






OOIT kOmT naar

de Wii U
de grOOTsTe smash

Vecht in 
gloednieuwe of 
vertrouwde levels

Leer krachtige, nieuwe 
vechters kennen

Gooi een vuurbal  
die over de  

grond stuitert.

Een krachtige stoot.  
Druk op de knop om  
hem op te laden en  
druk nogmaals om  
hem uit te voeren.

Vuur een pijl af. Hoe 
langer je de knop 

ingedrukt houdt, hoe 
verder de pijl vliegt.

Een energieschot  
dat recht vooruit gaat.  

Je kunt de aanval 
opladen.

Een gesprongen stoot 
waarmee je  

herhaaldelijk schade 
veroorzaakt.

Een wervelwind van 
stoten. Je kunt naar links 
en rechts bewegen terwijl 

je ronddraait.

Draai rond met  
uitgestoken zwaard.  

In de lucht klim je een 
beetje omhoog.

Spring als een snel 
draaiende bal de lucht in. 
Rivalen kunnen meerdere 

keren worden geraakt.

Duw tegenstanders  
weg met water. Je  

kunt zelf de richting 
bepalen, en je kunt  
de aanval opladen.

Beuk op de grond om 
schokgolven te veroor-

zaken waardoor rivalen de 
lucht in vliegen.

Pak een bom die je kunt 
gooien. De bom ontploft 
na een poosje, of als hij 

iets raakt.

Laat een bom vallen 
terwijl je bent opgerold 

als een bal. Als de 
ontploffing je raakt, 
schiet je omhoog.

Gooi een enorme  
vuurbal die naar  
voren en omhoog 

uitwaaiert.

Druk op de maat van  
het ritme op de A-knop 

om de schokgolven 
sterker te maken.

Vang je tegenstander 
met de Triforce en sla 
snel achter elkaar toe 

met je zwaard.

Een reusachtige laser  
die vijanden de lucht in 
knalt. Verander de hoek 
ervan met de draaiknop.

Zwiep met een cape 
om rivalen om te keren 
en projectielen terug te 

kaatsen.

Een neerwaartse klap.  
Als je tegenstander op  
de grond staat, wordt  

hij of zij begraven.

Veroorzaakt schade en 
kan op de terugweg 

tegenstanders 
meesleuren.

Vuur een doelzoekende 
raket af. Beweeg snel  

opzij voor een superraket.

Mario-finale

Konga-beat

triforce-slag

Zero-laser

UltieMe sMasH

UltieMe sMasH

UltieMe sMasH

UltieMe sMasH

VUUrbal

reUZendreUn

Heldenboog

cape

Kopstoot

storMboeMerang

raKetsUperscHot

sUpersprongstoot

Kong-Kopter

draaiaanVal

scHroefaanVal

f.l.U.d.d.

gronddreUn

boM

boM

Mario

donKey Kong

linK

saMUs



8 spelersmaxImale acTIe meT

Gebruik Nintendo GameCube  

Controllers via de nieuwe adapter

Bestuur je vechter met 
de speciale Nintendo 
GameCube Controller

Ga samen de strijd aan! Je 

kunt met z’n achten spelen

Grijp tegenstanders  
met je tong, slik ze  
door en pak ze in  

in eieren.

Zuig een rivaal op en 
kopieer een speciale 

aanval van hem of haar,  
of spuug je rivaal uit 

als ster.

Vuur lasers af. Je kunt 
snel schieten, maar 

tegenstanders deinzen 
niet terug.

Laat een bal  
elektriciteit over de 

grond stuiteren.

Gooi een ei. Je  
kunt de hoek van je  

worp bepalen  
voordat je gooit.

Spring de lucht in met 
uitgestoken zwaard. De 
landing veroorzaakt een 

schokgolf.

Schiet de lucht in  
omhuld door vlammen. 

Je kunt de richting 
bepalen tijdens  

het opladen.

Beweeg snel in een 
richting naar keuze. Je 
kunt tijdens de aanval 

van richting veranderen.

Je springt snel omhoog 
en landt met een klap 
op de grond. De klap 

veroorzaakt sterretjes.

