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INSTALLEREN EN STARTEN
Actua Soccer 3 voor Windows® 95/98 Installeren
1. Stop de cd-rom in de cd-romspeler, met de bedrukte zijde naar boven.
2. Het installatieprogramma start automatisch. Als het installatieprogramma niet 

automatisch start, dubbelklik dan op het icoontje My Computer (Deze Computer) op 
je bureaublad en dubbelklik vervolgens op het cd-rom. In het nu geopende scherm 
dubbelklik je op Setup.exe om het spel te installeren. 

3. Het setup-programma begeleidt je tijdens de installatie en geeft informatie in elk 
stadium. Lees de informatie aandachtig en klik vervolgens op de knop Next 
(Volgende) om door te gaan of op de knop Back (Terug) om een stap terug te doen. 

4. Selecteer de gewenste soort installatie: Compact (Klein), Typical (Normaal) of 
Maximum (Maximaal). De hoeveelheid harde-schijfruimte die iedere installatievorm 
vraagt, verschijnt in het kader Description (Beschrijving). Klik op de knop Next 
(Volgende) om door te gaan. 

5. Je zult moeten aangeven op welke drive en in welke directory (map) je wilt dat het 
spel wordt geïnstalleerd. Een standaard-map verschijnt al in je scherm. Als je die 
drive en/of map wilt wijzigen, klik dan op de knop Browse (Bladeren). Vervolgens 
zoek je de juiste drive en map waar je het spel wilt installeren, bijvoorbeeld C:\Actua 
Soccer 3. Als je een nieuwe map wilt aanmaken voor dit spel, selecteer dan de 
invoerregel in het kadertje Install Directory (Installatiemap) en typ daar de nieuwe 
naam. Klik op OK als je de juiste bestemmingsmap in beeld hebt. Om het spel in die 
map te installeren, druk je nu op de knop Next (Volgende). 

6. Het installatieprogramma kan automatisch detecteren of DirectX5™ v6 reeds is 
geïnstalleerd. Als onderdelen van DirectX5™ v6 of hoger niet geïnstalleerd of 
verouderd zijn, zal het programma ze automatisch verversen. Volg de instructies op 
het scherm om er zeker van te zijn dat dit correct gebeurt. 

7. Het installatieprogramma installeert ook Indeo® drivers op je systeem. Volg de 
instructies op het scherm om er zeker van te zijn dat dit correct gebeurt. 
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Programma's starten vanuit Windows® 95/98
Als je het START-menu opent en Programs (Programma's) selecteert, vind je daar de map
Gremlin Interactive/Actua Soccer 3. In die map vind je het Actua Soccer 3 icoontje, waarmee
je het spel kunt starten. Omdat je hiermee het spel start in Windows® 95/98, is het slim om
zo min mogelijk andere programma's tegelijkertijd te laten draaien. 

Deïnstalleren vanuit Windows® 95/98
Je kunt het spel deïnstalleren door de optie Uninstall te selecteren in de Actua Soccer 3
map. Je kunt het spel ook deïnstalleren door de optie Add/Remove Programs (Software) te
gebruiken in het Control Panel (Configuratiescherm). Selecteer Actua Soccer 3 in de lijst en
klik op de knop Add/Remove (Toevoegen/Verwijderen). 

Muis, Joystick & Geluidskaarten configureren
Het configureren van je muis, een joystick of geluidskaarten gebeurt vanuit Windows®
95/98, niet vanuit het spel zelf. Als ze onder Windows goed werken, doen ze dat ook in
Actua Soccer 3. Mocht het nodig zijn een van deze apparaten in te stellen, selecteer dan de
bijbehorende icoontjes in het Control Panel (Configuratiescherm) en volg zorgvuldig de
instructies in de handleiding en op het scherm.  

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft.

Lees het Readme-bestand op de cd-rom voor mogelijke veranderingen die niet meer in deze handleiding
konden worden opgenomen. Je kunt dit bestand openen door het icoontje met de naam Readme te
selecteren in de map START/Programma's/Gremlin Interactive/Actua Soccer 3. 

HOOFDMENU
Zodra Actua Soccer 3 is geladen, verschijnt het Hoofdmenu in beeld. Je vindt hier een serie
opties en icoontjes die je kunt gebruiken om het soort wedstrijd te selecteren en de spel-
instellingen aan te passen. Voor je een spel begint, raden we je aan de rest van deze
handleiding te lezen om te leren hoe je de spel-instellingen op de juiste wijze kunt
aanpassen. Gebruik de muiswijzer om een optie te kiezen, en klik met je linker muisknop om
de optie te selecteren. 

(1) Friendly (Vriendschappelijk)
(2) Cup (Bekerwedstrijden)
(3) Season (Seizoen)
(4) Practice (Oefening)
(5) Multiplayer
(6) Editor
(7) Options & Settings 

(Opties & Instellingen)

Het pijl-icoontje kan worden gebruikt om een menu te verlaten en terug te
keren naar het vorige. 

Ook de knop Quit (Stop) kan gebruikt worden om menu's en lopende competities
te verlaten. In het Hoofdmenu gebruik je de knop Quit om het spel te verlaten en
terug te keren naar Windows. Lees het hoofdstukje Options & Settings (Opties &

Instellingen) verderop in de handleiding voor meer details. 

Als je een menu wilt verlaten en door wilt gaan naar het volgende stadium, klik je op de
knop OK. Als je in het Hoofdmenu op OK klikt, zonder dat je een spelsoort hebt
geselecteerd, krijg je de keuze om een Quick Match (Snelle Wedstrijd) te spelen. Dat
betekent: een wedstrijd tussen twee willekeurig geselecteerde internationale ploegen. 
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(1) FRIENDLY (VRIENDSCHAPPELIJK)
Hiermee start je een vriendschappelijke wedstrijd tussen twee teams. Voor de
vriendschappelijke wedstrijd begint, krijg je de 'team database' te zien: een lijst waaruit je
de twee rivaliserende teams kunt selecteren. Gebruik de bovenste pijlknoppen om door de
beschikbare leagues (competities) te bladeren en gebruik de onderste pijlknoppen om alle
teams in die league te bekijken. Als je een team selecteert, kan je ze een
besturingsmethode toewijzen: human control (door mensenhanden) of CPU
(computergestuurd): 

Human CPU

Minstens één team moet ingesteld staan op human control. Om de besturingsmethoden te
veranderen, selecteer je de teamnaam. Zodra je tevreden bent met je selecties, klik je op de
knop OK om door te gaan.  

Voor een spel met een menselijke speler kan beginnen, verschijnt het scherm Next Match
(Volgende Wedstrijd). Lees het hoofdstukje Pre-Match Set-Up & Information (Instellingen &
Informatie voor de Wedstrijd) verderop in de handleiding voor meer details. Zodra de
wedstrijd is afgelopen krijg je de keuze om terug te keren naar de beginmenu's of om
opnieuw te spelen met dezelfde teams. 

(2) CUP (BEKERWEDSTRIJDEN)
Er zijn drie keuzemogelijkheden om een Cup-competitie te beginnen: Mini Leagues (Mini-
competities), Knockout (Afvalsysteem) en Custom (Aangepast). De opties Mini Leagues en
Knockout starten vooraf ingestelde competities, maar met de Custom optie krijg je de kans
elk individueel stadium aan te passen. 

Mini Leagues (Mini-competities)
Hierin neem je deel aan de Mini Leagues wedstrijden, waar iedere competitie niet meer dan
acht teams omvat. Als je voor deze optie kiest, krijg je het scherm Team Select (Team
Selectie) in beeld, met een complete lijst van deelnemende teams. In dit scherm geef je aan
welke teams bestuurd gaan worden door menselijke spelers. Klik op de teamnaam om te
wisselen tussen human control (menselijke besturing) en CPU (computergestuurde spelers).
Minstens één team moet ingesteld staan op human control voor je verder kunt. Zodra je de
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Mini League begint, krijg je de fixtures (wedstrijdschema's) en tables (klassementen) te zien.
Klik op de pijlknoppen om door de Mini Leagues te bladeren. Deze toernooi-informatie
wordt gedurende de hele competitie weergegeven, zodat je altijd op de hoogte kunt zijn
van de laatste resultaten. Voor het begin van elke wedstrijd met een menselijke deelnemer,
verschijnt het scherm Next Match. Voor meer details verwijzen we naar het paragraafje
Next Match (Volgende Wedstrijd) onder Pre-Match Set-Up & Information (Instellingen &
Informatie voor de Wedstrijd), verderop in de handleiding.

Knockout (Afvalsysteem)
Hierin neem je deel aan een competitie van 4 tot 64 teams, waarin het afvalsysteem wordt
gehanteerd. Zodra je hebt aangegeven hoeveel teams deel gaan nemen aan deze
competitie, kun je aangegeven om welke internationale teams het zal gaan. Je kunt ze
allemaal zelf selecteren, of de computer een willekeurige selectie laten maken. Om je eigen
teams te kiezen, klik je op de namen om de besturing toe te wijzen aan een menselijke
speler (human control). Daarna klik je op de knop OK om de competitie van start te laten
gaan. Als je niet genoeg teams selecteert, kan je toch starten door op OK te klikken: de
overige teams worden dan willekeurig door de computer gekozen. Minstens één team
moet door mensenhanden worden bestuurd (human control). Als je tevreden bent met de
teamselectie, klik je op de knop OK om door te gaan. 

In de loop van de competitie krijg je details te zien over elke ronde. De fixtures
(wedstrijdschema's) en de resultaten worden gedurende het hele toernooi vertoond,
waardoor je de voortgang van elk team in de gaten kunt houden. Voor het begin van elke
wedstrijd met een menselijke deelnemer, verschijnt het scherm Next Match. Voor meer
details verwijzen we naar het paragraafje Next Match (Volgende Wedstrijd) onder Pre-Match
Set-Up & Information (Instellingen & Informatie voor de Wedstrijd), verderop in de
handleiding.

Custom (Aangepast)
De optie Custom Cup geeft je de mogelijkheid je eigen
Cup-competitie te creëren en er aan deel te nemen. Je
kunt elke ronde van de competitie definiëren als
Knockout of Mini League. De exacte keuzemogelijkheden
die je verderop in deze menu's krijgt voorgeschoteld, zijn
afhankelijk van die keuze tussen Knockout of Mini League
en eerder ingestelde opties. 
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De opties voor Knockout:
No. Of Teams (Aantal Teams) - Kies het aantal deelnemende teams. Deze optie is 

alleen instelbaar in Stage 1 (de eerste ronde). In de volgende rondes 
speel je met het aantal teams dat overblijft na elke voorgaande ronde.

No. Of Legs (Aantal Wedstrijden) - Kies het aantal wedstrijden dat tegen elk team 
gespeeld moet worden.

Away Heats (Uitwedstrijden) - Kies het aantal uitwedstrijden dat elk team moet 
spelen.

Extra Time (Verlenging) - Kies voor een eventuele verlenging tussen 30 minuten 
extra speeltijd of de golden goal (GG), ook wel bekend als sudden death. 
Je kunt deze optie ook uitzetten voor een gewone wedstrijd van niet 
meer dan 90 minuten. 

Penalties (Strafschoppen) - Geef hier aan of je wilt dat een wedstrijd wordt 
beslist met behulp van strafschoppen, als de winnaar na een volledige 
wedstrijd en een eventuele verlenging nog niet bekend is.

