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1. Hardwarevereisten

Minimale systeemconfiguratie

• Windows ® 95/98/Me/2000 besturingssysteem 

• Intel ® Pentium II ® 300 MHz processor of gelijk-

waardig

• 128 MB RAM

• 600 MB ruimte op de harde schijf

• 4x CD-ROM drive

• 100% 8 MB, AGP, 3D Direct3D™ compatibele

videoacceleratorkaart (type Nvidia TnT) of 100% 16

MB PCI Direct3D ™ compatibel

• 100% Sound Blaster ® compatibele geluidskaart

• 100% Microsoft ® compatibele muis

• DirectX™ 8.0 (meegeleverd met spel) of recentere

versie

Aanbevolen systeemconfiguratie

• Windows ® 95/98/Me/2000 besturingssysteem

• Intel ® Pentium III ® 500 MHz processor of gelijk-

waardig

• 128 MB RAM

• 600 MB ruimte op de harde schijf

• 24x CD-ROM drive

• 100% 3D Direct3D™ compatibele videoaccelerator

kaart (type Nvidia GeForce) met 32 MB

• 100% Sound Blaster ® compatibele geluidskaart

• 100% Microsoft ® compatibele muis

• DirectX™ 8.0 (meegeleverd met spel) of recentere

versie

Voor optimale spelprestaties

• Windows ® 95/98 besturingssysteem

• Intel ® Pentium III ® 733 MHz processor of gelijk-

waardig

• 128 MB RAM

• 600 MB ruimte op de harde schijf

• 24x CD-ROM drive

• 100% 32 MB 3D Direct3D™ compatibele videoac-

celerator kaart (type Nvidia GeForce)

• 100% Sound Blaster ® compatibele geluidskaart

• 100% Microsoft ® compatibele muis

• DirectX™ 8.0 (meegeleverd met spel) of recentere

versie

ONLINE SPELEN

Internet online spellen (2 tot 4 spelers)

• 56K modem

• TCP/IP compatibele internetverbinding

• 1 CD-ROM per speler

Netwerkspellen (2 tot 8 spelers)

• IPX of TCP/IP compatibel netwerk

• 1 CD-ROM per speler

Op de CD-ROM wordt een speciaal programma

meegeleverd waarmee je games op het internet kunt

vinden.

Belangrijke opmerking: zorg ervoor dat de laatste

drivers voor CD-ROM drive, geluidskaart en

videokaart zijn geïnstalleerd.

2. Installeren/verwijderen

Installatie

Plaats de Conflict Zone CD-ROM in de CD-ROM drive.

Als Automatisch afspelen is geactiveerd, verschijnt na

een paar seconden het installatiemenu.

Opmerking: Als het installatiemenu niet ver-

schijnt, dubbelklik dan op het pictogram Deze

computer op het bureaublad. Dubbelklik op het

pictogram van het CD-ROM station en klik

tenslotte op "install.exe" om het instal-

latiemenu te verschijnen.

I. Aan de slag

03219 CONFLICT ZONE DUTCH MAN  25/4/01  11:45 am  Page 5



6

Selecteer "Install" (installeren) uit het menu om de

installatieprocedure te starten. Volg de aanwijzingen op

het scherm zorgvuldig op.

Om Conflict Zone goed te kunnen spelen, moet DirectX

™ 8.0 op je computer zijn geïnstalleerd. Als dit niet al

het geval is, wordt door het installatieprogramma

gevraagd of je DirectX ™ 8.0 wilt installeren of de

bestaande installatie wilt updaten.

Als het spel is geïnstalleerd, kun je op de volgende

opties klikken:

• "Read me" (lees mij): om de meest recente info te

bekijken.

• "Play" (spelen): om Conflict Zone op te starten.

• "Quit" (afsluiten): om terug naar Windows® te gaan.

Zelfs als je voor volledige installatie hebt gekozen,

moet je de CD in de speler laten om het spel op te kun-

nen starten.

Reparatie/verwijderen

Mocht je op een probleem stuiten, of als het spel niet

volledig is geïnstalleerd, dan wordt aangeraden het spel

te verwijderen en vervolgens het spel opnieuw te

installeren.