Verander in een 
zwaar object en val 

op de grond. Eenmaal 
getransformeerd ben  

je onkwetsbaar.

Schakel een schild in 
waarmee je projectielen 

met meer kracht 
en snelheid kunt 

terugkaatsen.

Laat bliksem inslaan. 
Als de bliksem jou raakt, 

veroorzaakt dat extra 
schade bij je rivalen.

Vlieg rond en spuw 
vuur - druk op één van 
de aanvalsknoppen om 

een grote vuurbal te 
spuwen!

Hak met een groot 
zwaard herhaaldelijk op 
tegenstanders in. Vang 

meer dan één vijand voor 
maximaal effect!

Laat een tank verschijnen 
en schiet ermee op je 

tegenstanders. Duw de 
draaiknop omlaag om een 

barrel roll uit te voeren!

Bestuur Pikachu’s 
zinderende  
Final Smash  

met de draaiknop.

Verander in een ei  
en rol tegen je rivalen 
aan. Je kunt als ei één 

keer springen.

Zwaai met een hamer. 
Als je deze aanval 

volledig oplaadt, wordt 
het een Hamerdreun.

Schiet op hoge snelheid 
door rivalen heen en 
beuk ze de lucht in.

Duik opzij. Je kunt de 
aanval opladen.

sUperdraaK

UltraZwaard

landMaster

VolttacKle

UltieMe sMasH

UltieMe sMasH

UltieMe sMasH

UltieMe sMasH

ei leggen

opZUigen

blaster

donderbol

rollend ei

HaMer

fox-illUsie

scHedelbeUK

ei gooien

doorKlieVer

VUUr-fox

snelle aanVal

yosHi-staMpsprong

steen

energiescHild

donder

yosHi

Kirby

fox

piKacHU



 meT
OnTdek een nIeUWe dImensIe

TraIn een TrOUWe bOndgenOOT Of een sTerke 

TegensTander: heT Is jOUW beslIssIng
amiibo

Kies je amiibo™

Houd hem tegen de  

Wii U GamePad aan

Zie hoe je amiibo 

sterker wordt

Je amiibo duikt op in de game

Gooi een vuurbal recht 
vooruit. Als je een muur 

of de grond raakt, 
stuitert je vuurbal.

Stoot de lucht in. De 
aanval is extreem 

krachtig aan het begin.

Draai snel rondjes. Je 
kunt zijwaarts bewegen. 
Druk herhaaldelijk op de 
knop om op te stijgen.

Gebruik de spookzuiger 
om vijanden op te  

zuigen en weer weg  
te schieten.

Duik opzij met deze 
oplaadbare aanval. 

Je kunt er ook mee in 
muren blijven steken, of 

zelfs ontploffen!

spooKZUiger 5000

UltieMe sMasH
VUUrbal groene raKet sUpersprongstoot lUigi-tornado

Laad eventjes op en 
sla dan toe. Mik naar 
achteren om achter je 

aan te vallen.

Schiet de lucht in. Als  
je een tegenstander 

raakt, spring je van ze  
af met een ontploffing.

Als je op de grond staat, 
doe je een zijwaartse 

vliegende trap. In de lucht 
ga je diagonaal omlaag.

Stap achter het stuur 
van de Blue Falcon en 
rijd op volle vaart je 

tegenstanders omver.

Schiet naar voren en  
val aan. Op de grond is 
het een uppercut, in de 

lucht een meteoorsmash.

blUe falcon
UltieMe sMasH

falcon-stoot falcon-boost falcon-dUiK falcon-trap

lUigi

captain falcon

Vuur een elektrische 
lading af die ontploft als 

je de knop loslaat.

Schiet een bestuurbare 
bliksembal af. Als je jezelf 

raakt, schiet je weg in 
dezelfde richting.

Absorbeer energieprojec-
tielen om jezelf mee te 

genezen.

Verander de richting van 
de vallende sterren door   

 naar links en naar 
rechts te bewegen.