Rounds (Ronde) - Geef hier aan in wat voor soort ronde dit stadium van de 
competitie eindigt, bijvoorbeeld bij de SF - Semi Final (Halve Finale) of de
QF - Quarter Final (Kwartfinale). De keuzemogelijkheden die je hier krijgt 
worden mede bepaald door het aantal teams dat in dit stadium nog 
meedoet. 

Teams Remaining (Overblijvende Teams) - Het aantal teams dat aan het eind van dit 
stadium nog over mag blijven. Als er maar één team overblijft, wordt 
de competitiewinnaar bekend gemaakt en zijn geen verdere stadia nodig. 

De opties voor Mini League:
No. Of Leagues (Aantal Groepen) - Kies het aantal groepen dat in dit stadium deelneemt

aan de Mini League. Dit kampioenschap kan uit maximaal acht groepen 
bestaan. 

Teams Per League (Teams Per Groep) - Hier bepaal je het aantal teams in iedere groep. De 
computer verdeelt de teams in een aantal groepen van gelijke grootte. 

Play Each Team (Tegen Elk Team) - Geef hier aan hoe vaak elk team tegen elk ander 
team moet spelen in dit stadium.

Points For Win (Punten Voor Winst) - Het aantal punten dat een team verdient door 
een wedstrijd te winnen.

Points For Draw (Punten Voor Gelijkspel) - Het aantal punten dat een team verdient 
met een gelijkspel.

Points For Loss (Punten Voor Verlies) - Het aantal punten dat een team verdient door 
een wedstrijd te verliezen.

Teams To Progress (Doorgaande Teams) - Het aantal teams dat zich kwalificeert uit iedere 
mini league.

Teams Remaining (Overblijvende Teams) - Het aantal teams dat aan het eind van dit 
stadium nog over mag blijven. Als er maar één team overblijft, wordt de
competitiewinnaar bekend gemaakt en zijn geen verdere stadia nodig.

Let op: Het aantal punten dat behaald kan worden bij winst, verlies of gelijkspel, mag niet
gelijk zijn. 

Om een competitie op te bouwen werk je één voor één alle rondes af, waarbij je steeds alle
beschikbare opties instelt. Gebruik de pijlknoppen om door de verschillende stadia van de
competitie te bladeren. Zodra een ronde eindigt met slechts één overgebleven team,
wordt dit team de winnaar van de competitie! 

Zodra je de voorwaarden voor ieder stadium van de competitie hebt vastgelegd, kun je op
de knop OK klikken en de deelnemende teams selecteren. Het scherm Team Select (Team
Selectie) laat twee kolommen zien: The Catalogue (De Catalogus, met alle teams uit de
geselecteerde competitie) en de Cup Teams (alle teams die je deel wilt laten nemen aan
jouw Custom Cup). Gebruik de bovenste pijlknoppen om door de verschillende competities
te bladeren en de verschillende lijsten met competitie-teams in de Catalogus te vertonen.
Gebruik de onderste pijlknoppen om door de geselecteerde teamlijst in de Catalogus te
bladeren. Als je een van deze teams selecteert, verschijnt de naam van dit team in de Cup
Teams lijst. Door deze lijst kun je bladeren met behulp van de tweede set pijlknoppen. Als je
liever een willekeurige selectie van Cup Teams hebt, klik dan op de knop Random
(Willekeurig). Daarmee kun je snel een aangepast spel creëren. Als je alle teams uit de Cup
Teams lijst wilt verwijderen en een nieuwe selectie wilt maken, klik dan op de knop Reset
(Herstellen). Zodra je genoeg teams hebt geselecteerd, klik je op de knop OK. Je kunt dan
nog aangeven welke van de door jou geselecteerde teams door menselijke spelers
bestuurd moeten worden. Gebruik pijlknoppen om door de lijst met teams te bladeren en
klik op de namen van de teams om te wisselen tussen CPU (computergestuurd) en human
control (menselijke besturing).

Tijdens de competitie word je op de hoogte gehouden van alle details over elke ronde. De
klassementen, vastgelegde wedstrijden en resultaten worden gepresenteerd om de
vorderingen van elk team inzichtelijk te maken. Voor elke wedstrijd met een menselijke
deelnemer, verschijnt het scherm Next Match. Voor meer details verwijzen we naar het
paragraafje Next Match (Volgende Wedstrijd) onder Pre-Match Set-Up & Information
(Instellingen & Informatie voor de Wedstrijd), verderop in de handleiding.
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Custom Season (Aangepast Seizoen)
Als je voor een Custom Season kiest, kun je de volgende instellingen aanpassen:

No. Of Teams (Aantal Teams) - Kies het aantal rivaliserende teams.
Play Each Other (Tegen Elkaar) - Kies hier hoe vaak elk team elk ander team bespeelt in 

dit seizoen.
Points For Win (Punten Voor Winst) - Het aantal punten dat een team verdient door 

een wedstrijd te winnen.
Points For Draw (Punten Voor Gelijkspel) - Het aantal punten dat een team verdient met

een gelijkspel.
Points For Loss (Punten Voor Verlies) - Het aantal punten dat een team verdient door 

een wedstrijd te verliezen.

Let op: Het aantal punten dat behaald kan worden bij winst, verlies of gelijkspel, kan niet
gelijk zijn.

Zodra je het seizoen hebt aangepast, klik je op de knop OK, waarna je de rivaliserende
teams kunt selecteren. Het selectiescherm laat twee kolommen zien: The Catalogue (De
Catalogus, met alle teams uit de geselecteerde competitie) en de League Teams
(Competitie Teams, met alle teams die op het ogenblik deelnemen). Gebruik de bovenste
pijlknoppen om door de competities te bladeren en andere teamlijsten te tonen. Gebruik
de onderste pijlknoppen om door alle spelers in deze lijst te bladeren. Zodra je een team
selecteert in de Catalogue, verschijnt de teamnaam in de lijst League Teams. Als je een
team wilt verwijderen uit de competitie, moet je de teamnaam in de lijst nogmaals
selecteren. Om door alle teams in de lijst League Teams te bladeren kun je de tweede set
onderste pijl-knoppen gebruiken. Zodra je genoeg teams hebt geselecteerd, klik je op de
knop OK om de competitie te laten beginnen. 

Voor het begin van elke wedstrijd met een menselijke deelnemer, verschijnt het scherm
Next Match (Volgende Wedstrijd). Voor meer details verwijzen we naar het hoofdstuk Pre-
Match Set-Up & Information (Instellingen & Informatie voor de Wedstrijd) verderop in de
handleiding. Gedurende de competitie word je op de hoogte gehouden van alle details van
elke competitieweek. De league tables (competitie klassementen), de fixtures
(wedstrijdschema's) en de results (resultaten) worden bijgehouden zodat je op de hoogte
blijft van de vorderingen van elk team in de competitie.

(3) SEASON (SEIZOEN)
Er zijn twee soorten seizoenscompetitie beschikbaar: Default (Standaard) en Custom
(Aangepast). De optie Default geeft je de mogelijkheid om met een vooraf ingestelde
competitie te beginnen, maar met de optie Custom kun je alle competitie-instellingen
aanpassen.

Default Season (Standaard Seizoen)
Als je een Default Season begint, krijg je eerst een selectiescherm in beeld, waarin je aan
kunt geven welke teams bestuurd gaan worden door menselijke spelers. Gebruik de
bovenste pijlknoppen om door de verschillende competities te bladeren en klik op de
namen van de teams om te wisselen tussen human control (menselijke besturing) en CPU
(computergestuurd). Minstens één team moet menselijke besturing hebben voor je verder
kunt. Als je alle teams hebt geselecteerd die door mensenhanden bestuurd gaan worden,
klik je op de knop OK. De wedstrijdschema's, resultaten en competitie klassementen
(fixtures, results en league tables) worden gedurende het hele seizoen bijgehouden, zodat
je de vorderingen van elk team kunt volgen. Gebruik de bovenste pijlknoppen om door de
klassementen te bladeren en gebruik de onderste pijlknoppen om door het klassement te

bladeren dat je op dat moment hebt geselecteerd. Voor
het begin van elke wedstrijd met een menselijke
deelnemer, verschijnt het scherm Next Match (Volgende
Wedstrijd). Gedurende een volledig seizoen kun je niet
alleen de tactiek van je team(s) wijzigen, maar ook
langer vooruit denken door je te bemoeien met transfers
van spelers. Voor meer details verwijzen we naar het
hoofdstuk Pre-Match Set-Up & Information (Instellingen
& Informatie voor de Wedstrijd) verderop in de
handleiding.
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(4) PRACTICE (TRAINING)
Om je prestaties en vaardigheden te perfectioneren, is het handig regelmatig een bezoekje
te brengen aan het trainingskamp. De optie Practice (Training) geeft je de kans om op
verschillende vaardigheden te trainen:
Penalty Kicks (Strafschoppen) - Oefen op strafschoppen, als speler en als doelman. Je 

besturing wisselt na elk schot van speler naar doelman (of andersom), 
zodat je je beide vaardigheden eigen kunt maken! Twee menselijke spelers
kunnen de strafschoppen samen oefenen. 

Match (Wedstrijd) - Oefen als team tegen de doelman van de tegenstander. Alle 
menselijke spelers oefenen met hetzelfde team, aangezien er maar één 
team op het veld zal staan. 

Set Pieces (Oefenmuurtjes) - Neem je team het veld op voor een oefening met 
speciale 'decorstukken' waar je geweldige doelkansen mee leert creëren! 
Dit is hetzelfde als de Match oefenmodus, behalve dat je hier een 
overtreding kunt forceren; zodra het spel is stilgelegd kun je vervolgens 
een oefenmuurtje neerzetten. Druk op de knop voor One-Two/Step Over 
(Eén-Tweetje/Overstap) om een overtreding op te roepen op de plaats 
waar je huidige speler staat. Hierdoor krijg je de kans een vrije trap te 
nemen vanaf elk willekeurig punt op het veld! Lees het hoofdstukje In-
Game Controls (Besturingstoetsen) voor details over de beschikbare 
commando's. 

Zodra je een soort oefening hebt gekozen, krijg je de teamdatabase in beeld. Bovenin het
scherm kun je een van de beschikbare competities selecteren met behulp van de bovenste
pijlknoppen. Klik op een teamnaam om de besturing te wisselen van CPU
(computergestuurd) naar human control (menselijke besturing). Een menselijke speler
moet minstens één team besturen. 

Er is geen tijdlimiet in de oefenmodus. Als je vindt dat je klaar bent en wilt stoppen, open
je het menu In-Game Options (Spelopties) en kies je Exit Game (Verlaat Spel). Lees het
hoofdstukje In-Game Options (Spelopties) verderop in de handleiding voor details. 