Om dat te doen start je het installatiemenu op en kies

je vervolgens "Uninstall" (verwijderen).

3. Conventies gevolgd in deze handlei-

ding
• Toetsen op het toetsenbord worden tussen rechte

haken weergegeven (b.v.: [SPATIEBALK])

• ''Klikken' betekent 'klikken met de linker muisknop',

tenzij anders aangegeven.

• Tekst tussen aanhalingstekens komt overeen met tekst

op het scherm (b.v.: "Campaign")

• De term 'eenheden' verwijst naar zowel de troepen als

gebouwen, tenzij anders aangegeven.

• De term 'troepen' verwijst naar zowel de infanterie

als voertuigen.
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De situatie in deII. De situatie in de 
wereldpolitiek

H
et jaar is 2010 en de situatie in de wereldpoli-

tiek is drastisch gewijzigd. Gebaseerd op het

model van de Europese Gemeenschap worden

grote economische en politieke blokken gevormd. Deze

blokken vormen tezamen de overgrote meerderheid van

alle landen ter wereld. De andere landen zijn op het

moment nog onafhankelijk.

De grote blokken kennen een democratische grondslag

en nemen een gematigde positie in. Hoewel het risico

van een globaal conflict permanent lijkt te zijn geëlimi-

neerd, steken er af en toe burgeroorlogen of oorlogen

tussen verschillende landen de kop op.

De grote blokken hebben een pact gesloten en een organ-

isatie opgericht die bij dit soort problemen kan bemid-

delen: de ICP (International Corps for Peace). De

Verenigde Naties en de NAVO zijn opgeheven en de ICP,

waarvan het hoofdkwartier in Genève is gevestigd, heeft

die organisaties vervangen. De ICP is zowel machtig als

autonoom, en gebruikt zijn enorme invloed om de vrede

te handhaven in het geval van een crisis. Helaas blijken

die inspanningen echter niet altijd genoeg…

De ICP heeft een multinationale militaire interven-

tiemacht opgezet om crises op te lossen waar geen

vriendschappelijke oplossing voorhanden blijkt. Het doel

is om de vrede te herstellen en de burgerbevolking te

beschermen.

De ICP-krachten bestaan uit troepen en materiaal die

door alle lidstaten beschikbaar worden gesteld. Het

gebruik van geweld is niet voldoende om een oplossing te

bewerkstelligen, omdat in elke crisis de media een rol

spelen. Hun invloed op de publieke opinie valt niet te

ontkennen en strijdlustige krachten moeten zich hiervan

rekenschap geven als ze politiek sterk willen blijven

staan. De ICP moet er, net als de landen waar de organ-

isatie tegen vecht, naar streven om het best mogelijke

publieke beeld van zichzelf naar buiten te brengen, en

blunders koste wat kost vermijden. Het media-aspect is

daarom net zo belangrijk als het militaire aspect. Elk

kamp dat dit feit ontkent, wordt ernstig beperkt en mag

een pijnlijke politieke nederlaag verwachten.

De GHOST is een geheime groep van grote multination-

als en onafhankelijke landen. De doelstelling van de

organisatie is het veiligstellen van de belangen van haar

leden. De GHOST deinst er daarbij niet voor terug om

het internationale platform op te schudden en crisissitu-

aties uit te lokken om de ICP in diskrediet te brengen en

de ratificatie van overeenkomsten die te beperkend

zouden kunnen zijn voor de belangen van de leden te

voorkomen. De GHOST deinst nergens voor terug…

In Conflict Zone kan de speler twee tegenover-

staande rollen aannemen:

• Generaal van de ICP. Zijn doel is de agressor op zijn

knieën te dwingen en daarnaast de burgerbevolking

waar hij voor verantwoordelijk is zoveel mogelijk te

beschermen.

• Generaal van de GHOST, verbonden aan het land dat

in oorlog is met de ICP (het land van de agressor). Zijn

doel is om de ICP-macht te dwingen zich terug te

trekken uit het conflict.

