je automatisch

naar het hoofdmenu.

♦ Om lid te worden van een club die niet bij een

bepaalde regio hoort, kies je OVERIG tijdens het

selecteren van een club.

Clubs

Je kunt kiezen uit een aantal clubs die elk

een bepaald gebied in jouw regio

vertegenwoordigen. Wanneer je lid wordt van

een club, kun je online voor die club spelen

en andere leden peptalk  geven.

Een sport kiezen

♦ De afbeelding die je hier ziet, komt uit de

downloadversie van de game.

♦ In de downloadversie worden sporten waarvoor je

licentie is verlopen, grijs weergegeven. Deze sporten

kun je niet spelen. Als je een nieuwe licentie wilt

kopen, kies dan  of een sport die grijs wordt

weergegeven, om naar de Nintendo eShop te gaan.

Kies in het hoofdmenu een

sport om naar het scherm

te gaan waar je een

spelstand kunt selecteren.

Voordat je begint

13

9



In Instellingen kun je onder andere je

clublidmaatschap en SpotPass-instellingen

wijzigen.

Instellingen

Een spelstand kiezen

Er zijn drie spelstanden

waar je uit kunt kiezen:

Speel via het internet tegen andere

Wii Sports Club-leden.

Online spelen 

Profiel

♦ In Klassement kun je de statistieken bekijken van

vrienden. Het maakt niet uit of je vrienden de

diskversie van de game gebruiken, of dat ze licenties

hebben gekocht in de downloadversie.

Check je statistieken, kijk

waar je vrienden in het

klassement staan, post

tekstberichten en

handgeschreven berichten op Miiverse, en meer.

Hier kun je informatie

zoals de statistieken en

het klassement van je club

bekijken en de community

van je club op Miiverse bezoeken.

Clubinformatie

10



Probeer de hoogste score te halen in uitdagende

minigames.

Uitdagingen 

Er kunnen maximaal 4 spelers spelen.

Offline spelen 

12

11



9 ln aod( wo is )evd retn eiiL ec ep  n s ok

Als je de downloadversie van Wii Sports Club hebt,

dan moet je een licentie kopen om na de gratis

proefperiode van 24 uur verder te kunnen spelen.

Kies de sporten die je het leukst vindt! Zodra je

een licentie voor één sport hebt gekocht, kun je

de gekozen sport(en) spelen wanneer je maar wilt.

Deze licentie is ideaal voor spelers die van hun

favoriete sporten willen genieten wanneer het hen

het beste uitkomt.

Licentie voor één sport

♦ Als je een licentie koopt, dan kunnen ook andere

gebruikers van je Wii U-systeem Wii Sports Club

spelen.

♦ Als je de diskversie van de game hebt, dan kun je

alle sporten spelen zonder licenties te kopen.

Licenties (downloadversie)

Je kunt kiezen uit de volgende twee soorten

licenties.

Zodra je deze licentie koopt, krijg je 24 uur lang

toegang tot alle sporten. Perfect voor wanneer je

een feestje geeft, of wanneer je zin hebt om

verschillende sporten uit te proberen!

Daglicentie

Licenties kopen

(downloadversie)



1. Kies in het hoofdmenu

van de downloadversie

, of kies een sport

waarvoor je geen

geldige licentie hebt. Je ziet dan een scherm

waar je licenties kunt kiezen.

♦ Kies OMSCHRIJVING om meer informatie over elke

soort licentie te zien.

2. Kies een licentie om de

Nintendo eShop te

openen.

3. Lees voor meer informatie de pagina

"Aanvullende content en licenties kopen" in de

elektronische handleiding van de Nintendo

eShop.

♦ Je kunt de elektronische handleiding openen door

in de Nintendo eShop MENU te kiezen, en

vervolgens HULP ⇒ HANDLEIDING.

♦ Je kunt de Nintendo eShop ook openen door 

te kiezen in het HOME-menu.



10 eps nel lnO eni

Als je een onlinewedstrijd wilt spelen, volg je de

instructies op het scherm om de volgende stappen

te voltooien:

Een onlinewedstrijd

instellen

1. Je speelstijl wijzigen

♦ Speler 1 speelt altijd met het huidige persoonlijke

Mii-personage. Deze speler kan niet van Mii-

personage wisselen.

♦ Als je gaat tennissen, kun je kiezen of je in je eentje

of als team van twee spelers wilt spelen.