(5) MULTIPLAYER
Met de Multiplayer-optie kunnen in een enkele wedstrijd
maximaal acht spelers samen spelen, elk met een eigen
computer. Als je maar één exemplaar hebt van de
originele Actua Soccer 3 cd-rom, is het toch mogelijk om
de computers van verschillende mensen te verbinden en
een multiplayer-spel te spelen. Zorg dat het spel op
iedere computer geïnstalleerd is met minstens de
Typical (Normale) installatiemethode. Als je commentaar
wilt horen tijdens een Multiplayer-spel, kies dan de
Maximum (Maximale) installatiemethode. Volg de installatie-instructies die je in het begin
van deze handleiding kunt lezen, en geef daarna de cd-rom terug aan de rechtmatige
eigenaar (de Host, ook wel de Server). De Host moet de cd-rom in z'n cd-romspeler hebben
als hij het spel start. Bepaalde spelfuncties zijn uitgeschakeld in de Multiplayer-modus; de
Host is verantwoordelijk voor de spelinstellingen en het starten van een Multiplayer-spel.
Vervolgens kunnen de overige spelers verbinding zoeken met de Host en deelnemen aan
het daar geopende spel.

Als je de Multiplayer-optie kiest, krijg je verschillende keuzemogelijkheden waarmee je het
spel en de verbinding instelt. De verbindingsmogelijkheden bestaan uit een aantal soorten:
IPX, TCP/IP, Modem of Serial (Serieel). Om Modem of Serial te kunnen gebruiken, moeten
een aantal dingen worden ingesteld:
Modem Er zal een schermpje verschijnen met daarin verschillende opties. Hier geef je aan

welk type modem je gebruikt, aan welke COM-poort dat modem verbonden is, 
plus de bijbehorende Baud Rate en Initialisatiereeks (Ini. String). Gebruik de 
handleiding van je modem voor de precieze details. Als je een digitaal 
telefoonnetwerk gebruikt selecteer je hier TONE, als je nog op een oud analoog 
netwerk zit, gebruik je PULSE. 

Serial (Serieel) - Controleer de instellingen van je Seriële poort en verbind vervolgens 
de twee computers met een gewone nulmodem-kabel. Controleer in de 
handleiding van je computer wat de juiste BAUD RATE is. 

Zodra je de soort verbinding hebt geselecteerd, kun je kiezen of je een nieuw spel wilt
starten of aan een bestaand spel wilt deelnemen. 
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(6) EDITOR 
Met de Editor kun je je eigen teams en spelers maken en
aanpassen. Je vindt hier ondermeer de Editor Help tekst,
die je stap voor stap helpt bij de creatie van een
aangepast team. Om door te gaan naar de volgende
reeks instructies, klik je telkens met de rechter muisknop
of druk je op de ENTER-toets. Zodra je thuis bent in de
Editor, kan je de Editor Help tekst uitschakelen in het
menu Game Options. Lees het hoofdstukje Options &

Settings (Opties & Instellingen) verderop in de handleiding voor meer informatie over het
menu Game Options (Spel-opties menu).  

Zodra je de Editor opent, krijg je verschillende keuzemogelijkheden en de lijst Custom Team
(Aangepaste Teams), waarin alle teams staan vermeld die met behulp van de Editor werden
gemaakt. 
New (Nieuw) - Als je deze optie kiest, zal de Editor geopend worden, met alle opties 

ingesteld op de standaardwaarden, klaar om je een nieuw team te laten maken. 
Load (Laden) - Als je een eerder gecreëerd team wilt laden en bewerken, selecteer je 

eerst de naam van dat team in de lijst Custom Team. Vervolgens klik je op de knop 
Load. 

Save (Opslaan) - Wanneer je een eigen team hebt gecreëerd, keer je terug naar dit 
scherm en gebruik je de optie Save om je nieuwe team op te slaan. Klik op de knop 
Save om alle gegevens op te slaan in de eerste vrije ruimte in de lijst Custom Team. 
Als je wilt kun je ook eerder bewaarde team-instellingen vervangen door deze 
nieuwe instellingen, door het oude spel met een muisklik te selecteren en 
vervolgens op de knop Save te klikken. Alle gegevens van het eerder bewaarde team
worden nu vervangen door de gegevens van het team dat je zojuist hebt gecreëerd. 
Als je de Editor probeert te verlaten zonder dat je je gegevens hebt bewaard, krijg je
een waarschuwing dat al je veranderingen daarbij verloren kunnen gaan. 

Zodra je de Editor opent, kun je tussen verschillende menu's wisselen met behulp van de
opties Teams, Players (Spelers) en Kits (Kleding). Door in deze menu's op de knop OK te
klikken, loop je langs de verschillende schermen: Team Editor, Player Editor en vervolgens
de Kit Editor. 

Een nieuw spel starten op een Multiplayer Game Server 
Als je jouw computer tot server wilt bombarderen en dus zelf een spel wilt 'Hosten', heb je
twee opties: 

Dedicated (Toegewijd) - Dit is een computer die als Multiplayer Game Server dienst doet
en dus het spel draait en controleert, maar waar een menselijke speler niet op
spelen kan. 

Hybrid (Hybride) - Dit is een computer die niet alleen als Multiplayer Game Server 
dient, maar waar je als menselijke speler ook op kunt deelnemen aan het spel.

Zodra je het type server hebt gekozen, moet je je server een naam geven. Aan die naam
herkennen andere spelers jouw computer, zodat ze verbinding kunnen leggen en deel
kunnen nemen aan het door jou gestarte spel. Als het je bedoeling is zelf ook mee te spelen,
kun je met de Hybride optie ook een spelersnaam invoeren. Onder die naam ben je in het
spel herkenbaar als deelnemer. 

Nu kun je de twee rivaliserende teams selecteren. Blader door de verschillende competities
met behulp van de pijlknoppen. Klik op de twee teams die je aan de wedstrijd wilt laten
deelnemen, zodat je de besturing van die teams verandert van CPU (computergestuurd)
naar human (menselijke besturing). 

Voor je verder gaat, moet je eerst wachten tot alle menselijke spelers zich op de server
hebben aangesloten. Zodra ze verbinding hebben gelegd, verschijnt hun spelernaam in een
van de beschikbare 'player slots' (spelersvakjes). Je kunt nu iedere speler bij een van de twee
teams indelen door op hun namen te klikken en die naam, terwijl je je linker muisknop
ingedrukt houdt, naar de kant van het betreffende team te slepen. Als host is het je taak de
spelers in te delen bij de twee teams - het is ook je verantwoordelijkheid ervoor te zorgen
dat die verdeling eerlijk en evenwichtig gebeurt! Zodra alle deelnemers een team
toegewezen hebben gekregen, klik je op de knop OK om een wedstrijd te beginnen. 

Deelnemen aan een bestaand spel op een Multiplayer Game Server
Door te kiezen voor de optie Join (Deelnemen) krijg je de mogelijkheid om een verbinding
te openen met een bestaande Multiplayer Game Server. Zodra je op Join hebt geklikt, kun je
je spelersnaam invoeren. Vervolgens gaat het spel op zoek naar Actua Soccer 3 spelservers,
via het soort verbinding die je al eerder hebt aangegeven. Zodra je computer klaar is met
zoeken, laat hij een lijst zien van alle Multiplayer Game Servers die hij heeft gevonden. Om
deel te nemen aan een spel, klik je op de naam van dat spel in de lijst en vervolgens op de
knop OK om door te gaan. Zodra je met de server bent verbonden, word je ingedeeld bij
een van de twee teams. Wacht rustig tot de Host het spel laat beginnen. 
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4. Meter Bars (Staafdiagrammen) - De persoonlijke statistieken van de geselecteerde
speler worden weergegeven in een soort staafdiagrammen, elk met een eigen vaardigheid
of lichamelijk kenmerk: Control (Balcontrole), Passing (Passen), Tackling (Tackelen), Shooting
(Schieten), Heading (Koppen), Speed (Snelheid), Weight (Gewicht in kg) en Height (Lengte in
cm). Om een van deze meters aan te passen klik je in de balk en sleep je met je linker
muisknop ingedrukt de vaardigheid of het kenmerk naar het gewenste niveau. Naast alle
diagrammen zie je een cijfer, dat de exacte instellingen van de meters weergeeft. Je kunt
de staafdiagrammen alleen aanpassen als je je dat financieel kunt veroorloven. Lees het
punt Value & Funds (Waarde & Kapitaal) voor meer informatie over je financiële grenzen. 
5. Buy (Spelers Aankopen) - Met de optie Buy kun je complete spelerprofielen aankopen
uit het centrale spelersbestand, in plaats van dat je elk individueel detail zelf instelt. Lees de
hieropvolgende paragraaf Buy (Spelers Aankopen) voor aanvullende details. 
6. Value & Funds (Waarde & Kapitaal) - In dit gedeelte vind je de marktwaarde van de
geselecteerde speler en het beschikbare kapitaal om een team te creëren. Als je de
persoonlijke statistieken van je spelers aanpast, word je beperkt door het kapitaal dat voor
dit team beschikbaar is. Zodra je de vaardigheden van een speler aanpast, zie je het
schermpje Funds (Kapitaal) ook veranderen. Dit beperkte kapitaal stelt je in staat een
realistisch team te creëren, wat met name wil zeggen dat je dus geen team kunt maken vol
sterspelers die perfect zijn in elke vaardigheid! 

Buy (Spelers Aankopen)
Met de optie Buy kun je spelers kopiëren uit het
centrale spelersbestand, zodat je ze kunt
gebruiken in je eigen team. Met deze optie kun je
dus een 'dreamteam' creëren dat gebaseerd is op
echte spelers in plaats van zelf ontworpen fictieve
voetballers! 
1. Select League (Kies Competitie) - Gebruik de
bovenste pijlknoppen om door de verschillende
competities te bladeren en de verschillende team-lijsten op te roepen.
2. Teams - Gebruik de onderste pijlknoppen om door de teams op de geselecteerde
competitielijst te bladeren. Kies vervolgens het juiste team door er op te klikken. 
3. Players (Spelers) - Op de spelerslijst vind je alle spelers in het geselecteerde team,
inclusief hun marktwaarde, positie en statistieken. Gebruik de tweede set onderste
pijlknoppen om door de spelerslijst te bladeren. 
4. Acquired Players (Aangekochte Spelers) Hier verschijnt een lijst met alle spelers die
je zojuist hebt gekocht. Gebruik de pijlknoppen om door deze lijst te bladeren. 
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Team Editor
In het Edit Team menu kun je verschillende team-
instellingen wijzigen:
1. Tactics & Formation (Tactiek & Opstelling) - Hier
geef je aan wat de standaard bezetting, opstelling en
tactiek is van je team. Dit kun je desgewenst voor
iedere wedstrijd opnieuw aanpassen. Lees het
hoofdstukje Tactics (Tactiek) verderop in deze
handleiding voor meer details. 
2. Team Name (Teamnaam) - Aan deze naam herken
je je team tijdens het spel en in de verschillende menu's. Gebruik je toetsenbord om een
nieuwe naam in te typen en bevestig de naam met een druk op de ENTER-toets. 
3. Flags (Vlaggen) - Kies hier de vlag die bij de nationaliteit van je team hoort. Gebruik de
pijlknoppen om door de lijst met vlaggen te bladeren en klik op de vlag van je keuze. Je
huidige vlag verschijnt bovenin het scherm. 