Schiet een kleine 
bliksemschicht af die 

verandert in vuur als je 
een tegenstander raakt.

pK-sterrenstorM

UltieMe sMasH
pK-flits pK-VlaM pK-bliKseM psi-Magneet

ness

Een rollende aanval 
over de grond. Je kunt 
de aanval opladen om 

supersnel te rollen.

Een kalmerend lied waar 
iedereen die het hoort 
extreem slaperig van 

wordt.

Doe een welverdiend 
dutje. Als je dit doet  

terwijl iemand je 
aanraakt, gebeurt er  

iets speciaals.

Word zo groot dat je je 
tegenstanders wegduwt.

Een eenvoudige klap 
waarmee je een 

tegenstander de lucht 
in mept.

gigaballon
UltieMe sMasH

Uitrollen dreUn Zang rUst

JigglypUff



OnbeperkTe creaTIvITeIT meT 

de exclUsIeve
levelsTUdIO Houd Toad voor je. 

Als hij wordt geraakt, 
verspreidt hij sporen die 

schade veroorzaken.

Spring hoog de lucht in  
en zweef langzaam weer 

naar beneden aan  
je parasol.

Pluk groente uit de  
grond. De schade is 
afhankelijk van het 

humeur van je groente.

Breng nabije vijanden in 
slaap en herstel je energie 
met de lekkernijen die op 

de grond landen.

Spring opzij en verkoop 
een dreun met je heup. 

Als je mist, land je 
onhandig.

perZiK bloeseM

UltieMe sMasH
toad peacH-beUK peacH-parasol groente

Spuug vuur.  
De reikwijdte neemt  
af als je het te lang  

doet. Je kunt de hoek 
een beetje bepalen.

Draai rond en raak 
rivalen met je stekels. 
In de lucht klim je een 

beetje omhoog.

Spring en kom met een 
klap neer. Als je op de 

grond begint, val je ook 
aan met je sprong.

Verander in Giga- 
Bowser en beuk, stomp, 

ram en klauw door 
iedereen op je pad.

Grijp een tegenstander, 
spring de lucht in  
en kom met een  

klap neer.

giga-bowser

UltieMe sMasH
VUrige adeM bowser-slaM tollend scHild bowser-staMpsprong

peacH

bowser 

Druk op de knop om 
tot zes naalden te 

pakken en druk dan 
nog eens om ze naar 

tegenstanders te gooien.

Verdwijn in een krachtige 
explosie en verschijn 
even verderop in een 
richting naar keuze.

Spring vooruit, trap een 
tegenstander en spring 

weer terug voor een 
eventuele tweede trap.

Schiet een lichtpijl die 
elke vijand flinke schade 

toebrengt.

Gooi een kleine granaat 
die tegenstanders 

aantrekt voordat hij 
ontploft.

licHtpiJl

UltieMe sMasH
naaldenstorM flitsgranaat VerdwiJnen Vliegende Vis

Omhul jezelf met  
een kristal dat 

projectielen terugkaatst. 
De splinters lanceren 

tegenstanders.

Teleporteer in een richting 
naar keuze. Veroorzaakt 

schade tijdens  
het verdwijnen  
en verschijnen.

Roep een Phantom op  
om voor je aan te vallen  
en je te beschermen.  

Je kunt de  
aanval opladen.

Schiet een lichtpijl die 
elke vijand flinke  
schade toebrengt.

Een vuurspreuk die je 
kunt bijsturen zolang je  

de knop ingedrukt  
houdt.

licHtpiJl

UltieMe sMasH
nayrU’s liefde dins VUUr farores wind pHantoM-slag

Zelda

 sHeiK



heT besTe van

cOmbIneer de WII U- en  

nInTendO 3ds-versIes
beIde Werelden

Gebruik je aangepaste vechters zowel 

op de Wii U als op de Nintendo 3DS

Gebruik je 

Nintendo 3DS 

als controller

Verbind je Wii U en  

Nintendo 3DS

Steek voorwaarts 
met je zwaard. Zeer 

effectief om blocks mee 
te breken. Je kunt de 
aanval ook opladen.

Zwiep omhoog met je 
zwaard terwijl je de lucht 
in springt. Veroorzaakt 
de meeste schade aan 

het begin.