In beide gevallen is de rol van de speler om de militaire

operaties ter plekke uit te voeren, en daarnaast het

imago van zijn kamp te handhaven en dat van de tegen-

stander onderuit te halen.
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III. Conflict Zone spelen:
menubediening

Klik in het installatiemenu op "Play" (spelen) om het spel te starten.
Na de introvideo kom je terecht in het hoofdmenu van het spel.
Druk op [ESC] of [SPATIEBALK] om direct naar het hoofdmenu te gaan en de introvideo over te slaan.
Je kunt het menu bedienen met zowel de muis als het toetsenbord:
• Toetsenbord: met  [C] en [V] kun je een menuoptie selecteren. Met de [ENTER] toets kun je je keuze bevestigen.
• Muis: geef met de aanwijzer een menuoptie aan en klik er vervolgens op om je keuze te bevestigen.
Op de volgende pagina’s wordt er vanuit gegaan dat de muis wordt gebruikt voor de bediening van het menu.

1. Nieuwe campagne
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Hiermee kun je met een van de twee campagnes in
Conflict Zone beginnen of de trainingsmissie ingaan (als
ICP-speler). De twee campagnes bestaan allebei uit 16
opeenvolgende missies die steeds complexer worden. De
twee campagnes kennen een sterke leercurve. Naarmate
de taak van de speler complexer wordt, worden er com-
mandanten toegewezen in ondersteunende rollen (maxi-
maal vier).
De campagnes zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen
in gewenste volgorde worden gespeeld.
De missies binnen een campagne kennen echter wel een
vaste volgorde. Een missie kan zo vaak als nodig is
opnieuw worden gestart. Als een missie voor de eerste
keer is voltooid, kan de speler doorgaan naar de vol-
gende missie en wordt de vooruitgang vastgelegd in het
profiel van de speler.

• " ICP campaign: Guardians of the Peace". In de ICP
campagne wordt je aan het hoofd gesteld van het terri-
toriale leger van de ICP. Als generaal is het je taak om
de ICP troepen te leiden door interventies in verschil-
lende conflicten en om met de agressieve uitingen van
het aanvallende land af te rekenen.

• " GHOST campaign:The Power of Darkness". In de
GHOST campagne heb je de hoofd van de militaire leid-
ing van een geheime organisatie die het doel heeft om
gesteld de ICP te destabiliseren en de eigen winsten te
verhogen. Hoe het werkt? Het manipuleert de kleine lan-
den en dwingt ze om buurlanden aan te vallen.

• "Tutorial: Training Mission". Deze inleiding bestaat
uit een unieke trainingsmissie om je de basisbeginselen
van het spel te leren: het gebruik van de camera en inter-
face, basisontwikkeling en het gebruik van eenheden en
commandanten.

Er zijn drie moeilijkheidsgraden beschikbaar: "Easy"
(Gemakkelijk), "Medium" (Middelmatig), "Hard"
(Moeilijk).
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad variëren de
tegenstanders in aantal, mate van agressie en slinksheid.
Hoe hoger de moeilijkheidsgraad, des te complexer en
slimmer de strategieën die ze ontwikkelen, om het uiter-
ste van je te vergen. Sommige missiedoelen zijn daar-
naast minder makkelijk te voltooien dan andere. Om een
campagne te beginnen wordt geadviseerd de moeilijkhei-
dsgraad "Medium" (Middelmatig) te kiezen (de stan-
daard moeilijkheidsgraad). Je kunt tijdens een cam-
pagne altijd nog van moeilijkheidsgraad veranderen als
de uitdaging niet helemaal aan de verwachtingen vol-
doet!

Door op "Continue" (Doorgaan) te klikken, kun je door-
gaan met de campagne waar je was gebleven, met
andere woorden opnieuw beginnen aan het begin van de
missie die je nog moet zien te voltooien. Op die manier
kun je de moeilijkheidsgraad wijzigen die je voor de
campagne hebt gekozen.

2. Doorgaan met een spel

Hiermee kun je terug gaan naar een eerder opgeslagen spel.
Een lijst van alle opgeslagen spelen verschijnt op het scherm. Klik op een van de opgeslagen spelen en klik vervolgens
op "Load" (Laden).
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3. Een missie opnieuw spelen

Hiermee kun je elke campagnemissie opnieuw spelen die op het huidige spelersprofiel als voltooid te boek staat. De lijst
van alle beschikbare missies verschijnt op het scherm. De beschikbare missie worden opgeslagen in de volgorde waarin
ze in de Campaign mode moeten worden gespeeld. Het is mogelijk om deze missies op elke moeilijkheidsgraad over te
spelen. Klik op de missie die je wilt overspelen en klik op "Launch" (Starten).