Player (Speler) Editor
Met de Player Editor kun je iedere speler in je
team bewerken. De lijst aan de linkerkant van het
scherm laat de namen zien van alle spelers in je
team. 
1. Players List (Spelerslijst) - Gebruik de
pijlknoppen om door de lijst met spelersnamen te
bladeren. De standaardnamen geven aanvankelijk
slechts de positie van de speler weer. Door te
klikken op een spelernaam, krijg je een lijst in
beeld met persoonlijke details en statistieken. Als

je dubbelklikt op de naam, kun je er zelf een meer fantasievolle naam van maken. Gebruik
je toetsenbord om de naam in te typen en bevestig met een druk op de ENTER-toets. 
2. Pitch Display (Veldweergave) - De pitch display laat de positie zien van elke speler,
inclusief de op dat moment geselecteerde voetballer. Om de positie van die speler te
veranderen klik je op de pitch display, op de plaats waar je de geselecteerde speler wilt
hebben. 
3. Physical Attributes (Fysieke Kenmerken) - Met deze drie opties bepaal je de
lichamelijke kenmerken van de geselecteerde speler, inclusief huidskleur, geslacht,
gelaatstrekken en haardracht. 
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5. Spent & Funds (Uitgaven & Kapitaal) - Hier verschijnt de hoeveelheid geld die je
inmiddels aan spelers hebt uitgegeven, plus het kapitaal dat je nog over hebt. Om een
speler aan te kopen, klik je op de naam van de speler in de spelerslijst (Players). Zodra je dat
doet verschijnt de naam op de lijst met aangekochte spelers (Acquired Players). Bij Spent &
Funds (Uitgaven & Kapitaal) zie je nu het bedrag verschijnen dat je zojuist hebt uitgegeven.
Als je je aankoop wilt terugdraaien, klik dan op de naam van de speler in de lijst van
aangekochte spelers. De naam verdwijnt en het bijbehorende bedrag wordt teruggestort
naar je kapitaalrekening. Als je tevreden bent over je aankoop, klik dan op de knop OK om
terug te keren naar de Player Editor. De aangekochte spelers verschijnen daar op de
spelerslijst, waar ze de oude spelers-gegevens vervangen. De kosten worden weergegeven
in het schermpje Value & Funds (Waarde & Kapitaal) en je krijgt de waarde uitgekeerd van
alle spelers die nu vervangen zijn.

Kit (Kleding) Editor
In het menu Edit Kit vind je verschillende opties om
de kleding van je team aan te passen: 
1. Part of the Kit (Deel van de Kleding) - Kies hier
een specifiek deel van de kleding om aan te passen:
Shirt, Trim (Boorden), Shorts (Broekjes) of Socks
(Sokken).
2. Colour Meters (Kleurmeters) - Je kleding kan
twee verschillende kleuren vertonen, afhankelijk van
het ontwerp van de kleding. Om de twee kleuren aan
te passen, klik je op de wijzer in de kleurmeters en sleep je, met de linker muisknop
ingedrukt, de wijzer naar de gewenste kleur. De kleding van de speler verandert
tegelijkertijd naar de gekozen kleur(en). 
3. Pattern (Patroon) - Gebruik de pijlknoppen om door de verschillende kledingpatronen
te bladeren.
4. Home/Away (Thuis/Uit) - Kies hier welke teamkleding je wilt aanpassen: het Thuis- of
het Uit-tenue.
5. Reset (Herstel) - Herstel alle kledingopties naar de standaardinstellingen.
6. Grab (Pak) - Met deze optie kun je de instellingen van een bestaand team pakken en
gebruiken voor je eigen team. Lees het onderstaande hoofdstukje Grab (Kleding Pakken)
voor aanvullende details. 
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Grab (Kleding Pakken)
In dit menu 'Grab' (pak) je een kledinglijn van een
ander team uit het centrale spelersbestand.
1. League List (Competitielijst) - Een volledige lijst
met alle beschikbare competities. Gebruik de
pijlknoppen linksonder om door de lijst te bladeren. 
2. Team List (Teamlijst) - Een volledige lijst met
alle beschikbare teams in de geselecteerde
competitie. Gebruik de pijlknoppen rechtsonder om
door deze lijst te bladeren. 
3. Home/Away (Thuis/Uit) - Gebruik de Home en Away opties om te wisselen tussen de
beschikbare kledinglijnen voor elk team.

Om een kledinglijn te pakken, kies je eerst een competitie uit de League List, en vervolgens
een teamnaam. Gebruik de opties Home en Away om te wisselen tussen de kleding voor
Thuis- en Uitwedstrijden. Het geselecteerde tenue wordt in het midden van het scherm
weergegeven. Om dit tenue voor je eigen team te gebruiken en terug te keren naar de Kit
Editor, klik je op de knop OK. De kleding die je op deze manier 'pakt' kan je niet meer
veranderen in de Kit Editor.

(7) OPTIONS & SETTINGS (OPTIES & INSTELLINGEN)
Trophy Room (Prijzenkast)
In de Trophy Room tref je de meest recente competitie-winnaars aan. Gebruik de
bovenste pijlknoppen om door de verschillende competities te bladeren. Als je een
competitie wint, verschijnen je bekers en de bijbehorende Bonus Code in de

Trophy Room. Als je terugkeert naar het Hoofdmenu en daar de Bonus Code intoetst,
verschijnen er nieuwe teams in de teamlijsten CHT 1 en CHT 2. Je kunt deze nieuwe teams
in verschillende competities gebruiken. Lees meer over de Bonus Codes in het hoofdstukje
Bonus Codes, verderop in deze handleiding. 
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Options (Opties)
Het menu Game Options laat verschillende spel-opties
zien waarmee je de opzet en de besturing van een

wedstrijd kunt aanpassen. Als je een competitie opzet, kunnen
enkele van deze opties zijn uitgeschakeld. De belangrijkste opties
in dit scherm laten je de algemene wedstrijdinstellingen wijzigen:
Game Speed (Speelsnelheid) - Stel hier de snelheid van het 

spel in op je persoonlijke voorkeur.
Match Length (Wedstrijdlengte) - Stel hier de real-time 

wedstrijdlengte in. 
Extra Time (Verlenging) - Als er na 90 minuten geen winnaar is, kun je aangeven of er 

een verlenging gespeeld moet worden. Kies tussen 30 minuten verlenging, 
de 'golden goal'-regel (ook wel 'sudden death'), of geen verlenging. 

Referee (Scheidsrechter) - Geef hier aan of je een bepaalde scheidsrechter het spel 
wilt laten leiden, of dat er een willekeurig geselecteerd moet worden. 

Transfers Hiermee kun je het transfersysteem aan of uit zetten, of het effect ervan 
beperken tot de menselijke spelers/deelnemers.

Wind Geef hier aan hoe hard het waait tijdens de wedstrijd. Hou er rekening mee 
dat zelfs de beste spelers moeite hebben met een flinke storm! 

Credits Bekijk de credits van het spel.

De lijst met opties beslaat veel specifieke regels of gebeurtenissen met betrekking tot de
wedstrijd:
Free Kicks (Vrije Trappen) - Geef hier aan of de scheidsrechter een vrije trap kan 

toekennen. Als je Free Kicks uitschakelt, blokkeer je daarmee ook de 
mogelijkheid om kaarten uit te delen.

Injuries (Blessures) - Met deze optie aan kunnen de spelers geblesseerd raken 
tijdens een wedstrijd.

Bookings (Kaarten) - Geeft de scheidsrechter de mogelijkheid om rode en gele 
kaarten uit te delen. Als je Free Kicks hebt uitgeschakeld, is deze optie niet 
beschikbaar.

Replays (Herhalingen) - Met deze optie ingeschakeld, krijg je na ieder doelpunt 
automatisch herhalingen in TV-stijl.

Substitutions (Wissels) - Met deze optie hebben teams toestemming om vermoeide, 
geblesseerde of ongewenste spelers te wisselen. 

Offside (Buitenspel) - Hiermee zet je de buitenspel-regel aan of uit.
Penalties (Strafschoppen) - Met deze optie is het mogelijk de wedstrijd te laten 

eindigen in strafschoppen, als er aan het einde van de officiële speeltijd (evt.
plus verlenging) nog geen winaar naar voren is getreden. 
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Skill (Vaardigheid)
In dit menu kun je verschillende instellingen veranderen
die invloed hebben op je prestaties tijdens een

wedstrijd. Voor een wedstrijd begint, moet je eerst één van de
vier niveau's selecteren: Amateur, Semi Pro, International of
Custom (Aangepast). Op dat laatste niveau is het je toegestaan
om iedere vaardigheid aan te passen aan je eigen vaardigheden
en speelstijl. Zo creëer je je persoonlijke setje vaardigheden,
ideaal om bepaalde vaardigheden te oefenen of om tegen vrienden te spelen die wat
minder (of juist meer) ervaren zijn! 

Klik op de verschillende vaardigheden om de huidige instellingen te bekijken in de optie-
lijst. Door nogmaals te klikken wissel je tussen de volgende instellingen: 
After Touch (Effect) - Verander de hoeveelheid spin en kromming die je in een 

schot kunt leggen. Je kunt kiezen tussen Low (Beetje), Medium 
(Gemiddeld) of High (Veel), of je kunt de hele optie uitzetten (Off). 

Assisted Shooting (Hulp bij Schieten) - Helpt je de bal in de goede richting te schieten.
Assisted Passing (Hulp bij Passen) - Helpt je de bal in de goede richting te passen naar 

een medespeler.
Auto Defence (Automatische Verdediging) - Spelers die niet door jou worden 

bestuurd, zullen zich automatisch defensief opstellen en proberen 
doorbrekende tegenstanders te tackelen. 

Use Footedness (Voorkeur Linker- of Rechterbeen) - Met deze optie geef je aan of 
een speler links- of rechtsbenig is. 

Auto First Time (Automatisch Rechtstreeks Schot) - Dit helpt je een goed 
rechtstreeks schot uit te voeren, mocht je wat problemen hebben met
je timing! 

Help Arrows (Hulppijlen) - Met deze optie verschijnen er pijlen bij de voeten van je
speler om de richting van je schot of pass aan te geven als je de 
Modify-actie gebruikt; lees het hoofdstukje In-Game Controls 
(Besturingstoetsen) voor verdere details. 

Keeper At Penalties (Keeper bij Strafschoppen) - Kruip in de huid van je eigen keeper bij 
een strafschop. 

Fitness (Conditie) - Met deze optie worden de spelers moe en kunnen 
geblesseerd raken tijdens een wedstrijd.

Sticky Ball (Magnetische Bal) - Hiermee krijg je meer balcontrole, waardoor je 
wat bijzonder lepe balletjes kunt laten zien. 

Als je de veranderingen ongedaan wilt maken en terug wilt naar de originele instellingen,
gebruik dan de optie Default (Standaardinstellingen).



2120
Equalise Stats (Gelijktrekken Statistieken) - Zorgt dat beide teams gelijke vaardigheden 

en mogelijkheden hebben tijdens de wedstrijd. Zo speel je een wedstrijd 
waarin alleen je persoonlijke vaardigheden en inzet bepalen wie er wint! 

Player Names (Spelersnamen) - Zorgt dat de naam in beeld verschijnt van een speler die 
op dat moment aan de bal is. 

Stats Cams (Cijfermateriaal) - Met deze optie aan verschijnen tijdens de wedstrijd 
regelmatig specifieke statistieken in beeld. 

Scanner (Totaaloverzicht) - Brengt een overzichtskaart in beeld, waarop de 
posities van alle spelers in het veld zijn te zien. 