Ontwijk met de juiste 
timing een aanval en val 
zelf aan. De kracht hangt 

af van de aanval van 
je rivaal.

Een enkele, verplet- 
terende slag die je 

vijanden zeker sterretjes 
laat zien.

Sla met je zwaard, druk 
herhaaldelijk voor een 
combo. Richt omhoog  

of omlaag voor 
verschillende combo’s.

genadeslagscHildspliJter dansend Zwaard dolfiJnenHoUw coUnter

MartH

Laad je vuist op voor  
een stevige lel. Als je 
snel genoeg bent, kun  

je ook achter je 
aanvallen.

Spring de lucht in en grijp 
een rivaal. Als het lukt, zet 
je je af op je rivaal om nog 

hoger te komen.

Als je op de grond staat, 
doe je een zijwaartse 
vliegende trap. In de  
lucht ga je diagonaal 

omlaag.

Verander in een enorm 
monster en laat je 

tegenstanders terug-
deinzen als je ze raakt.

Sprint naar voren en grijp 
een rivaal. Na de aanval 
laat je de rivaal vallen.

Monster-ganon

UltieMe sMasH
MagiërsKlap VerstiKKend VUUr dUistere dUiK toVenaarstrap

ganondorf

Draai rond en raak je 
tegenstanders meerdere 
keren. Druk herhaalde-
lijk op de knop om op 

te stijgen.

Val aan terwijl je de 
lucht inschiet en sla 

nogmaals toe aan het 
einde van je looping.

Verdwijn en teleporteer 
in een richting naar 

keuze. Druk op de knop 
als je verschijnt, om aan 

te vallen.

Hul je tegenstanders 
in duisternis en sla 

genadeloos hard toe.

Maak een zijwaartse 
schroef met  

uitgestoken zwaard.  
Je kunt bijsturen tijdens 

de aanval.

scHadUwcape

UltieMe sMasH
MacH-tornado drilboordUiK raKetlooping diMensiecape

Meta KnigHt

Vuur een bestuurbare  
pijl af. Tijdens het 

opladen kun je ook  
recht omhoog mikken.

Vlieg hoog de lucht in.  
Je kunt tijdens het  

opladen de hoek bepalen.

Bescherm jezelf van voren 
en achteren. De schilden 

kaatsen projectielen  
terug, maar ze  

kunnen kapotgaan.

Gebruik de kracht  
van eeuwenoude  

schatten de ene na  
de andere aanval  

uit te voeren.

Sprint naar voren en geef 
een tegenstander een 

uppercut. Je kunt  
er projectielen  
mee afketsen.

drie Heilige 
scHatten

UltieMe sMasH
palUtena’s boog UppercUtarM VliegVerMogen satellietscHilden

pit

UltieMe sMasH



Tegen vrIenden Of 

Tegen Iedereen

vechT
OnlIne

Strijd voor de lol of 
voor de roem

Vecht in normale levels 
met alle voorwerpen

Speel de eindstation
versies van levels zonder 

voorwerpen

Vergelijk je  
smashkracht met de 

rest van de wereld

Vuur een energieschot 
af waar je rivalen mee 

kunt verdoven. Kan 
opgeladen worden.

Spring de lucht in, val 
meermaals aan en eindig 
met een gedraaide trap.

Maak een schroef- 
sprong. Als je op 

tegenstanders landt, 
worden ze begraven.

Richt het vizier op je 
tegenstanders, en druk 

op de B-knop om je 
lasers te vuren.

Val aan met een 
energiezweep. Je kunt 

er ook randen mee 
grijpen.

rUiMtescHip

UltieMe sMasH
VerlaMMingspistool plasMaZweep boostscHop scHroefsprong

Zero sUit saMUs

Steek je zwaard in 
de grond voor een 

vuurkolom. Je loopt 
schade op als je de 

aanval volledig oplaadt.

Gooi je zwaard omhoog, 
spring erachteraan en 

grijp het om er een 
vernietigende slag mee 

uit te voeren.

Block en ga meteen in de 
tegenaanval. De kracht 
van je counter hangt 
af van de aanval van 

je rivaal.