4. Multiplayer modes

Regels voor de multiplayer mode
In de multiplayer mode is het doel als laatste overlevende over te blijven. Een speler is uitgeschakeld als één van de
volgende gevallen zich voordoet:
• hij heeft geen eenheden meer
• zijn populariteit is onder het minimum gezakt (als de betreffende optie bij het opzetten van het spel is gekozen)
• hij heeft geen gebouwen meer over (als de betreffende optie bij het opzetten van het spel is gekozen)

03219 CONFLICT ZONE DUTCH MAN  25/4/01  11:45 am  Page 10



11

Online en skirmish modes
De Conflict Zone multiplayer mode bestaat uit twee spelmodes:
• Online game mode1 : hiermee kun je online spellen opzetten of je bij een online spel aansluiten met menselijke of
computerbestuurde spelers.
• Skirmish game mode2 : hiermee kun je spellen opzetten of je bij een online spel aan te sluiten met
computerbestuurde spelers.

Met de optie "Multiplayers" in het hoofdmenu ga je naar het scherm "Multiplayer games".
Op dit scherm kun je:
• de internet of netwerkparameters instellen alvorens een online spel op te zetten of je daarbij aan te sluiten.
• naar het spelconfiguratiescherm gaan om een game opzetten in online of skirmish mode.
Klik op "Create" (nieuw) om naar het spelconfiguratiescherm te gaan.

Aan een online spel meedoen
• Spelersnaam: klik op het tekstvak "Player's name" (spelersnaam) om de bewerkingsmode te activeren. Standaard
wordt de naam van de computer toegekend als naam waaronder je in het spel bekend zal staan. Je kunt elke andere
naam van maximaal 10 tekens intypen waaronder je bekend wilt staan. De andere spelers zullen je onder deze naam
kennen.
• Keuze netwerkprotocol: klik op het tekstvak "Protocol" om tussen IPX en TCP/IP om te schakelen, afhankelijk
van welke protocollen zijn geïnstalleerd op je computer. Je kunt alleen aan spelen meedoen die zijn opgezet met
gebruikmaking van hetzelfde protocol als jij hebt geselecteerd.
• Keuze verbinding: klik op het tekstvak "Connection" (verbinding) om tussen "Local network" en "Internet" om te
schakelen, afhankelijk van welke typen verbindingen beschikbaar zijn. Deze parameter bepaalt de optimalisatie die
wordt gebruikt om het spelverloop te verbeteren.

Opmerking: je kunt ofwel verbinding maken met een automatisch gevonden spel of met een specifieke server
waarvan je het IP-adres kent. Welke methode je ook gebruikt, zodra de servers beschikbaar zijn worden die
weergeven in het venster " Sessions found" (gevonden sessies).

• Een IP-adres opgeven: standaard zoekt de software naar spellen die beschikbaar zijn voor deelname op het inter-
net of het netwerk, afhankelijk van welke type verbinding je hebt aangegeven. Kruis het vakje "Specify an IP address"
(IP-adres opgeven) aan om het spel te vragen niet naar alle beschikbare spellen te zoeken, maar juist een verbinding
tot stand te leggen met een specifieke server. Typ het IP-adres van de server in, in het tekstvak ernaast (zorg er wel
voor dat wat je intypt correct is).
• Gevonden spellen: alle gevonden spellen worden weergegeven in het venster "Sessions found" (gevonden sessies).
Je kunt de lijst vernieuwen door op de knop "Refresh" (vernieuwen) te klikken.Van de gevonden spellen wordt de naam,
de kaartnaam en het huidige en het maximale aantal spelers weergegeven. Je kunt alleen spellen kiezen waarvan het
huidige aantal spelers nog niet op het maximale aantal zit. Als je het spel hebt gekozen waaraan je wilt meedoen, klik
dan op de naam ervan om het toe te voegen aan de lijst spelers, en vervolgens op "Join" (meedoen) om naar het spel-
configuratiescherm te gaan.
Kies in het spelconfiguratiescherm aan welke kant je wilt spelen (ICP of GHOST) en tenslotte je team. Alle andere
parameters kunnen alleen door diegene die het spel heeft opgezet worden gewijzigd. Heb je de paramaters ingesteld,
klik dan op "Ready" (klaar) en wacht totdat degene die het spel heeft opgezet met het spel begint.