Editor Help Als je deze optie aanzet, krijg je helptekst in beeld als je de Editor gebruikt.
Default (Standaardinstellingen) - Zet al deze opties terug naar de 

standaardinstellingen.

Control Options (Besturingsopties)
Menselijke spelers kunnen hun besturingstoetsen
aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren. Door

een van de besturingsapparaten aan te klikken, verschijnt een
lijst met alle spelcommando's. Om een specifieke
besturingstoets of -knop te wijzigen, klik je op een
spelcommando in de lijst, waarna je de nieuwe toets of knop
op je besturingsapparaat indrukt. In de lijst verschijnt nu de
nieuwe besturingstoets of -knop naast het spelcommando.
Herhaal dit proces voor elk willekeurig spelcommando.

AV Options (Audio/Video Opties)
Het AV Options menu biedt verschillende opties om
de audio en video instellingen van het spel te

veranderen. Met de lijst aan de linkerkant van het scherm kun
je het beeld afstemmen op je computersysteem. Je vind er
verschillende opties waarmee je de beeldverwerking en
schermresolutie kunt bepalen. 

De geluids-menubalken laten je het volume bijstellen van verschillende onderdelen van het
spel: Commentary (Commentaar), Music (Muziek), Crowd Noise (Toeschouwers) en Pitch
Effects (Veld Effecten). Elk onderdeel is vertegenwoordigd door een indicatiebalk waarop
het huidige volume staat aangegeven. Als je het volume wilt wijzigen, klik dan op de
pijlknoppen naast de menubalken.  

Load Save (Laden en Opslaan)
In het menu Load Save kun je je spelgegevens opslaan, laden of verwijderen. Dat is
inclusief de op dat moment lopende competitie, alle spelopties en instellingen en

alle aangepaste teams. Als je al die gegevens niet bewaart, zijn ze verloren op het moment
dat je het spel uit zet of 'reset'. Je vindt in dit menu een lijst met alle bewaarde spellen, plus
de opties Delete (Verwijderen), Load (Laden) en Save (Opslaan). 

Saving Data (Gegevens Opslaan) - Tijdens een competitie kun je de huidige stand opslaan,
klaar om er een andere keer mee door te gaan. Je kunt een heel nieuw bestand creëren om
al je gegevens in op te slaan, of je gebruikt de ruimte van een eerder opgeslagen spel uit
de lijst. Om de gegevens te bewaren, kies je eerst een plaats in de lijst; dat kan dus een
lege plaats zijn, maar ook één die nu nog ingenomen wordt door een oud spel. Door
vervolgens op de knop Save te klikken, krijg je de kans een naam te geven aan het nieuwe
bestand. Zorg dat het een naam is waaraan je dit spel herkent, je zal het tenslotte ooit
weer willen gebruiken! Druk op de ENTER-toets om de bestandsnaam te bevestigen. De
gegevens worden nu opgeslagen op de lijst.  

Loading Data (Gegevens Laden) - Als je een eerder opgeslagen competitie wilt
heropenen, klik dan op de bewuste naam op de lijst, en klik vervolgens op de knop Load.
Als je vanuit dit menu een competitie laadt, stopt dat alle wedstrijden die je eventueel op
dat moment had lopen en start het spel vanaf de eerder bewaarde positie. 

Deleting Data (Gegevens Verwijderen) - Het is goed mogelijk dat je op een gegeven
moment met bewaarde spellen zit die overbodig zijn geworden. Met de knop Delete
verwijder je die spellen voorgoed van de lijst. Klik op het bestand dat je kwijt wilt en klik op
de knop Delete. Daarmee verwijder je het bestand en creëer je een lege plaats op de
bestandslijst. 

Exit (Stoppen)
Met behulp van de knop Exit verlaat je het huidige menu en keer je terug naar het
Hoofdmenu. Voordat dat gebeurt, moet je deze handeling nog eens bevestigen.

Dat heeft een goede reden: door het menu te verlaten via Exit stop je alle lopende
competities, dus vergeet niet het Load Save menu te gebruiken als je het lopende spel nog
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op een ander tijdstip voort wilt zetten. Zodra je terug bent in het Hoofdmenu, kun je met
een klik op de knop Exit het spel verlaten en terugkeren naar Windows. 

PRE-MATCH SET-UP & INFORMATION 
(INSTELLINGEN & INFORMATIE VOOR DE WEDSTRIJD)
Voordat je een wedstrijd begint, krijg je details te zien over elk team, en de kans om de
bezetting, opstelling en tactiek aan te passen. 

Next Match (Volgende Wedstrijd)
Het Next Match scherm geeft details over de
eerstvolgende wedstrijd die door een menselijke speler
gespeeld gaat worden. Het bovenste gedeelte van het
scherm laat de wedstrijd-omstandigheden zien,
waaronder de opties Weather (Weer) en Venue (Stadion).
Om door de verschillende instellingen voor die opties te
bladeren, klik je op de pijlknoppen naast iedere optie. Ze
kunnen allemaal op een specifieke instelling worden
afgesteld, of je kiest voor Random (Willekeurig; bij de
optie Weather aangeduid met een '?'). In dat geval kiest de computer willekeurige
instellingen voor elke wedstrijd.  

Verschillende indicatiebalken geven de statistieken weer voor elk team, elke balk voor een
aparte vaardigheid: Control (CO; Balcontrole), Passing (PA; Passen), Tackling (TA; Tackelen),
Shooting (SH; Schieten), Speed (SP; Snelheid) en Heading (HE; Koppen). Door te klikken op
het Setup-icoontje onder de statistieken van elk team, open je het scherm Tactics, waar je
de instellingen van de door mensen bestuurde teams kunt wijzigen. Lees het hoofdstukje
Tactics (Tactiek) voor verdere details. Zodra je klaar bent om de wedstrijd te beginnen, klik
je op de knop OK. 

Tactics (Tactiek)
Vanuit dit menu kun je de opstelling, speelstijl en bezetting van je team wijzigen. Je kunt
hier ook de tactiek van de computergestuurde teams bekijken, maar er niets aan
veranderen: wijzigingen kun je alleen aanbrengen in door mensen bestuurde teams. Er zijn
drie opties waarmee je de algemene tactiek van je team kunt aanpassen:
Attacking Style (Aanvalsstijl) - Geef hier aan hoe de bal moet worden rondgespeeld.
Playing Style (Speelstijl) - Geef hier aan waar de nadruk moet liggen in de strategie 

van het team.

Defensive Style (Verdedigingsstijl) - Kies hier de meest geschikte verdedigingsmethode.
Formation (Spelsysteem) - Kies hier een van de beschikbare spelsystemen voor je 

team. Als je deze instelling wijzigt, zie je het nieuwe systeem direct terug
op het overzichtskaartje van het speelveld. 

Afhankelijk van de instellingen die je hier kiest, kunnen enkele aanvullende schermen
beschikking komen: Squad (Bezetting), Short List (Uitwisselen), Call Up (Oproepen) en Buy
and Sell (Aankoop en Verkoop). De uitleg van deze schermen volgt in de nu volgende
paragraafjes. Als je tevreden bent met alle instellingen, moet je op de op de knop OK
klikken om terug te keren naar het scherm Next Match (Volgende Wedstrijd). 

Squad (Bezetting)
In het Squad menu kun je de bezetting van je elftal
bekijken en wijzigen. In de teamlijst zie je een complete
opsomming van de spelers in je team, inclusief invallers
en reservespelers. Gebruik de pijlknoppen om door de
spelerslijst te bladeren. Als je een speler in de lijst
aanklikt, wordt zijn positie op het veld aangegeven in het
overzichtskaartje van het speelveld en verschijnen de
persoonlijke gegevens als een serie indicatiebalken. Elke
balk staat voor een andere vaardigheid: Control (CONT;

Balcontrole), Passing (PASS; Passen), Tackling (TACK; Tackelen), Shooting (SHOOT; Schieten),
Heading (HEAD; Koppen) en Speed (SPEED; Snelheid).

Om de opstelling van het team te wijzigen, klik je op de speler die je wilt verplaatsen. De
naam van die speler blijft gemarkeerd, om aan te geven dat hij geselecteerd is. Klik dan
nogmaals op de naam als je de speler toch níet wilt verplaatsen en de selectie ongedaan
wilt maken. Zodra je twee spelers hebt geselecteerd, krijg je twee series indicatiebalken in
beeld. De rode serie vormt de statistieken van de eerste speler die je selecteerde, de
blauwe serie hoort bij de tweede. Zo kun je de twee spelers eenvoudig vergelijken. Als je nu
nogmaals op de naam van de tweede speler klikt, wisselt die van plaats met de eerste
speler. Herhaal dat proces tot je helemaal tevreden bent met de bezetting van je elftal.
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Gebruik de pijlknoppen op de League Selector om door de verschillende competities te
bladeren. Zowel de lijst met teams als de lijst met spelers worden daarbij weergegeven. Als
je een van de teams selecteert in de teamlijst, verschijnt in de spelerslijst een overzicht van
de beschikbare spelers. Om een speler uit je elftal te verwijderen en een nieuwe speler op
te roepen voor de selectie, klik je eerst op de speler die je uit de Squad List (Elftallijst) wilt
verwijderen. Vervolgens klik je op de speler in de Player List (Spelerslijst) die je in de selectie
op wilt nemen. Zodra je dat doet, wisselen beide spelers van positie. Herhaal dit proces tot
je tevreden bent met je selectie. 

Buy & Sell (Aankoop & Verkoop)
Als je een Default Season (Standaardseizoen) speelt met competitie-teams, kun je handelen
op de transfer-markt, waar je spelers aan- en verkoopt. Het scherm Buy (Aankoop) geeft je
verschillende mogelijkheden om nieuwe spelers aan te kopen. Gebruik de pijlknoppen op de
League Selector (Competitiekeuze) om door de beschikbare competities te bladeren. Zowel
de lijst met teams als de lijst met spelers worden daarbij weergegeven. Vervolgens kun je
met de onderste pijlknoppen door deze lijsten bladeren. Zodra je op een team klikt in de
teamlijst, verschijnt in de spelerslijst een overzicht van de beschikbare spelers. Om een
speler van dit team aan te kopen, klik je op de naam in de spelerslijst. Die naam verschijnt
vervolgens op de lijst met Acquired Players (Aangekochte Spelers). Het kan voorkomen dat
een club een bepaalde speler helemaal niet wil verkopen. Dit wordt je dan medegedeeld
door middel van een boodschap bovenin het scherm. Zodra je een aankoop hebt gedaan, zie
je het schermpje Spent and Funds (Uitgaven en Kapitaal) overeenkomstig veranderen. Elk
team kan maximaal dertig spelers in de ploeg hebben. Als er geen ruimte meer is om meer
spelers aan te kopen, zal je eerst met behulp van de optie Sell (Verkoop) een vacature
moeten creëren. Als je een transactie wilt opheffen, klik je op de betreffende naam in de
lijst met aangekochte spelers. Zodra je klaar bent, klik je op de knop OK om dit scherm te
verlaten.