♦ Voor honkbal en boksen kun je ook kiezen of

persoonlijke Mii-personages en favoriete Mii-

personages op je systeem in beeld verschijnen terwijl

je speelt.

Je kunt de speelstijl (welke

hand je gebruikt enz.) van

je persoonlijke Mii-

personage wijzigen. Als je

dit wilt doen, selecteer je SPEELSTIJL WIJZIGEN.

Als je verder wilt gaan zonder wijzigingen aan te

brengen, kies je BEVESTIGEN.

2. Je tegenstander kiezen

Kies tegen wie je wilt

spelen.

Iedereen



Speel tegen spelers van alle clubs.

♦ Er worden automatisch spelers met een vergelijkbaar

niveau geselecteerd.

Moeilijke club

Een club waartegen jouw

club een laag

winstpercentage heeft.

Makkelijke club

Een club waartegen jouw

club een hoog

winstpercentage heeft.

Jouw club
De club waar je lid van

bent.

Clubrivaal van de dag
Er wordt automatisch elke

dag een clubrivaal gekozen.

3. Je Mii-personage bevestigen

Vrienden

Speel tegen vrienden. Kies

OP VRIENDEN WACHTEN

om te wachten tot je

vrienden arriveren of kies

een vriend die al naar tegenstanders zoekt.

Club

Kies een club om tegen te

spelen.



Aan het eind van elke wedstrijd worden je

eindscore en ervaring weergegeven. Als je een

goed resultaat boekt, kun je CLUB INLICHTEN

kiezen om je prestatie op Miiverse te delen.

Resultaten

Ervaring

Dit geeft de vaardigheid

van een speler aan. Win

wedstrijden en haal hoge

scores om de balk te

vullen. Als de balk vol is, ga je een ervaringsniveau

omhoog.

♦ Als je wedstrijden verliest en lage scores haalt, loopt

de balk een stukje leeg.

Nu zie je de geselecteerde

Mii-personages en hun

speelstijlen. Kies

BEGINNEN om

tegenstanders te zoeken.

♦ Je kunt oefenen terwijl je wacht op een tegenstander.

♦ Kies EIGEN BERICHTEN WIJZIGEN om je berichten te

wijzigen. 

4. Een wedstrijd beginnen

De wedstrijd begint wanneer er een tegenstander

is gevonden. Zorg voor je begint dat er zich om je

heen geen personen of voorwerpen bevinden.

13



11 ps e nelffO l eni

Stempels

In het scherm dat je

ziet voordat een

wedstrijd begint, en

soms ook op andere

plaatsen, zie je . Richt hierop en druk op 

om een lijst met uitdagingen weer te geven

waarmee je stempels kunt verdienen!

♦ Als je een sport speelt die je al eerder hebt gespeeld,

wordt automatisch het Mii-personage gekozen dat je

de vorige keer hebt gebruikt.

Kies Wii U-SYSTEEM of

GASTEN om een Mii-

personage te kiezen.

Mii-personages selecteren

Kies een Mii-personage en

speel in je eentje of speel

een wedstrijd met 2 - 4

spelers.



12 ni g negiU t ad

Medailles

Je kunt verschillende

medailles verdienen

door steeds hogere

scores te halen!

Kies een Mii-personage en

speel een van de drie

speciale speltypes

waarmee je je

vaardigheden kunt verbeteren.



13 ncfu esti-ivMi seer

Als je je eigen berichten wilt instellen, kies dan

EIGEN BERICHTEN WIJZIGEN in het scherm waar

je Mii-personages bevestigt voor een

onlinewedstrijd of op de Wii U GamePad tijdens

een onlinewedstrijd.

Eigen berichten instellen

Tijdens een

onlinewedstrijd kun je op

,  of  drukken om

berichten te versturen die

je van tevoren zelf hebt geschreven.

Eigen berichten

Gebruik Miiverse om berichten te sturen en peptalk

van andere leden van je club te ontvangen.

♦ Om eigen berichten in te stellen, heb je de GamePad

nodig.

Miiverse is een onlineservice voor de Wii U waar

mensen van over de hele wereld elkaar kunnen

ontmoeten door middel van hun Mii-personages.

Via Miiverse kun je je mening en ervaringen met

betrekking tot games op verschillende manieren

delen. Elke Wii U-game heeft zijn eigen

community. Dat is de perfecte plek om vragen te

stellen en met andere fans over je favoriete

functies te praten. Neem de Miiverse-

gedragsregels in acht wanneer je Miiverse

gebruikt.