Het opzetten van een online spel
• Spelersnaam: klik op het tekstvak "Player's name" (spelersnaam) om de bewerkingsmode te activeren. Standaard
wordt de naam van de computer toegekend als naam waaronder je in het spel bekend zal staan. Je kunt elke andere
combinatie van maximaal tien tekens intypen waaronder je bekend wilt staan. De andere spelers zullen je onder deze
naam kennen.
• Keuze netwerkprotocol: klik op het tekstvak "Protocol" om tussen IPX en TCP/IP om te schakelen, afhankelijk van
welke protocollen zijn geïnstalleerd op je computer. Alleen spelers die hetzelfde protocol hebben geselecteerd kunnen
aan jouw spel meedoen.

1 Vereist een internetverbinding of aansluiting op een lokaal netwerk.
2 Vereist geen internetverbinding of aansluiting op een lokaal netwerk.
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• Keuze verbinding: klik op het tekstvak "Connection" (verbinding) om tussen "Local network" en "Internet" om te
schakelen, afhankelijk van welke typen verbindingen beschikbaar zijn. Deze parameter bepaalt de optimalisatie die
wordt gebruikt om het spelverloop te verbeteren.
• Naam server: klik op het tekstvak "Server name" (naam server) om de bewerkingsmode te activeren. Je kunt elke
naam van maximaal 10 tekens intypen waaronder het spel bekend zal staan. De andere spelers zien dan deze naam
opgenomen in de lijst van beschikbare games.
Heb je de parameters ingesteld, klik dan op "Create" (nieuw) om naar het spelconfiguratiescherm te gaan.

Configuratie van een online of skirmish spel

• Kaarttype: kies een spelomgeving uit het vervolgmenu aan de rechterkant.

• Keuze kamp: klik in de kolom "Side" (kamp) om tussen ICP en GHOST om te schakelen voor het kamp waar jij en
de computerbestuurde spelers bij zijn aangesloten. Omdat de twee kampen verschillende eenheden hebben en tegen-
overgestelde belangen verdedigen, is de keuze van het kamp een cruciale keuze.

• Maximum aantal spelers: het aantal naast "Max players" (maximum aantal spelers) hangt af van de gekozen kaart
en varieert van 2 tot 8.
Opmerking m.b.t. de online mode: in spellen over het lokale netwerk kun je maximaal met zeven spelers spelen, waar-
van er minimaal drie computergestuurd zijn. Op het internet kun je maximaal met drie spelers spelen, waarvan er max-
imaal twee computergestuurd zijn. Tijdens het wachten op de andere spelers kun je het spel beginnen zodra er een
andere speler zich heeft aangesloten; je hoeft niet te wachten totdat het maximum aantal spelers zich heeft aanges-
loten.

Opmerking m.b.t. de skirmish mode: je kunt maximaal met drie computerbestuurde spelers spelen.

• Keuze computerbestuurde karakters: Conflict Zone kent meer dan 10 computerbestuurde spelers (zie het hoofd-
stuk ‘AI spelers’ voor een beschrijving van deze spelers). Ze zijn van verschillend niveau en hebben hun eigen kenmerk-
ende speelstijl. Klik in de kolom "Name" (naam) op de vrije plaatsen onder de naam om een computerbestuurde tegen-
stander te activeren. Als de tegenstander geplaatst is, is het enige dat je hoeft te doen te kiezen tegen wie je het op wilt
nemen door op de betreffende naam te klikken en de vervolglijst te gebruiken. Je moet vervolgens besluiten aan welke
kant de tegenstanders moeten vechten (je hebt de keuze uit ICP en GHOST).