In het scherm Sell (Verkoop) kun je je spelers aanbieden op de transfer-markt. Zodra je dit
scherm opent, krijg je een lijst met alle spelers in je ploeg. Gebruik de pijlknoppen om door
de lijst te bladeren. Door op een spelernaam te klikken, kun je door de verschillende
instellingen bladeren. In de kolom Listed (In Dienst) zie je de huidige status van de speler:
een vinkje geeft aan dat de speler is aangeboden op de transfer-markt, een kruisje geeft
aan dat de speler vastzit en niet beschikbaar is voor andere teams. Om een speler te
verkopen, zet je met een muisklik een vinkje bij de naam. Vervolgens ga je gewoon door
met het seizoen. Als je in een later stadium terugkomt in dit scherm, zie je de namen van
alle geïnteresseerde teams verschijnen in de kolom Offering Team (Biedende Team). Om de

Short List (Uitwisselen)
Als je met internationale teams speelt, kun je in het menu Short List spelers van jouw team
uitwisselen voor andere geschikte spelers. In de linker spelerslijst vind je een selectie van
spelers uit je nationale clubteams, die worden aanbevolen voor mogelijke selectie. Dit zijn
de spelers die geacht worden de beste alternatieven te zijn voor de spelers in je huidige
team. Dat wordt bepaald aan de hand van hun huidige vaardigheden in verhouding tot die
van de overige spelers. In de rechter spelerslijst vind je een aantal spelers uit je eigen team,
die relatief laag scoren in verhouding tot de vaardigheden van de rest. Die lage score kan
veroorzaakt worden doordat ze minder vaardig zijn, maar ook door vermoeidheid of
blessures. 

Om een speler uit je huidige team te wisselen met een speler uit de lijst met
aanbevelingen, selecteer je eerst de speler die wilt vervangen. Klik vervolgens op de speler
die je op het oog hebt uit de lijst met aanbevelingen. Zodra je dat doet, verruilen de twee
van plaats. Dat proces kun je herhalen tot je volkomen tevreden bent met de selectie. 

Call-Up (Oproepen)
In het Call-Up menu kun je een nationale selectie samenstellen, op vergelijkbare wijze als in
het Squad menu. Het verschil is dat je in het Call-Up menu niet vast zit aan een korte lijst
aanbevolen spelers. Met behulp van dit menu kun je elke nationale speler oproepen voor
deelname aan de nationale selectie.  

1. League Selector (Competitiekeuze)
2. Team List (Teamlijst)
3. Player List (Spelerslijst)
4. Squad List (Elftallijst)

1

2
3

4
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In balbezit:

Een Driehoek geeft aan dat de speler in balbezit is.

Een Vierkant geeft aan dat de speler in een ideale positie is om een voorzet te geven. 

Niet in balbezit:

Een Cirkel geeft aan dat de speler niet in balbezit is.

Vier kleine pijlen geeft aan dat de speler beschikbaar is om geselecteerd te worden.

Terwijl de drie basisvormen aangeven dat de speler op dat moment door jou bestuurd
wordt, geven de vier kleine pijlen aan wie de volgende beschikbare speler is. Dat kan een
andere speler in de nabijheid zijn, maar ook een speler die op het punt staat een voorzet of
een pass te ontvangen. Als je handmatig naar die speler wilt wisselen, gebruik je Player
Select (Speler Selecteren) (Lees de paragraafjes Keyboard (Toetsenbord) en Joystick
verderop in de handleiding voor details over de besturingstoetsen). Het spel geeft je
automatisch controle over de spelers die de bal ontvangen. Terwijl je een speler bestuurt,
zie je een klein geel pijltje dat altijd in de richting van het doel van de tegenstander wijst,
om je te herinneren welke kant je op moet.  

De kleur van de figuur onder de voeten van de spelers verschilt per menselijke speler:
Player One (Speler Eén) Geel Player Two (Speler Twee) Blauw
Player Three (Speler Drie) Groen Player Four (Speler Vier) Rood
Player Five (Speler Vijf) Lichtblauw Player Six (Speler Zes) Oranje
Player Seven (Speler Zeven) Lichtgroen Player Eight (Speler Acht) Paars

verkoop rond te maken en om de volledige marktwaarde van de speler te innen, zet je een
vinkje in de kolom Sell (Verkoop). Zolang er geen bod is gedaan op de speler, staat er geen
'Offering Teams' in die kolom, maar 'Release Player' (Speler Vrijgeven). Als je een vinkje geeft
in de kolom Sell terwijl er nog 'Release Player' staat, wordt de speler uit je team verwijderd
en krijg je een symbolisch bedrag uitgekeerd. Op deze manier kun je vrije plaatsen in je
ploeg creëren, zodat je weer nieuwe en betere spelers kunt aankopen. Klik je op de knop
OK om dit scherm te verlaten zodra je klaar bent.

CONTROLLERS
Voor het begin van elke wedstrijd, moeten alle
deelnemers aangeven welke van de twee teams ze
willen controleren. Iedere speler doet dat door zijn
besturingsicoontje naar een van beide teams te
dirigeren met behulp van de links/rechts-toetsen.
Menselijke spelers kunnen alleen een team selecteren
dat eerder in het Team Select (Team Selectie) scherm als
human control (menselijke besturing) is geselecteerd. De
computergestuurde teams hebben een plaatje van een

computerchip onder de teamvlag, om aan te geven dat die teams niet beschikbaar zijn. Met
de omhoog/omlaag-toetsen kan iedere speler zijn vaardigheidsniveaus aangeven. Voor
meer details over de vaardigheidsniveaus verwijzen we naar het hoofdstukje Skill
(Vaardigheid), eerder in de handleiding. Zodra iedere speler een team en een
vaardigheidsniveau heeft geselecteerd, is een druk op een actie-toets voldoende om het
spel te laten beginnen. Lees meer over actie-toetsen in het hoofdstukje In-Game Controls
(Besturingstoetsen).

IN-GAME CONTROLS (BESTURINGSTOETSEN)
Tijdens het spel markeert de computer automatisch bepaalde spelers in een door
mensenhanden bestuurd team. De zichtbare vormen onder de voeten van de speler
veranderen afhankelijk van hun positie op het veld en of ze in balbezit zijn of niet. 
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ACTIE VANAF DE AFTRAP
Om af te trappen vanaf de middenstip, gebruik je gewoon Pass. Daarmee pass je de bal
naar de tweede speler in de middencirkel. 

(i) Match Info (Spel Informatie)
Het Match Info schermpje geeft details over de huidige wedstrijd, inclusief de tijd en de
score. Hier verschijnen ook de spelonderbrekingen, zoals free kicks (vrije trappen), corners
(hoekschoppen) en goal kicks (doeltrappen). 

(ii) The Power Meter (De Krachtmeter)
Zodra je de besturingstoetsen voor Long
Pass/Cross (Lange Pass/Voorzet) of Shoot (Schiet)
indrukt en ingedrukt houdt, verschijnt de Power
Meter in beeld. Die geeft een indicatie van de
kracht van het schot, waardoor je preciezere
trappen kunt geven. 

(iii) Scanner (Overzicht)
De Scanner laat een overzichtskaart zien van het hele veld, verdeeld in twee helften. De
rode helft is van team één, de blauwe helft van team twee. Gekleurde stippen geven de
posities weer van de bal en de spelers: grijs is de positie van de bal, blauw is team één en
rood team twee. De teamleden die bestuurd worden door menselijke spelers zijn
herkenbaar aan de betreffende kleur. Voor meer details over de persoonlijke kleur van de
menselijke spelers, verwijzen we naar het hoofdstukje In-Game Controls (Besturingstoetsen)
eerder in de handleiding. 

De besturingstoetsen in het lijstje hieronder zijn de standaardinstellingen voor het
toetsenbord en een eventuele joystick. Details over het veranderen van de
besturingstoetsen lees je in het hoofdstukje Options & Settings (Opties & Instellingen)
eerder in de handleiding.

Toetsenbord In Balbezit Niet In Balbezit
Cursor keys (Pijltoetsen) Beweeg de Speler Beweeg de Speler
1 (op de numerieke toetsen) Schiet Uitsteken
2 (op de numerieke toetsen) Pass Tackelen
0 (op de numerieke toetsen) Vooruitspelen Sprintje
4 (op de numerieke toetsen) Lange Pass/Voorzet Tackelen met Sliding 
6 (op de numerieke toetsen) Afzien van een Actie Duik (Als je Struikelt)
5 (op de numerieke toetsen) Eén-Tweetje/Overstappen Speler Selecteren
3 (op de numerieke toetsen) Aanpassen Links
ENTER (op de numerieke toetsen) Aanpassen rechts)

Joystick In Balbezit Niet In Balbezit
Joystick Omhoog/Omlaag/
Links/Rechts Beweeg de Speler Beweeg de Speler
Button 1 Schiet Elleboog/Arm uitsteken
Button 2 Pass ackelen
Button 3 Vooruitspelen Sprintje
Button 4 Lange Pass/Voorzet Tackelen met Sliding
Button 5 Afzien van Actie Duik (Als je Struikelt)
Button 6 Eén-Tweetje/Overstappen Speler Selecteren
Button 7 Aanpassen Links
Button 8 Aanpassen rechts

Hiernaast zijn er nog enkele extra besturingstoetsen met universele functies die invloed
hebben op alle spelers:
P Pauze
ESC Spelopties
F3 Verander Camerastandpunt
F5 Verstuur Bericht (Alleen Multiplayer)

i

ii iii
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op het doel te proberen. Een snelle druk op de Long Pass/Cross-toets geeft een lage
voorzet. Als je de toets ingedrukt houdt, verschijnt de Power Bar, waarmee je de kracht van
het schot kunt bepalen. Een schot van gemiddelde kracht geeft een voorzet richting het
midden van het doelgebied, ideaal voor de spitsen! Door het schot net even meer of
minder kracht geven, kun je de afstand van het schot aanpassen en op een andere speler
mikken. Een goede voorzet veroorzaakt chaos in de verdediging van de tegenstander,
waardoor ruimte ontstaat en - als het goed is - prachtige doelkansen! Net als met een
gewone pass, kun je de richting van de pass of de voorzet aanpassen met behulp van de
Modify Left of Modify Right toetsen. 

Shooting & Aftertouch (Schieten & Effecten)
Druk op de Shoot-toets en hou hem ingedrukt om de Power Bar te laten verschijnen. Zodra
het niveau van de Power Bar de gewenste kracht heeft bereikt, laat je de Shoot-toets los: je
speler zal schieten. Om de richting van het schot aan te passen, gebruik je de Modify Left of
Modify Right toetsen terwijl je de Shoot-toets ingedrukt houdt. 

Zodra de bal de voet van je speler verlaat, kan je nog wat effect geven door de
bewegingstoetsen te gebruiken. Daarmee kun je de hoogte van het schot nog beïnvloeden
en 'spin' toevoegen, waardoor de bal zal draaien en een kromme baan zal volgen. Dat zijn
erg verwarrende ballen voor verdedigers en keepers. Het effect van deze optie is
afhankelijk van je instelling van de Aftertouch (Effect). Hoe hoger je deze optie instelt, hoe
gevoeliger en preciezer deze besturing wordt, waardoor meer natuurgetrouwe effecten
ontstaan.  

Als je Shoot-toets ingedrukt houdt, kun je op de Pass-toets drukken voor een stiftballetje.
Net als met elk schot, bepaalt de grootte van de Power Bar de kracht van het schot. Een
kort stiftballetje is ideaal om de verdediging op korte afstand af te troeven. 