Wat is Miiverse?



Peptalk delen

Kies in het hoofdmenu PROFIEL ⇒

MIIVERSE-POSTS ⇒ EIGEN BERICHTEN.

Tijdens wedstrijden kunnen er ongeveer een

uur nadat ze zijn gepost, tekstberichten en

handgeschreven berichten worden

weergegeven.

Posten op Miiverse

♦ Voor elke sport worden de 20 meest recente

posts opgeslagen. Deze posts kunnen gebruikt

worden als eigen berichten.

♦ Berichten die je als begroeting hebt ingesteld,

worden aan het begin van elke onlinewedstrijd

weergegeven.

1. Kies een tekstvak voor je bericht

Kies een tekstvak waaraan

je een bericht wilt

toewijzen.

♦ Kies uit verschillende verzamelingen van

standaardberichten, zoals begroetingen,

aanmoedigingen en zinnen die per sport verschillen.

Selecteer een

standaardbericht uit de

lijst of kies VAN MIIVERSE

om een bericht uit je

Miiverse-posts te kiezen.

2. Kies een bericht



Als je goed bezig bent in

offlinewedstrijden (of als je

aanmoediging nodig hebt!)

kun je peptalk ontvangen

van andere clubleden.

Kies in het hoofdmenu

PROFIEL ⇒ MIIVERSE-

POSTS ⇒ PEPTALK.

Peptalk versturen



14 ss neieT nn

Tiebreakregels

Wie als eerste zeven

punten haalt, wint.

De service wisselt

zoals hier rechts

wordt aangegeven.

♦ In wedstrijden van één game worden tiebreakregels

gebruikt.

Scoor als eerste een

bepaald aantal punten om

een game te winnen. Als je

genoeg games wint, heb je

de wedstrijd gewonnen!



15  tjbi isnentusBe g nri

♦ Je kunt de bal ook met  omhoog gooien.

Zwaai rustig met de Wii-afstandsbediening Plus

naar links of rechts om een forehand of backhand

Houd de Wii-

afstandsbediening Plus in

je dominante hand zo

vast als je ook een

tennisracket zou

vasthouden.

Service

1. Zwaai de Wii-

afstandsbediening

Plus omhoog om de

bal omhoog te gooien.

2. Zwaai naar beneden

om de bal te slaan.

Hierbij is goede timing

heel belangrijk!

Slagen

♦ Gebruik het Wii-polsbandje en zorg ervoor dat het

goed is vastgemaakt met de zekering.



te slaan.

♦ Draai je pols terwijl je de bal raakt om topspin of

backspin aan je slagen toe te voegen.

Slagen plaatsen

Richt de Wii-afstandsbediening Plus op het

scherm en druk op  om de positie van het

racket te corrigeren. Gebruik deze functie

wanneer de positie van de Wii-

afstandsbediening Plus en het racket niet

overeen lijken te komen.

De positie van het racket corrigeren

Forehand Backhand

Verander de richting

van de bal door de

timing van je slag te

variëren.

Vroeg

Timing slag

Laat



16 lenBow

Probeer binnen tien frames

een zo hoog mogelijke

score te behalen.



17  bjbi enlowtusBe g nri

Als je als gooistijl automatisch hebt gekozen, gooi

dan de bal als volgt:

Houd de Wii-

afstandsbediening Plus in

je dominante hand.

Positie en werprichting

aanpassen

♦ Druk op  om in te zoomen op de kegels als je je

positie en werprichting heel precies wilt aanpassen.

Druk op  om tussen

positie en richting te

wisselen. Gebruik  om je

positie of werprichting aan

te passen.

De bal werpen

♦ Gebruik het Wii-polsbandje en zorg ervoor dat het

goed is vastgemaakt met de zekering.



1. Houd de Wii-

afstands-

bediening Plus

voor je borst.

Houd 

ingedrukt en

zwaai de Wii-

afstandsbediening Plus naar achteren.

♦ Voeg effect toe aan je worpen door je pols te draaien

terwijl je werpt.

♦ Als je als gooistijl handmatig hebt gekozen, laat je

aan het eind van je worp  los om de bal te werpen.

♦ Laat de Wii-afstandsbediening Plus niet los.