Beuk vijanden de lucht 
in en gebruik je zwaard 
om ze meermaals hard 

te treffen.

Schiet vooruit en val 
de eerste rivaal op je 
pad aan. Komt verder 
wanneer opgeladen.

Mega-aetHer

UltieMe sMasH
Uitbarsting flitsslag aetHer coUnter

iKe

Spuug vuur op je 
tegenstanders. Je kunt  
een beetje mikken. Hoe 
langer je spuugt, hoe 
minder ver het reikt.

Je schiet draaiend 
de lucht in. Je kunt 

tegenstanders meerdere 
keren raken.

Geef een steen een 
kopstoot zodat splinters 
in het rond vliegen. De 

kopstoot en de splinters 
veroorzaken schade.

Evolueer in Mega 
Charizard X en ram  
je tegenstanders  

de lucht in.

Hul jezelf in vlammen  
en duik op een 

tegenstander af. 
Veroorzaakt schade aan 
jou en je tegenstanders.

Mega-eVolUtie

UltieMe sMasH
VlaMMenwerper VonKbliKseM Vliegen steenKnal

cHariZard

Diddy’s trouwe wapen. 
Als je de pindaschieter  
te lang oplaadt, ontploft 

hij in je gezicht!

Schiet de lucht in. Laad op 
om nog hoger te komen! 
Het raketton-jetpack valt 
van je af als je geraakt 

wordt.

Gooi een schil naar
achteren om niets-

vermoedende rivalen te laten 
uitglijden. Je kunt er slechts 

een tegelijk gebruiken.

Vlieg met je raketton 
door de lucht en laat 
explosieve pinda’s  

op iedereen beneden 
je vallen.

Spring naar voren en grijp 
de eerste die je raakt, 

of druk nogmaals op de 
knop voor een trap.

raZende 
raKetVlUcHt

UltieMe sMasH
pindascHieter apensalto raKettonsprong bananenscHil

diddy Kong



Zuig rivalen op. Daarna 
kun je ze als sterren 

weer uitspugen.

Spring omhoog en land 
met een harde klap. 
Gebruik h voor een 
zachtere landing.

Een grote hamerzwaai 
kan worden opgeladen, 

zelfs als je beweegt. 
Te lang opladen veroor-
zaakt schade aan jezelf.

Verdoof je doelwitten 
met Dedede’s adem en 
beuk ze de lucht in met 

zijn hamer!

Mep een Gordo naar je 
rivalen. Met de juiste 
timing kunnen rivalen  
de Gordo terugslaan.

dedede-Knaller

UltieMe sMasH
opZUigen gordo-worp sUper-dedede-sprong JetHaMer

King dedede

Pluk maximaal drie 
Pikmin in deze  

volgorde: rood, geel, 
blauw, wit, paars.

Je wordt de lucht in  
getild en kunt zelf sturen.  
Is minder effectief als je  

meer Pikmin hebt.

Roep je Pikmin terug en 
verander hun volgorde. 

Geeft je tijdelijk een 
dikke huid.

Verlaat de planeet zo 
snel mogelijk voordat 

zijn hongerige bewoners 
de achtergebleven 

tegenstanders aanvallen.

Gooi een Pikmin. 
De meeste grijpen 
tegenstanders vast,  

maar de paarse geven  
ze een beuk.

Zonsondergang

UltieMe sMasH
piKMin plUKKen piKMin gooien geVleUgelde piKMin flUitJe

oliMar

Deze energiebal 
veroorzaakt zelfs al 
schade tijdens het 

opladen. Druk nogmaals 
om hem af te vuren.

Schiet door de lucht 
en val aan. Je kunt in 
de lucht van richting 

veranderen.

Hiermee kun je aanvallen 
ontwijken. Met de juiste 
timing counter je met  
een vliegende trap.

Evolueer in Mega Lucario 
en vernietig  

je vijanden met  
supersterke aanvallen.

Een klap van pure, 
geconcentreerde energie. 
Je grijpt tegenstanders 

vlak voor je.