• Aanvankelijk beschikbare middelen: klik in de tekstvakken "CP" en "PP" om het aantal commandopunten en de
populariteitsscore van alle spelers aan het begin van het spel te bepalen. Met de linkerknop van de muis wordt de
waarde verhoogd en met de rechterknop wordt de waarde verlaagd.
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• De media bespelen: Schakel de optie "Medias" in als je wilt dat de spelverwikkelingen een effect hebben op de pop-
ulariteitsscore van de spelers. Als de optie is aangekruist, moeten spelers ervoor zorgen dat hun populariteitsscore niet
onder het minimum zakt. Als de optie niet wordt aangekruist, dan blijft de populariteitsscore van de spelers (en het
technologisch arsenaal) op de oorspronkelijke hoogte.

• Minimum populariteit: "Min PP" (minimum aantal populariteitspunten) bepaalt de populariteitsscore waaronder
de speler als verslagen wordt uitgeroepen. Met de linkerknop van de muis wordt de waarde verhoogd en met de rechter-
knop wordt de waarde verlaagd. Als de optie "Medias" niet is ingeschakeld, is "Min PP" niet beschikbaar.

• Teamkeuze: in een spel met meer dan twee spelers kunnen teams worden samengesteld. Klik in de kolom "Team" op
de naam van je team om dat te veranderen. In een teamspel schieten de bondgenoten niet op elkaar en hebben ze het-
zelfde gezichtsveld.
Opmerking: als een computerbestuurde speler in een team is opgenomen, werkt hij met de nadere teamgenoten samen
en zal hij niet aarzelen ze te helpen als ze in moeilijkheden verzeild raken!

• Snel spel: schakel de optie "Quick game" (Snel spel) in om een speler als verslagen uit te roepen als hij geen
gebouwen meer over heeft.

• Chatvenster: Onder de lijst met spelers staat een venster waarin spelers voorafgaand aan het spel kunnen overleggen.
De berichten zijn voor alle spelers zichtbaar en worden voorgegaan door de naam van de schrijver. Typ je tekst in en
druk op [ENTER] om een bericht te verzenden.
Opmerking m.b.t. de online mode: op dezelfde manier kan tijdens het spel een chatvenster worden geactiveerd waarmee
berichten naar de andere spelers kunnen worden gestuurd. Het venster wordt weergegeven met een druk op de [C] toets
en het bericht wordt naar alle spelers toegestuurd als je op [ENTER] drukt. Spelers die in hetzelfde team zitten, kun-
nen privé-berichtjes uitwisselen door met de [W] toets om te schakelen naar de privé-chatmode. Je kunt op elk moment
terugschakelen naar de openbare mode door nogmaals op de [W] toets te drukken.

• Kwaliteit van de verbinding: de gekleurde LED’s links van de spelertypes geven bij online games de kwaliteit van
de verbinding aan tussen de server en de spelers. Groen duidt aan dat de kwaliteit voldoende goed is.

• Spel starten: degene die het spel heeft opgezet kan op "Launch" (starten) klikken als alle menselijke spelers hebben
aangegeven dat ze er klaar voor zijn ("Ready" in de kolom "State"). In een spel in skirmish mode, zijn de comput-
erbestuurde tegenstanders altijd klaar! 

5. Opties

De keuze "Options" (opties) in het
hoofdmenu biedt de keuze uit vier
submenu’s:
• "Player" (speler): om de
gebruikersprofielen te beheren.
• "Preferences" (voorkeuren): om je
interfacevoorkeuren vast te leggen.
• "Display" (beeld): om de weergave te
configureren.
• "Sound" (Geluid): om het volume bij
te stellen.
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Spelersprofielen

Als er verschillende personen zijn die op dezelfde computer Conflict Zone spelen, kun je daarvoor verschillende speler-
sprofielen opzetten.
Het type strategie dat je gebruikt, de vooruitgang in de campagnes, alle spelvoorkeuren en de ontwikkeling van je com-
mandanten worden allemaal opgeslagen in je gebruikersprofiel.

• Nieuw profiel maken: klik op "Create" (nieuw). De software stelt als naam standaard de naam van je computer voor.
Je kunt elke andere naam van maximaal 10 tekens intypen als naam voor je profiel. Druk op [ENTER] om het profiel
op te slaan.