Knock On & Speed Burst (Vooruitspelen & Sprintjes)
Om er met de bal stevig de pas in te zetten over het hele veld, kun je Knock On gebruiken.
Daarmee dwing je de speler de bal een eind voor zich uit te spelen, zodat hij harder kan
lopen. Hoe langer je de Knock On-toets ingedrukt houdt, hoe verder de speler de bal voor
zich uit speelt zodra je de toets loslaat. Zodra je de bal voor je uit hebt gespeeld, kun je met
behulp van de Speed Burst-toets een sprintje trekken. Met behulp van de Modify Left en
Modify Right toetsen (indrukken samen met de Knock On-toets) kun je de bal iets naar een

Passing the Ball (De Bal Passen)
De bal van speler naar speler passen is een belangrijke vaardigheid. Als je kort op de Pass-
toets drukt, zal de speler de bal naar een teamgenoot trappen. Door Pass langer ingedrukt
te houden, kun je meer kracht in de trap leggen. Dat resulteert in een doorsteek-pass die
de ontvangende speler de kans geeft de bal op volle snelheid mee te pikken.

Om een pass 'af te leggen' (de bal door te spelen naar een speler aan een van je beide
zijden) hou je Modify Left of Modify Right (Aanpassen Links of Rechts) ingedrukt terwijl je
op Pass drukt. Je kunt ook een hakje geven door beide Modify-toetsen ingedrukt te houden
terwijl je op Pass drukt. Als je een Modify-toets gebruikt verschijnt een klein pijltje om aan
te geven wat de nieuwe richting van je pass gaat worden. 

Je kunt ook een snel 'één-tweetje' geven. Hou daarvoor Pass ingedrukt terwijl je ook de
toets One-Two/Step Over (Eén-Tweetje/Overstappen) ingedrukt houdt. Zodra je Pass loslaat
passt je speler de bal naar een teamgenoot, die de bal meteen terug zal spelen. Als je deze
actie kiest, blijft de besturing bij de eerste speler. Daardoor kun je het één-tweetje
beginnen en zelf in de vrije ruimte duiken om de bal weer te ontvangen. 

Long Pass/Cross (Lange Pass/Voorzet)
De actie die volgt op het indrukken van de toets Long Pass/Cross is afhankelijk van de
positie van de spelers op het veld en de vorm onder hun voeten: 

Als je speler is gemarkeerd met een driehoekje, functioneert de toets Long
Pass/Cross als een alternatieve pass-toets. Een snelle druk op de Long Pass/Cross-
toets geeft een hoge pass naar een teamgenoot in de buurt. Als je de toets langer

ingedrukt houdt, verschijnt de Power Bar, waardoor je de kracht van een hoge pass kunt
bepalen. De grootte van de Power Bar geeft de kracht aan van de pass: hoe groter de
Power Bar, hoe harder de trap. Dit soort pass stuurt de bal hoog de lucht in, over de
tegenstanders heen. Het is wel een pass waar je zorgvuldig mee om moet gaan, omdat hij
vrij moeilijk is om aan te nemen! Het is ook een perfect balletje om jezelf uit een netelige
situatie te bevrijden, of om een geweldige voorzet te geven naar een van de spitsen! 

Als je in de buurt komt van het doelgebied van de tegenstander, verandert de vorm
onder de voeten van je speler in een vierkant, om aan te geven dat je in een goede
positie bent om een voorzet te geven en misschien zelfs wel een rechtstreeks schot
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bal ontvangt. Onthou dat je nog steeds de Aftertouch kunt gebruiken om effect mee te
geven, of de Modify-toetsen om de richting van de beweging aan te passen! 

Ook als de bal in de vrije ruimte ligt, kun je een First Time Move inzetten. Terwijl je naar de
bal rent, hou je Knock On, Long Pass/Cross of Shoot ingedrukt. Zodra je speler de bal
bereikt, wordt de beweging uitgevoerd. Als je Knock On gebruikt wordt de bal onmiddellijk
vooruit gespeeld, waardoor je op snelheid kunt blijven. Met behulp van de Long Pass/Cross
of de Shoot toetsen bereid je een keihard schot voor. Door de toetsen los te laten rond je
deze beweging af. Door de toets Cancel Action (Afzien van Actie) te gebruiken, hef je de
First Time Move op en verwijder je alle lading van de Power Bar. Het bijeffect van deze
Cancel Action is dat je een schijnbeweging uitvoert, waarmee je de tegenstander op het
verkeerde been kunt zetten! 

Tackling (Tackelen)
Een tegenstander tackelen kan moeilijk zijn, vooral als je blessures of een kaart wilt
voorkomen. Je kunt proberen simpelweg met je tegenstander mee te rennen en onderweg
de bal af te pakken, maar waarschijnlijk is er wel iets meer nodig om de bal in bezit te
krijgen. Door op Foot In Tackle te drukken terwijl je naast je tegenstander rent, kun je
proberen de bal van z'n voet weg te tikken. Je kunt ook de toets Elbow/Arm Out
(Elleboog/Arm uitsteken) proberen, zodat je speler probeert met zijn armen de
tegenstander te blokkeren, maar pas wel op met lichamelijk contact: als het er te ruig
uitziet kan de scheidsrechter een vrije trap toewijzen! De meest effectieve aanval is de
Sliding Tackle (Tackel met Sliding), maar dat is gelijk ook de gevaarlijkste. Het is
waarschijnlijk de snelste manier om een bal bij een andere speler weg te spelen, maar pas
er mee op - je kunt er flinke blessures mee veroorzaken en je riskeert een kaart van de
scheidsrechter.

Als een tegenstander jou tackelt, is het mogelijk dat je speler struikelt. Je kunt proberen
over de tackel heen te springen door op de toets One-Two/Step Over (Eén-
Tweetje/Overstappen) te drukken. Dat voorkomt dat je je balans verliest en geeft je een
kans de bal terug te veroveren, maar je kunt ook proberen een overtreding te simuleren
door languit voorover te duiken. Als je merkt dat je struikelt door een tackel, kun je een
duik maken met behulp van de toets Dive (When Stumbling) (Duik (Als je Struikelt)). Maar
pas ook hier op: als de scheids merkt dat je je aanstelt kun je een kaart krijgen en zelfs van
het veld worden gestuurd!

van de zijkanten spelen in plaats van recht vooruit. Pas wel op met verdedigers in je buurt:
misschien ren je sneller, maar ze zullen in ieder geval proberen de bal te onderscheppen! 

Deze toets kun je ook gebruiken als je de bal niet hebt, wat vooral onmisbaar is als je een
vrije bal probeert te veroveren. Hou er wel rekening mee dat het uithoudingsvermogen van
je spelers niet onbeperkt is - het zou prettig zijn als ze de 90 minuten in redelijke
gezondheid konden volbrengen! 

First Time Moves (Rechtstreekse Schoten)
Het is mogelijk om je spelers een actie uit te laten voeren door de bal maar één keer aan te
raken. In Engeland heet dat een First Time Move; in het Nederlands spreken we van een
rechtstreeks schot, of een bal 'in enen'. Bijvoorbeeld: als je in balbezit bent, kun je de bal
passen naar een andere speler, die de bal in één keer op z'n slof neemt en hem doorspeelt
naar een andere speler of zelfs een rechtstreeks doelschot waagt. Door een serie van dit
soort 'First Time Moves' te combineren, kun je verbluffende mogelijkheden creëren
waarmee je het hele spel naar je toe kunt trekken. 

Om een First Time Move te beginnen, pass je of geef je
een voorzet naar een andere speler. Het maakt niet uit
waar op het veld, maar de First Time Move is vooral
handig als die andere speler zo staat opgesteld dat hij de
bal kan voorzetten in het doelgebied van de
tegenstander (dat kun je zien aan het vierkant onder zijn
voeten). Terwijl de door jou gepasste bal in de lucht is,
heb je heel even de tijd om een First Time Move voor te
bereiden. De precieze beweging die de speler uiteindelijk
uitvoert, is afhankelijk van de toets die je indrukt: 

Ingedrukte toets Effect
Knock On (Vooruitspelen) - Schop de bal vooruit en zet het op een lopen.
Pass Pass de bal door naar een teamgenoot.
Long Pass/Cross (Lange Pass/Voorzet) - Hoge pass of voorzet naar een teamgenoot.
Shoot (Schieten) - Poging tot een rechtstreeks schot op doel. 

Zodra je een First Time Move hebt ingezet, begint de vorm onder de voeten van je speler te
knipperen. Dat betekent dat de speler de beweging zal proberen uit te voeren zodra hij de
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tegenstander te laten bewegen. Gebruik de pijltoetsen om de spelers in nieuwe posities te
manoeuvreren, klaar voor je voorzet. Zodra je klaar bent om je hoekschop te nemen, kun je
kiezen uit één van de volgende drie acties: 
• Een lage voorzet naar de gemarkeerde speler met behulp van de Pass-toets. 
• Een hoge voorzet naar de gemarkeerde speler met behulp van de Long Pass/Cross-

toets.
• Een harde trap het doelgebied in met behulp van de Shoot-toets. Door Aftertouch 

(Effect) te gebruiken, lukt het je misschien zelfs om de bal het doel in te krijgen! 

Free Kicks (Vrije Trap)
Als je een Free Kick neemt, krijg je de kans om zorgvuldig een pass naar een medespeler
voor te bereiden, of een zorgvuldig geplaatst schot op het doel te wagen. Net als bij een
doeltrap, kun je de speler markeren die de bal moet ontvangen. Je kunt ook de camera
bewegen om de actie op een andere manier te bekijken. Lees het hoofdstukje Goal Kicks
(Doeltrappen) voor details over de besturing van de camera. Zodra je je doel in het vizier
hebt, druk dan op de Pass-toets of de Long Pass/Cross-toets om de bal naar je medespeler
te schoppen, of gebruik de Shoot-toets om een schot te wagen. Ook hier kun je weer de
Modify-toetsen gebruiken om de richting van het schot aan te passen, of van de
gelegenheid gebruik maken om een First Time Move voor te bereiden.

Penalties (Strafschoppen)
Penalties zijn ideale gelegenheden om te scoren, met slechts de keeper als je tegenstander.
Je kunt mikken op een specifiek punt in het doel: 
• Gebruik de pijltoetsen om het schot te richten.
• Gebruik de Modify-toetsen om te proberen het schot buiten het bereik van de keeper

te houden. 

Terwijl je deze toetsen ingedrukt houdt, druk je kort op de Shoot-toets om te schieten. Je
hoeft geen kracht in te stellen - de speler zorgt zelf voor een keurig net schot. 

Als je in het verdedigende team zit, krijg je hier de kans om in de huid van de doelman te
kruipen. Gebruik de pijltoetsen om de keeper in een bepaalde richting te sturen zodra de
bal wordt geraakt. 

Bookings (Kaarten)
Als de scheidsrechter een smerige tackel ziet, is het zeer waarschijnlijk dat de schuldige
een gele kaart krijgt. Het spel stopt, de scheids laat de kaart zien en noteert de naam van

Throw-Ins (Inworpen)
Alle inworpen moeten genomen worden vanaf de zijlijn en de computer selecteert
automatisch de speler die de inworp neemt. Gebruik de besturingstoetsen omhoog/omlaag
om om je as te draaien en de worp te mikken. Je kunt met de links/rechts toetsen langs de
zijlijn bewegen, zodat je nog wat extra afstand mee kunt pikken! Pas wel op dat je het niet
te gek maakt, anders wordt het een overtreding en gaat de inworp naar de tegenstander.
Om de bal naar de gemarkeerde speler te werpen, druk je op de Pass-toets. Je kunt ook
proberen met de Shoot-toets een verre worp te wagen, ongeveer in de richting van een
teamgenoot.