Mega-eVolUtie
UltieMe sMasH

aUrabol bedwangpalM extreMe snelHeid dUbbelteaM

lUcario

Vuur een pijl af met je 
boog. Laad de aanval 

op voor meer kracht en 
afstand.

Draai rond met uitges-
token zwaard. Je kunt 

rivalen meermaals raken. 
Je kunt de aanval opladen.

Pak een bom die je kunt 
gooien. De bom ontploft 
na een poosje, of als hij 

iets raakt.

Vang je tegenstander 
met de Triforce, en sla 
snel achter elkaar toe 

met je zwaard.

Veroorzaakt zowel op 
de heenweg als op de 

terugweg schade. Je kunt 
hem diagonaal gooien.

triforce-slag

UltieMe sMasH
Heldenboog boeMerang draaiaanVal boM

toon linK

Pak een voorwerp  
of projectiel en stop  

het weg. Druk nog eens 
op de knop om het  

weer te pakken.

Zet een ballonpet  
op om te vliegen. 

Bijsturen is mogelijk, 
maar je ballonnen  
kunnen knappen.

Plant een zaadje, 
geef water en hak de 
boom om. Je kunt de 
bijl ook gebruiken als 

aanvalswapen.

Tom Nook en zijn 
neefjes bouwen 

een huis rondom je 
tegenstanders, en 

knallen ze zo de lucht in.

Vuur Lloid af als  
een raket. Houd de  
knop ingedrukt om  

mee te liften.

HoUsewarMing

UltieMe sMasH
ZaKKenVUller lloid-raKet ballonVlUcHt booMpJe planten

dorpsbewoner

Laad een energiebol op 
en vuur hem af. Geneest 

je een beetje als hij 
volledig is opgeladen.

Spring de lucht in en raak 
tegenstanders met je 

hoepels. Druk herhaaldelijk 
om hoger te springen.

Druk op het juiste 
moment op de knop 
om te genezen en je 

lanceerkracht te boosten.

Werk je tegenstanders  
uit beeld met een 

bombardement van 
silhouetten.

Kop een voetbal. Druk 
nogmaals op de knop om 
zelf de timing te bepalen.

wii fit

UltieMe sMasH
Zonnegroet Kopbal sUperHoepels diep adeMen

wii fit-trainer

Gooi Luma naar voren. 
Druk nogmaals om  

Luma terug te roepen. 
Je kunt deze aanval 

opladen.

Je schiet onder een 
kleine hoek de lucht 

in. Je kunt een beetje 
bijsturen.

Trek voorwerpen en 
projectielen naar je toe. 

Aangetrokken projectielen 
veroorzaken schade aan 

tegenstanders.

Laat een grote ster 
verschijnen die kleinere 

sterren schiet, totdat 
hij eindigt in een grote 

explosie.

Luma vuurt drie 
sterrenstukjes naar  

voren af. Werkt ook als 
hij niet bij Rosalina is.

KracHtster

UltieMe sMasH
lUMa-scHot sterrenstUKJes springster aantreKKingsKracHt

rosalina

Druk één keer op  
de knop om op te  

laden en nogmaals om 
vooruit te schieten en 
een stoot uit te delen.

Stoot omhoog terwijl 
je draaiend als een 

kurkentrekker de lucht 
in springt.

Met de juiste timing 
leun je naar achteren 

en ontwijk je de aanval. 
Je countert met een 

uppercut.

Transformeer in Little 
Macs kolossale  

alter-ego en deel  
vernietigende klappen  

uit.

Spring naar voren, ontwijk 
lage aanvallen en geef 

een stoot. Druk nogmaals 
om eerder toe te slaan.

giga-Mac

UltieMe sMasH
recHtse directe VonKende HayMaKer UppercUtsprong ontwiJKcoUnter

little Mac



Gooi een waterwerpster 
recht vooruit. Laad de 

aanval op voor een 
grotere werpster!

Vuur een krachtige 
waterstraal af om jezelf 
mee in een richting naar 

keuze te stuwen.

Ontwijk een aanval  
door een kloon achter  

te laten en val aan  
met een krachtige 

counter.

Smijt nabije 
tegenstanders naar de 
volle maan, en bestrijd 

ze als silhouetten.