• Profiel annuleren: klik op de naam en klik op "Delete" (verwijderen).
• Profiel hernoemen: klik op de naam, typ een nieuwe naam in en druk op [ENTER].

Spelvoorkeuren

3 Alle profielen behalve "Video Mode"
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In dit menu kunnen verschillende interface-opties worden aangepast.
• "Game speed" (spelsnelheid): bepaalt de snelheid van het tijdsverloop in het spel.

• "Scrolling speed" (camerasnelheid): bepaalt de snelheid van de camerabewegingen.

• "Mouse sensitivity" (muisgevoeligheid): bepaalt de draaisnelheid van de camera.

• "Feedbacks" (terugkoppeling): bepaalt de hoeveelheid geschreven en gesproken taal die door de spelinterface en
de eenheden aan de speler worden doorgegeven. Dit kan tenslotte op nul feedback worden gezet als je geen
berichten wilt ontvangen.

• "Subtitles" (ondertitels): bepaalt of er ondertitels worden weergegeven als een karakter een speler aanspreekt.

• "Shake Cam" (schokkende camera): bepaalt of het beeld zichtbaar schokt als de camera zich dichtbij ont-
ploffingen op het slagveld bevindt.

• "TV Reports Videos" (tv-reportages): bepaalt of er video’s (onafhankelijke nieuwsverslagen of propaganda) wor-
den afgespeeld bij de weergave van mediaberichten.

• "Keyboard config" (Configuratie sneltoetsen): : biedt toegang tot het menu met persoonlijke sneltoetsen.

Configuratie sneltoetsen

Met dit menu kun je de verschillende sneltoetsen die in Conflict Zone worden gebruikt herdefiniëren. Kies "Custom"
(aangepast) in het vervolgmenu "Configuration" (configuratie), en daarna:
• klik op de te wijzigen sneltoets
• klik op "Change" (Wijzigen)
• kies de nieuwe toets
Herhaal deze procedure zo vaak als nodig is, en klik vervolgens op "Accept" (accepteren) om de sneltoetsenconfigu-
ratie op te slaan.

Opmerking: dezelfde toets kan niet aan meer dan één functie worden toegekend. Als je een sneltoets niet kunt
definiëren, controleer dan of de toets die je wilt gebruiken niet al in gebruik is.

Je kunt terugkomen op de standaardconfiguratie door "Default" (standaard) te kiezen in het vervolgmenu
"Configuration" (configuratie).
Tijdens het spel kun je met [F1] een lijst bekijken met de gebruikte sneltoetsen.
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• "Configuration" (configuratie): de configuraties "Mini", "Medium", "Max" en "Default" (standaard) bestaan uit
van te voren vastgelegde instellingen die niet kunnen worden gewijzigd. Met de configuratie "Custom" (aangepast)
kun je elke parameter afzonderlijk aanpassen en de instellingen opslaan.

• "Video mode" (weergavemode): hiermee kun je de resolutie kiezen (uit 640x480 tot 1600x1200, afhankelijk van
je videokaart) en het kleurenpalet (16- of 32-bit).

• "Graphic Details" (grafische details): hiermee kun je door de aanwijzer te verplaatsen de weergavekwaliteit van
schermobjecten aanpassen aan de prestaties van je computer.

• "Distance of Vision" (zichtafstand): hiermee kun je door de aanwijzer te verplaatsen het dieptebereik van de
weergave aanpassen aan de prestaties van je computer.

• "Trees" (bomen): hiermee kun je door de aanwijzer te verplaatsen het aantal weergegeven bomen aanpassen aan
de prestaties van je computer.

• "Save" (opslaan): hiermee worden je aanpassingen toegepast en wordt je persoonlijke configuratie opgeslagen.
• "Advanced" (geavanceerd): hiermee heb je toegang tot meer geavanceerde grafische opties.

Geavanceerde grafische opties

Weergave-opties
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Het menu "Advanced graphic options" (geavanceerde grafische opties) bevat grafische effecten die geactiveerd dan wel
gedeactiveerd kunnen worden: wolken, meteorologische effecten, explosie-effecten, lensfonkelingen, details op de grond,
zichtbare schade etc. Bepaalde effecten kunnen worden uitgeschakeld om de spelweergave soepeler te laten verlopen.
Klik op "Save" (opslaan) om je keuzes door te voeren.