2. Houd  ingedrukt en

zwaai de Wii-

afstandsbediening

Plus naar voren alsof

je een bowlingbal rolt.



18 fenGol

Probeer de bal met zo

weinig mogelijk slagen in

elke hole van de baan te

slaan.

♦ Je speelt golf met de Wii-afstandsbediening Plus en

de Wii U GamePad.

Het spelscherm

Baan van de bal

Deze lijn voorspelt de baan en afstand die de bal

zal afleggen nadat je hem raakt.

♦ De plek waar de bal uiteindelijk landt, hangt af van

de kracht van je slag, de draaiing van je pols en de

kracht en richting van de wind.

Windsnelheid en -richting

Plattegrond

1

2

3

3

1

2



19 ij b  lfgostBe u ngri

♦ Gebruik het Wii-polsbandje en zorg ervoor dat het

goed is vastgemaakt met de zekering.

♦ Zorg dat de Wii U GamePad niet op de voeding is

aangesloten en leg de GamePad op een vlakke

ondergrond met genoeg ruimte eromheen om te

spelen. Let op dat je niet op de GamePad gaat staan

of ertegenaan trapt en dat je handen of voeten niet in

het snoer van de voeding verstrikt raken. Dit kan

namelijk leiden tot letsel of schade.

Leg de Wii U GamePad op de vloer en houd de

Wii-afstandsbediening Plus vast alsof het het

handvat van een golfclub is.

Linkshandige

Leg de GamePad neer zoals hieronder wordt

weergegeven voor een meer realistische

golfervaring.

De GamePad neerleggen



Probeer voor je de bal raakt eerst een aantal

oefenslagen zoals hieronder wordt weergegeven.

Oefenslagen

Met  kun je een andere club kiezen en met 

kun je de richting van je slag wijzigen.

Andere club kiezen /

Richting veranderen

Rechtshandige

spelers spelers

Zorg dat de Wii U GamePad op minimaal één

meter afstand van de televisie op de vloer ligt.



Houd  ingedrukt en zwaai met de Wii-

afstandsbediening Plus zoals hieronder is

Slaan

♦ Als je met je pols draait terwijl je slaat, raak je de bal

op een andere plaats, waardoor de baan van de bal

naar links of rechts afwijkt. Het punt waar je de bal

raakt, wordt aangegeven met een rode stip.

♦ Je kunt een backspin-effect aan de bal meegeven

door niet door te zwaaien nadat je de bal raakt.

♦ Als je te hard slaat, raak je de controle over de bal

kwijt.

Slagmeter

De slagmeter op de

GamePad geeft de

kracht van je slag en

de draaiing van je

pols aan. Als je goed op de meter let terwijl je

slaat, kun je de nauwkeurigheid van je slagen

verbeteren.

Stel je voor dat je de bal

met de zijkant van de Wii-

afstandsbediening Plus

raakt.



Als de bal op de green ligt, moet je de putter

gebruiken om de bal in de hole te slaan. Om dit te

doen, houd je  ingedrukt en zwaai je met de Wii-

afstandsbediening Plus zoals hieronder is

aangegeven.

Putten

aangegeven om de bal weg te slaan.

Stel je voor dat je de bal

met de zijkant van de Wii-

afstandsbediening Plus

raakt.

Stel je voor dat je de bal

met de zijkant van de Wii-

afstandsbediening Plus

raakt.



Positie corrigeren

Je kunt de positie van je club corrigeren door

de Wii-afstandsbediening Plus op de

GamePad te richten en op  te drukken. Doe

dit als de positie van je club niet overeen lijkt

te komen met de positie van je Wii-

afstandsbediening Plus.

Reliëf en inzoomen

Druk op  om het reliëf op

de green te bekijken. Druk

op  om in te zoomen op

je Mii-personage en de

bal. Dit is erg handig als je op de hole mikt!
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Twee teams spelen om de

beurt als slag- en

veldpartij. Het team dat na

drie innings de meeste

punten heeft, wint.

♦ Als een team na een inning een voorsprong op de

tegenstander heeft van vijf punten of meer, dan wint

dat team de wedstrijd. Dit noemen we de mercy-

regel.

Het spelscherm

Stand

♦ Dit is het scherm dat je ziet wanneer je aan slag bent.

Huidige inning en score

1

2

1 2
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Slagpartij

Gebruik de Wii-afstandsbediening Plus als je aan

slag bent en de Wii U GamePad als je de veldpartij

bent.