Stuur een schaduw over 
de grond voor je uit.  

Laat de knop los om naar 
je schaduw te telepor-
teren en aan te vallen.

geHeiMe  
ninJatecHnieK

UltieMe sMasH
waterwerpster scHadUwslUip HydropoMp Kloon

greninJa

Vuur energie- 
projectielen af met je 
staf. Je vuurt recht op 

tegenstanders af.

Teleporteer in de gekozen 
richting. Je kunt tijdens het 
verplaatsen niet aanvallen, 

maar je loopt ook geen 
schade op.

Met de juiste timing 
gebruik je de 

aanvalskracht van je 
tegenstander tegen  

hem of haar.

Vorm een zwart gat om 
tegenstanders naar je toe 
te trekken, en verschroei 
ze met een laserstraal.

Roep een reflecterende 
muur op die zich een 

stukje naar voren 
verplaatst. Je kunt er 
rivalen mee duwen.

apocalypslaser
UltieMe sMasH

doelZoeKend ViZier spiegelbarrière warpen coUnter

palUtena

Roep een bliksemschicht 
op. Laad de spreuk op 

om betere versies van de 
bliksem te gebruiken.

Blaas jezelf de lucht in 
met de spreuk Elfenwind. 
Deze spreuk is beperkt in 

te zetten.

Zet je rivalen klem 
met een vloek. Terwijl 
ze vastzitten, lopen ze 

schade op en genees jij.

Bundel je kracht met  
die van Chrom om  

samen de vijand aan 
te vallen.

Roep een vuurkolom op. 
De spreuk is maar een 

aantal keer achter elkaar 
te gebruiken.

dUbbelop
UltieMe sMasH

bliKseM arcUsVUUr elfenwind nosferatU

robin

Activeer een van je  
vijf soorten magie  
die verschillende 
voordelen geven  

tijdens gevechten.

Sla tegenstanders de  
lucht in. Je kunt ze in 
de lucht nog een klap 

na geven.

Ontwijk moeiteloos een 
aanval en counter snel  
met een eigen aanval.

Vraag Shulks  
teamgenoten om 

versterking voor een 
vernietigende serie 

aanvallen.

Spring naar voren en  
deel een enorme houw 

uit. Val in de rug aan  
en veroorzaak enorm  

veel schade!

serieaanVal
UltieMe sMasH

Monado-Magie rUgslag lUcHtslag Visioen

sHUlK

Vuur een zware 
kanonskogel af. 

De kogel wordt sneller 
en krachtiger als je de 

aanval oplaadt. 

Je schiet uit de Junior 
Clown-capsule voor die 
ontploft. Je kunt aanval-

len terwijl je valt.

Schakel een lopende 
Mechakoopa in die 

ontploft; ongeacht of je 
hem gooit, aanvalt of met 

rust laat.

Tegenstanders in de 
X lopen schade op en 
worden gelanceerd.

Verander de Junior 
Clown-capsule in een 

kart. Verander van 
richting om rond te 

slippen.

scHadUw-
Mario-Verf

UltieMe sMasH
clown-Kanon clown-beUK clown-sprong MecHaKoopa

bowser Jr.

Pak fruit om je 
tegenstanders mee te 
bekogelen. Het fruit is 
alleen niet allemaal  

even fruitig...

Spring de lucht in via 
een trampoline.  

De trampoline blijft 
nog een paar sprongen 

staan.

Er verschijnt een 
brandkraan die krachtige 
stralen water afvuurt om 

tegenstanders weg te 
duwen.

Beweeg met de 
draaiknop, verorber je 
tegenstanders, en knal 

ze weg.

Er verschijnt een rij  
Pac-stippen die eindigt 
met een krachtsnoepje. 

PAC-MAN wordt er 
helemaal retro van.

sUper pac-Man

UltieMe sMasH
bonUsfrUit KracHtsnoepJe pac-sprong brandKraan

Metal Mans Cirkelzaag 
gaat door tegenstanders 

heen. Je kunt zelf de 
richting kiezen.