Goal Kicks (Doeltrappen)
Als je een doeltrap mag nemen, krijg je de kans om rustig aan te leggen en te mikken. Het
mag een pass worden naar een van je medespelers, maar ook een enorme loei in de
richting van het vijandelijk doel! Terwijl je je voorbereidt op de doeltrap, kun je de speler
waar je bal voor bestemd is, markeren met behulp van de links/rechts-toetsen. Als je een
duidelijker beeld van je spelers wilt hebben, kun je het gezichtspunt op de volgende
manieren aanpassen: 
• Om de zoom-lens te gebruiken, hou je de One-Two/Step Over (Eén-Twee/Overstappen) 

toets ingedrukt.
• Om de camera te laten zakken tot op veldniveau, hou je de Cancel Action (Afzien van 

Actie) toets ingedrukt. 

Zodra je het schot hebt voorbereid, druk je op de Pass-toets om de bal naar de
gemarkeerde speler te schoppen of te gooien. Door op de Shoot-toets te drukken schop je
de bal ongeveer in de richting van de gemarkeerde speler. Als je keeper de bal vangt, heeft
hij maar een paar seconden om de bal terug in het spel te brengen, anders wijst de
scheidsrechter een overtreding toe. Om dat te voorkomen laat de keeper de bal na enkele
seconden automatisch vallen. 

Corners (Hoekschoppen)
Als je een voorzet geeft in het doelgebied vanuit een corner, is dat een ideale gelegenheid
om een First Time Move (Rechtstreeks Schot) in te zetten en een pracht van een doelpunt
te scoren. Net als met doeltrappen kun je een bepaalde speler markeren en de camera
bewegen zodat je een beter beeld krijgt van de opstelling van de spelers. Lees het
paragraafje Goal Kicks (Doeltrappen) even door voor details over die camerabesturing. Je
hebt bovendien de toegevoegde mogelijkheid om je spelers binnen het doelgebied van de
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de speler. Als de tackel vreselijk smerig was of de speler bij herhaling in de fout gaat, krijgt
hij een rode kaart en moet van het veld af. Spelers die van het veld worden gestuurd
kunnen niet worden vervangen.  

Replays (Herhalingen)
Herhalingen beginnen automatisch na een doelpunt of een
opmerkelijke gebeurtenis tijdens het spel. De automatische
herhalingen kunnen in het menu Game Options worden
uitgezet. Als het spel in de Replay-modus belandt, verschijnen
verschillende icoontjes waarmee je de herhaling kunt
besturen: 

Spelen/Langzaam/Pauze Verander Camerastandpunt

Terugspoelen Vooruitspoelen

Verlaat de Replay-modus

IN-GAME OPTIONS (SPELOPTIES)
Tijdens het spel kun je met de ESC-toets het spel pauzeren
en het menu In-Game Options (Spelopties) oproepen.
Gebruik de pijltoetsen of een andere aangesloten controller
om een optie te kiezen. Druk op de ENTER-toets of de
Shoot-toets om de optie te selecteren. Om het menu te
verlaten druk je nogmaals op ESC. 

View Replay (Bekijk Herhaling)
Hiermee start de Replay-modus om de laatste paar seconden van het spel opnieuw te
bekijken met behulp van een aantal besturings-icoontjes. Lees het paragraafje Replays
(Herhalingen) eerder in de handleiding voor het gebruik van deze besturings-icoontjes. 
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Tactics (Tactiek)
Leder team heeft zijn eigen Tactics-menu waarmee je de huidige opstelling, het
spelsysteem en de tactieken kunt wijzigen; alleen de tactieken van een computergestuurd
team zijn niet te veranderen. Tijdens het spel werkt dit menu gelijk aan het Tactics menu
zoals dat besproken is in het paragraafje Tactics (Tactieken) onder Pre-Match Set-up &
Information (Instellingen & Informatie voor de Wedstrijd), eerder in de handleiding. 

Dit menu geeft tijdens een wedstrijd ook het energieniveau van iedere speler weer. Hierme
kun je de conditie van je spelers tijdens het spel in de gaten houden, zodat je tijdig kunt
wisselen of anderszins je tactiek kunt aanpassen.

Request/Cancel Sub (Aanvragen/Annuleren Wissel)
Door de optie Request Sub te kiezen, geef je door aan de officials dat één van de teams
een speler wil wisselen. (Zo'n aanvraag kun je niet doen voor een computergestuurd team.)
Een knipperend icoontje verschijnt naast je teamnaam om aan te geven dat de aanvraag is
genoteerd. Je kunt een dergelijke aanvraag alleen doen als de bal in het spel is. De
eerstvolgende keer dat het spel stil komt te liggen, krijg je de kans te wisselen. Om de
aanvraag voor een wissel te annuleren, open je opnieuw het menu In-Game Options. De
optie Request Sub heet nu Cancel Sub (Wissel Annuleren). Kies deze optie om de aanvraag
ongedaan te maken.

Als de scheidsrechter een wissel toestaat, wordt de volledige spelerslijst weergegeven (net
als in het Tactics menu). Daarin verschijnen de Power Bars die het energie-niveau van
iedere speler weergeven, zodat je vermoeide spelers kunt herkennen en wisselen. Om de
wissel uit te voeren klik je op de speler die je van het veld wilt halen, en vervolgens klik je
op de gewenste wisselspeler.

Change Camera (Verander Camera)
Deze optie biedt een lijst verschillende camera-standpunten, ieder met een eigen
gezichtspunt op het spel. Als je de verschillende mogelijkheden aanklikt, verandert het
gezichtspunt achter dit menu overeenkomstig. Klik op het camera-standpunt dat het best
past bij je eigen speelstijl. Tijdens het spel kun je met behulp van de F3-toets langs de
verschillende camera-standpunten lopen. 
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Controller Menu
Hiermee roep je een schermpje op waarin staat vermeld welk team iedere menselijke speler
bestuurt. Voor meer informatie verwijzen we naar het hoofdstukje Controllers, eerder in de
handleiding. 

Match Statistics (Wedstrijdcijfers)
Dit scherm geeft een serie statistieken weer over de prestaties van beide teams.

Return to Match (Terug naar de Wedstrijd)
Hiermee verlaat je het menu In-Game Options (Spelopties) en keer je terug naar de
wedstrijd.

Exit Game (Verlaat het Spel)
Door op deze optie te klikken verlaat je het spel en keer je terug naar de begin-menu's. Als
je op dat moment aan een competitie deelneemt, betekent dit wel dat je de lopende
wedstrijd opgeeft. Je wordt eerst gevraagd de keuze te bevestigen voordat het spel ook
werkelijk wordt stopgezet. 

PAUSE MODE (PAUZE-STAND)
Ledere speler kan een spel pauzeren door op de P-toets op het toetsenbord te drukken. Als
het spel is gepauzeerd, kun je het camera-standpunt aanpassen. Door de C-toets ingedrukt
te houden op het toetsenbord, kan met de muis de camera als volgt worden bewogen: 
• Om de camera rond de bal te laten bewegen, beweeg je de muis naar links of rechts. 
• Om de hoogte van het camerastandpunt te wijzigen, beweeg je de muis voor- of 

achteruit. 
• Door de linker muisknop ingedrukt te houden terwijl je muis naar voren- of achteren 

beweegt, kun je in- of uitzoomen. 

Als je klaar bent om door te gaan met spelen, druk je op de P-toets om de pauze te
beëindigen. 

BONUS CODES EN CHEATS!
De Bonus Codes onthullen een hele serie extra teams en een paar geinige kleine cheats.
Iedere competitie levert je een Bonus Code op - mits je de vereiste resultaten behaalt! Je
kunt codes verdienen door een bekerwedstrijd te winnen of door in een club-competitie te
eindigen bij de beste drie teams. De verdiende Bonus Code vind je in de Trophy Room
(Prijzenkast), naast je prijs. De code kun je invoeren in het Hoofdmenu. Om je een idee te
geven en je alvast een beetje warm te maken, geven we de volgende twee codes gratis weg:  

SEXY FOOTBALL Voor een splinternieuw team!

Je vindt de nieuwe teams in de team-lijsten CHT 1 en CHT 2. Start een nieuwe wedstrijd en
probeer ze uit! 
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HEB JE PROBLEMEN?

Als je problemen hebt bij het installeren van Actua Soccer 3, probeer dan andere programma’s en applicaties
binnen Windows95 te sluiten (zoals office programma’s, antivirus programma’s, schijf- en beeld-utilities). Als
het probleem zich voor blijft doen, breng het spel dan terug naar de verkoper of stuur het op naar
Infogrames, het adres staat op de verpakking. Voordat je Infogrames hulplijn belt, dien je de volgende
informatie bij de hand te hebben (neem contact op met je hardware-leverancier als je deze informatie niet
weet). De specificatie and fabrikanten van de diverse hardware die in je computer is geïnstalleerd, waaronder:
• Processor (bv. Intel Pentium) • RAM geheugen (bv. 16 Mb RAM) • Geluidskaart (bv. Sound Blaster 16) •
Videokaart (bv. VGA/SVGA) • CD-Romspeler (bv. 8x speed CD-Romspeler). Je kunt de Infogrames Hulpline
bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-12.00 uur en 13.00-17.30 uur, via telefoonnummer 00
31 (0)40 239 3580. Je kunt ons E-mailen via het adres helpdesk@nl.infogrames.com Daarnaast kun je de Tech
Help en Helping Hand gedeelten van onze website (www.infogrames.com) raadplegen.

BEPERKTE GARANTIE 
Infogrames geeft geen garanties, voorwaarden of voorstellingen, expliciet dan wel impliciet, met betrekking
tot deze handleiding, de kwaliteit ervan, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Deze
handleiding wordt geleverd zoals deze is en was correct op het moment dat deze in druk ging. Infogrames
geeft bepaalde beperkte garanties met betrekking tot de software en het medium waarop de software wordt
verstrekt. Op geen enkel moment zal Infogrames aansprakelijk zijn voor enig bijzonder, indirect of
voortkomend verlies of schade of enig verlies of schade dat veroorzaakt wordt of geleden wordt als gevolg
van ongeacht welk verlies of beschadiging van data, zich voordoend tijdens het gebruik of het onvermogen
tot het gebruik van de software. Infogrames garandeert de originele koper van dit softwareproduct dat de
datadrager waarop de software is geplaatst, vrij zal zijn van materiaal- en fabricagedefecten, gedurende 90
dagen vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze periode worden defecte materialen omgeruild, indien
het originele product wordt teruggebracht naar de plaats van aankoop, samen met het van een datum
voorziene bewijs van aankoop of een kopie hiervan. Deze garantie is een aanvulling op, en heeft geen invloed
op, jouw grondwettelijke rechten. Deze garantie heeft geen betrekking op de softwareprogramma’s zelf, die
worden geleverd zoals ze zijn, noch heeft het betrekking op media die misbruik, schade, beschadiging of
buitensporige slijtage hebben ondergaan.
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