Druk op de Wii-afstandsbediening Plus op 

om de positie van de knuppel te corrigeren.

Dat kun je doen wanneer de positie van de

Wii-afstandsbediening Plus en de knuppel

niet overeen lijken te komen.

Positie corrigeren

♦ Gebruik het Wii-polsbandje en zorg ervoor dat het

goed is vastgemaakt met de zekering.

Als je aan slag bent,

houd de Wii-

afstandsbediening Plus

dan zo vast, dat de kant

met de -knop jouw kant

op wijst.

Slagpartij

Ga staan en houd de Wii-

afstandsbediening Plus

vast zoals je een

honkbalknuppel zou

vasthouden. Zwaai

tijdens het spelen

voorzichtig met de Wii-

afstandsbediening Plus.



Werpen

Druk op  en  om te beginnen met werpen.

Veldpartij

Houd de GamePad bij het

werpen en het vangen

vast zoals op de

afbeelding.

1. Beweeg de GamePad

om te richten en gooi

de bal op verschillende

manieren met ///

.

♦ Druk op  voor een fastball,  voor een curveball,

 voor een screwball en  voor een splitter. Als je

linkshandig bent, dan worden  en 

omgewisseld.

2. Je kunt de krachtmeter

vullen door de knop

ingedrukt te houden, en

gooien door de knop

los te laten. Probeer de knop los te laten op het

moment dat de krachtmeter helemaal vol is. Dan

gooi je de bal het hardst.

♦ Als je de knop te lang ingedrukt houdt, dan loopt

de krachtmeter weer leeg.



Beeld centreren

Druk op de GamePad op  en  om het

beeld te centreren. Dit kun je doen als je

merkt dat je worpen een beetje afwijken.

Vangen

Als de slagman een hoge bal slaat, dan heb je een

kans om hem te vangen, zodat de slagman uit is.

Zorg dat de cirkel van de bal  en de cirkel van

je handschoen  elkaar op de GamePad

overlappen totdat je de bal vangt.



22 senBok

♦ Als er na drie ronden geen duidelijke winnaar is, dan

beslist de jury.

Een wedstrijd bestaat uit

maximaal drie ronden.

Huidige ronde en resterende tijd

Het spelscherm

Energie

Als je geraakt wordt, verlies je energie. Zodra al je

energie op is, word je gevloerd.

2

1

2

1
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Stoten

Voor boksen heb je twee

Wii-afstandsbedieningen

Plus nodig. Houd beide

controllers voor je en

zorg dat de kant met de

-knop jouw kant op

wijst.

♦ Het is ook mogelijk om elke speler één Wii-

afstandsbediening Plus te laten gebruiken.

De positie van je

handschoenen

Houd de Wii-

afstandsbedieningen Plus

in een omgekeerde V-

vorm vast. Beweeg de

controllers vervolgens

omhoog, omlaag, naar

links en naar rechts om

de positie van de handschoenen aan te passen.



Stoten doe je door je arm

lichtjes naar voren te

bewegen terwijl je een

Wii-afstandsbediening

Plus vasthoudt. Je kunt je

tegenstander tegen het

hoofd raken door iets

hoger te slaan, of tegen het lichaam door iets

lager te slaan.

♦ Als je maar met één Wii-afstandsbediening Plus

speelt, dan kun je  ingedrukt houden als je een

kant op leunt. Je Mii-personage houdt dan zijn

bovenlichaam stil. Als je moeite hebt met mikken,

houd dan  ingedrukt terwijl je slaat.

Soorten stoten

Beweeg je dominante hand snel naar voren voor

een directe stoot. Als je dit met je andere hand

doet, heet dit een korte stoot. Om je tegenstander

een uppercut te geven zwaai je de controller van

beneden naar boven. Voor een hoekstoot zwaai je

de controller in een horizontale boog.



Verdedigen

Houd je handschoenen voor je om stoten van je

tegenstander tegen te houden.

Stoten ontwijken

Ontwijk de stoten van je tegenstander door naar

achteren, voren, links of rechts te leunen terwijl je

je handen voor je houdt. Je Mii-personage volgt je

bewegingen.

Elke soort stoot heeft unieke eigenschappen.

Een directe stoot komt heel hard aan, terwijl

een korte stoot heel snel is en uit het niets

lijkt te komen. Hoeken en uppercuts hebben

ook voor- en nadelen, dus gebruik elke soort

stoot op het juiste moment.