Roep Mega Mans trouwe 
hond Rush om via de veer 

in zijn rug de lucht in te 
schieten.

Wood Mans draaiende 
schild dat schade uitdeelt 
als het wordt aangeraakt. 

Druk nog eens op de  
knop om het af te vuren.

Werk samen met 
Mega Man-personages 

uit andere generaties voor 
een krachtig schot!

Crash Mans bommen 
blijven aan tegenstanders 

plakken en ontploffen 
even later.

Mega-legendes

UltieMe sMasH
cirKelZaag KleefboMMen rUsH-springVeer bladerscHild

Spring de lucht 
in en vlieg op de 
dichtstbijzijnde 

tegenstander binnen 
bereik af.

Een veer verschijnt.  
Als je dit op de grond 
uitvoert, blijft hij staan  

en kunnen anderen hem 
ook gebruiken.

Zoals Wervelsprint,  
maar zonder sprong 
aan het begin. Druk 

herhaaldelijk op de knop 
om op te laden.

Put kracht uit de Chaos 
Emeralds en ram 

op volle snelheid je 
tegenstanders omver.

Rol snel vooruit. Je kunt 
de aanval opladen. Je 
kunt ook van richting 

veranderen of overgaan 
in een andere aanval.

sUper sonic

UltieMe sMasH
doelZoeKende aanVal werVelsprint Veersprong werVelaanVal

sonic

Mega Man

pac-Man



Met deze ijzeren bal maak 
je letterlijk diepe indruk, 

maar hij komt niet ver als 
je hem gooit.

Raak je tegenstander eerst 
met een salto, en daarna 

met een neerwaartse trap!

Maak een draai in de 
 lucht en stamp je rivaal  

de grond in...  
met je hoofd.

Lanceer vijanden met  
een uppercut, volg die 

op met snelle stoten, en 
trakteer ze tenslotte op  

een meteoorslag.

Schiet naar voren, 
overdonder je rivaal met 

snelle schoppen, en maak 
het af met een uppercut.

oMegaKlapper

UltieMe sMasH
Kogelstoot scHoppensalVo saltosplit Heipaal

Laad een krachtig 
projectiel op. Je kunt op 
elk moment schieten, 
of onderbreken door te 

blocken.

Een sprong vanuit 
de terugslag van een 

neerwaarts schot.  
Het schot veroorzaakt  

een beetje schade.

Kaatst vijandelijke 
projectielen terug, en 

maakt ze ook nog sterker.

Lanceer een laserstraal 
die iedereen op zijn 

pad verwoest.

Vuur een schot diagonaal 
omlaag. Er ontstaat een 
kleine vuurzee waar het 

schot neerkomt.

Volle lading

UltieMe sMasH
plasMascHot VUUrbal Maansprong energiescHild

Een slag waarmee je  
een tornado over de  

grond laat razen.

Een sprong met opwaartse 
slag, gevolgd door een 
trefzekere neerwaartse 

zwaardsteek.

Block en ga meteen in  
de tegenaanval. De kracht 

van je counter hangt 
af van de aanval van 

je rivaal.

Schiet ontelbare  
schokgolven uit  

je zwaard

Een draaiende slag die je 
kunt opladen. Raak een 
tegenstander om hem of 

haar weg te beuken.

regenboogfUrie

UltieMe sMasH
tornadoslag salto-aanVal grondsteeK coUnter

Mii-boKser

Mii-ZwaardVecHter

Mii-cyborg

Kies speciale aanvallen en meer om 
de vaardigheden van je vechter te 

verbeteren!

versie!
Nintendo 3DS

sTOrT je
 In heT gevechT

mii-persOnages dIe je In mii-maker 

hebT gemaakT, kUnnen meevechTen

nU

Kies uit drie soorten vechters: Mii-boksers, 
Mii-zwaardvechters en Mii-cyborgs

In de uitrusting kun je het 
hoofddeksel en de kleding  
van je vechter aanpassen

Gebruik je aangepaste vechters  
in zowel de Wii U- als de  
Nintendo 3DS-versie!

Pas elke vechter 
 aan naar wens!

En maak 
een unieke 
Mii-vechter!
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