Eigenschappen van stoten

♦ De kracht van een stoot hangt af van het soort

stoot dat je gebruikt. Het maakt niet uit hoe

hard je met de Wii-afstandsbediening Plus

zwaait.



Positie corrigeren

Houd je handen voor je en druk op  om de

positie van je handschoenen te corrigeren.

Dit kun je doen wanneer de positie van je

handen niet overeen lijkt te komen met de

positie van de bokshandschoenen van je Mii-

personage.
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Algemeen

Kan ik een Wii-afstandsbediening gebruiken?V

Je kunt alleen een Wii-afstandsbediening

gebruiken als er een Wii MotionPlus-

accessoire op is aangesloten. Je kunt ook een

Wii-afstandsbediening Plus gebruiken.

A

Heb ik een sensorbalk nodig?V

Ik heb geprobeerd een wedstrijd te beginnen,

maar het pictogram voor die sport is grijs en ik

kan niets selecteren. Wat is er aan de hand?

V

Voor Wii Sports Club heb je geen sensorbalk

nodig, maar als je een sensorbalk gebruikt,

wordt de kwaliteit van je ervaring op de

volgende manieren beter:

A

・ Je kunt de Wii-afstandsbediening Plus

gebruiken om op pictogrammen op het

scherm te richten om ze te selecteren.

・ Tijdens het tennissen gebeurt het minder

snel dat je tennisracket niet goed op de Wii-

afstandsbediening Plus reageert.

Overweeg het gebruik van een sensorbalk

voor een optimale spelervaring.



・ Online interactie in games wordt beperkt

door het ouderlijk toezicht.

・ Er is een probleem met de

internetverbinding.

Je moet een licentie kopen om de beschikbare

sporten in Wii Sports Club te spelen. In de

Nintendo eShop kun je daglicenties en

licenties voor één sport kopen. Daglicenties

zijn 24 uur lang geldig vanaf de tijd van

aankoop, waarna je niet meer kunt spelen. Als

de pictogrammen voor de verschillende

sporten nog steeds grijs zijn nadat je een

licentie hebt gekocht, kan dit de volgende

oorzaken hebben:

A

Tijdens het spelen voelt het alsof de Wii-

afstandsbediening Plus of de Wii U GamePad

niet goed reageert. Wat kan ik daaraan doen?

V

Kan ik lid worden van elke club?V

Ja! Je bent niet verplicht om de club te kiezen

die hoort bij de regio waar je woont. Let wel op

dat je maar één keer per 24 uur van club kunt

wisselen.

A



Licenties (alleen voor de

downloadversie)

Wat zijn 'daglicenties' en 'licenties voor één

sport'?
V

Om een sport te spelen in Wii Sports Club heb

je een licentie nodig. Er zijn twee soorten

licenties beschikbaar. Met een daglicentie heb

je tijdens een periode van 24 uur toegang tot

alle beschikbare sporten in Wii Sports Club.

Licenties voor één sport kun je voor elke

afzonderlijke sport kopen. Met deze licenties

kun je zelf kiezen welke sport(en) je wilt

spelen.

A

Heb ik een licentie nodig om de diskversie van

de game te spelen? 
V

Nee, in de diskversie heb je toegang tot alle

sporten en hoef je verder geen licenties te

kopen.

A

Gebruik de volgende technieken om de positie

van de controllers voor de verschillende

sporten te corrigeren.

A

・Tennis: richt de Wii-afstandsbediening Plus

op de televisie en druk op .

・Golf: richt de Wii-afstandsbediening Plus op

de GamePad en druk op .

・Honkbal: houd de Wii-afstandsbediening

Plus in de juiste positie en druk op , of

houd de GamePad in de juiste positie en

druk op  en .

・Boksen: houd de Wii-afstandsbedieningen

Plus in de juiste positie en druk op .



Kunnen gebruikers de licentie ook delen als ze

geen Nintendo Network™ ID hebben?
V

Dat hangt af van het soort licentie. Als je met

een daglicentie wilt spelen, moet je een

Nintendo Network ID hebben gekoppeld.

Bovendien moet je de Nintendo eShop

minstens één keer hebben opgestart en

ingesteld. Met een licentie voor één sport kun

je echter zonder een Nintendo Network ID

offline spelen en de uitdagingen voor de

gekozen sport(en) doen.

A

Wanneer wordt een daglicentie geactiveerd?V

Een daglicentie wordt geactiveerd zodra je hem

koopt in de Nintendo eShop en is vanaf dat

moment 24 uur lang geldig.

A

Moet elke gebruiker een licentie kopen?V

Nee, dat hoeft niet. Licenties zijn geldig voor

alle gebruikers van het Wii U-systeem, dus als

één gebruiker een licentie koopt, kunnen alle

andere gebruikers ook Wii Sports Club spelen.

A

Ik heb een licentie gekocht en nu wil ik mijn

Wii U ergens naartoe verplaatsen waar geen

internetverbinding mogelijk is. Kan ik

Wii Sports Club nog steeds spelen als ik geen

internetverbinding heb?

V

Als je een licentie voor één sport heb gekocht,

kun je nog steeds offline spelen en de

uitdagingen voor de gekozen sport(en) doen,

zelfs zonder internetverbinding. Als je een

daglicentie hebt gekocht, heb je wel een

internetverbinding nodig om te spelen.

A



Kan ik geld terugkrijgen voor een gekochte

licentie? Kan ik bijvoorbeeld geld terugkrijgen

voor een daglicentie en van dat geld een

licentie voor één sport kopen?

V

Het is helaas niet mogelijk om geld terug te

krijgen voor een licentie nadat je deze hebt

gekocht.

A

Online spelen

Ik probeer online te spelen, maar de wedstrijd

begint maar niet. Wat doe ik verkeerd?
V

Onlinewedstrijden beginnen pas als er een

tegenstander is gevonden. Om sneller met een

wedstrijd te kunnen beginnen kun je

IEDEREEN kiezen wanneer je wordt gevraagd

om een soort tegenstander te kiezen.

A

Als ik online speel, wordt het spel soms trager

of beweegt de bal langzamer. Wat is er aan de

hand?

V

Dit soort problemen kan optreden als de

internetverbinding slecht is, wat kan komen

doordat je tegenstander te ver van je vandaan

is. Tijdens onlinewedstrijden wordt er een

verbindingspictogram weergegeven

rechtsonder in het scherm, dat aangeeft hoe

goed de huidige verbinding is.

A

Kan ik de 24 uur van mijn daglicentie

opsplitsen en spelen wanneer ik wil?
V

Nee, het is niet mogelijk om de 24 uur van een

daglicentie op te splitsen.
A



Tijdens een onlinewedstrijd toonde mijn

tegenstander iets dat leek op een Miiverse-

post. Wat was dat, en hoe kan ik dat ook

doen?

V

Dat was een eigen bericht. Je kunt eigen

berichten gebruiken om je eigen, unieke

Miiverse-posts weer te geven tijdens

onlinewedstrijden. Je content moet eerst op

Miiverse gepost zijn voordat je hem kunt

gebruiken in eigen berichten. Lees voor meer

informatie over eigen berichten de pagina

'Miiverse-functies' in deze elektronische

handleiding. 

A

Ik kan een eigen bericht dat ik op Miiverse heb

gepost, niet vinden. Wat is er aan de hand?
V

Dit kan verschillende oorzaken hebben:A
・ Je hebt het bericht minder dan één uur

geleden gepost.

・ Je hebt nieuwe eigen berichten gepost,

waardoor het bericht dat je zoekt uit je 20

meest recente posts is verwijderd.

・ Je hebt je opgeslagen gegevens verwijderd

nadat je het eigen bericht hebt gepost.

・ De Miiverse-beheerder vond het ongepast

en heeft het verwijderd.

13



Ik heb tegen iemand gespeeld die niet

fatsoenlijk wilde spelen/ervoor zorgde dat ik

me ongemakkelijk voelde. Wat kan ik

daartegen doen?

V

Kies GEBRUIKERS MET WIE JE HEBT

GESPEELD in je vriendenlijst in het HOME-

menu om een lijst te zien met alle gebruikers

met wie je hebt gespeeld. Selecteer de

betreffende gebruiker en kies vervolgens

BLOKKEREN om de gebruiker te blokkeren.

A

Ik heb een ongepaste Miiverse-post gezien.

Wat kan ik doen?
V

Als je een ongepaste post hebt gezien, kun je

deze melden aan de Miiverse-beheerder via de

meldfunctie op Miiverse. Raak de inhoud van

een post aan om een scherm met meer

informatie te openen. Hier kun je de post

melden aan de beheerder.

A

Is het mogelijk om bij tennis een team te

vormen met een vriend die ook online speelt?
V

Nee, je kunt alleen een team vormen met

mensen die op hetzelfde Wii U-systeem spelen.
A



Clubinformatie en profiel

Als ik in het profielscherm naar Statistieken ga,

kan ik de statistieken van mijn Mii-personage

niet zien. Hoe komt dat?

V

Ik probeerde online een tenniswedstrijd tegen

mijn vriend te spelen, maar ik kon hem niet

zien. Ik weet zeker dat mijn vriend online was

en op vrienden wachtte. Wat was het

probleem?

V

Je kunt geen wedstrijden spelen tegen

vrienden die een andere speelstijl hebben

gekozen. Als jij bijvoorbeeld SOLOSPEL kiest,

terwijl je vriend TEAMSPEL VOOR TWEE

SPELERS heeft gekozen, dan kunnen jullie niet

tegen elkaar spelen. Zorg daarom dat je

dezelfde speelstijl kiest.

A

Uitdagingen

Als ik een uitdaging voor boksen probeer te

spelen, kan ik alleen met één hand spelen,

ook al heb ik twee Wii-afstandsbedieningen

Plus. Hoe kan ik met twee controllers spelen?

V

Zorg als je de uitdaging die je wilt spelen hebt

geselecteerd dat je twee Wii-

afstandsbedieningen Plus hebt verbonden met

het Wii U-systeem voordat je het aantal spelers

kiest. Als je het aantal spelers kiest voordat

beide controllers gereed zijn, kun je alleen met

één hand spelen.

A



Het volgende bericht is op mijn scherm

verschenen: 'Het ophalen van gegevens is

mislukt.' Wat voor gegevens worden hier

bedoeld?

V

Hiermee worden gegevens bedoeld zoals

Miiverse-posts of content die via SpotPass is

verstuurd. Dit bericht zie je ook wanneer

clubinformatie of profielgegevens om de een of

andere reden niet kunnen worden bijgewerkt.

A

In Statistieken zie je de statistieken van het

huidige persoonlijke Mii-personage. Om

statistieken van een ander persoonlijk Mii-

personage te zien, ga je naar het Wii U-menu

en selecteer je een ander persoonlijk Mii-

personage. Vervolgens start je Wii Sports Club

opnieuw op.

A

Hoe vaak wordt de grafiek met scores in

Klassement in het profielscherm bijgewerkt?
V

Opgeslagen gegevens

Kan ik gegevens (zoals statistieken) voor

individuele Mii-personages verwijderen?
V

Nee, het is niet mogelijk om gegevens te

verwijderen voor individuele Mii-personages.
A

Het klassement wordt één keer per dag

bijgewerkt.
A



Ik heb mijn persoonlijke Mii-personage

veranderd in de gebruikersinstellingen (in het

Wii U-menu). Wat gebeurt er nu met mijn

statistieken?

V

De statistieken van je persoonlijke Mii-

personage worden vervangen door die van je

nieuwe Mii-personage en je zult weer lid

moeten worden van een club. De oude

statistieken blijven gekoppeld aan je vorige

persoonlijke Mii-personage.

A
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Alleen voor gebruik met de Europese/

Australische versie van het Wii U-systeem.

Het gebruik van ongeoorloofde apparatuur of

software die technische wijzigingen van het

Wii U-systeem of de software mogelijk maakt,

kan tot gevolg hebben dat deze software

onspeelbaar wordt.

Om deze software te kunnen gebruiken is

mogelijk een systeemupdate vereist.

BELANGRIJK: deze software is auteursrechtelijk

beschermd! Het ongeoorloofd kopiëren van

deze software en/of het verspreiden van kopieën

kan resulteren in strafrechtelijke en/of

civielrechtelijke aansprakelijkheid. Deze

software, de handleiding en ander schriftelijk

materiaal dat bij deze software wordt geleverd,

worden beschermd door wetgeving voor

intellectuele eigendommen.

©2013-2014 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective

owners. 

Wii U is a trademark of Nintendo.
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support.nintendo.com

Voor hulp bij het oplossen van problemen lees

je de handleiding van je Wii U-systeem, of ga je

naar:

www.nintendo.com

Meer informatie over onze producten is te

vinden op de Nintendo-website:

Contactgegevens