Geluidsopties

6. Credits
Klik op "Credits" om te kijken welk team verantwoordelijk was voor het maken van Conflict Zone. Met de [ESC] toets
of de [SPATIEBALK] ga je weer terug naar hoofdmenu.

7. Pauzemenu - [ESC]
Tijdens het spel kunnen de spelers met een druk op de [ESC]4 toets het spel in de pauzestand zetten zodat onder-
staande menukeuzen worden weergegeven. Druk nogmaals op de [ESC] toets om terug naar het spel te gaan.

• "Save Game" (spel opslaan): hiermee
kun je het spel opslaan.
• "Load Game" (spel laden): hiermee kun
je het spel laden.
• "Options" (opties): hiermee kun je de
spelopties wijzigen.
• "Quit Game" (spel afsluiten): hiermee

kun je het lopende spel verlaten en
terug gaan naar het hoofdmenu.

• "Resume Game" (doorgaan): hiermee
ga je terug naar het spel.

Hiermee kun je door de aanwijzers te ver-
plaatsen het volume van geluidseffecten,
spraak en muziek aanpassen. Klik op het
vak "3D sound" (3D geluid) om de
ruimtelijke plaatsingsfunctie in de gelu-
idsweergave te activeren of te deactiv-
eren.
Klik op "OK" om je wijzigingen op te
slaan.

4 During an online game, the game can not be put on hold and the entries "Save Game" and
"Load Game" are inaccessible.
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Camerabediening
Tijdens het spel kan op elk moment tussen de vier
hieronder beschreven cameramodes worden
omgeschakeld. De functietoetsen [F2] tot [F5]
corresponderen elk met een cameramode. Met de
verschillende modes kun je een goed inzicht krijgen in de
operaties, met name in combinatie met de focusmode en
de geheugenfuncties/cameraherpositioneringsfunctie.

"Drone" (Robotzicht) – [F4]
Dit is de standaard cameramode.
• Met de toetsen  [Z], [X], [C], [V] wordt de camera
verplaatst.
• De camera kan worden gedraaid door de
muisaanwijzer naar de zijkanten van het scherm te
bewegen.
(Sneltoetsen [CTRL] + [Z] of [CTRL] + [X])
• Beweeg de aanwijzer naar de bovenkant of onderkant
van het scherm om de verticale hoek van de camera te
wijzigen.
(Sneltoetsen [CTRL] + [C] of [CTRL] + [V])
• Gebruik de toetsen [PageUp] en [PageDown] of het
scrollwieltje op de muis om de hoogte te veranderen.

"Focused" (Centrumzicht) – [F5]
Deze mode lijkt erg op het vrije zicht en maakt gebruik
van dezelfde sneltoetsen.
• Met de toetsen [Z], [X], [C], [V] wordt de camera
verplaatst.
• De camera kan worden gedraaid door de
muisaanwijzer naar de zijkanten van het scherm te
bewegen.

Opmerking: de manier waarop de camera
wordt gedraaid is hierbij anders; hij draait om
een vast richtpunt.

• Beweeg de aanwijzer naar de bovenkant of onderkant
van het scherm om de verticale hoek van de camera te
wijzigen.
• Gebruik de toetsen [PageUp] en [PageDown] of het
scrollwieltje op de muis om in/uit te zoomen op het
richtpunt.

"Satellite" (Satellietzicht) – [F2]
Deze mode biedt een zicht van bovenaf waarbij de
camera altijd in dezelfde richting staat gericht.
• Met de toetsen  [Z], [X], [C], [V] en/of de
muisaanwijzer wordt de camera verplaatst.
• Gebruik de toetsen [PageUp] en [PageDown] of het
scrollwieltje op de muis om de hoogte te veranderen.

IV. Spelinterface

Middelen
- Commandopunten
- Command/sec. punten
- Populariteitspunten
- Constructiesnelheid
- Energieverhouding

Videoinfo-zone
- Mediavideo’s
- Commandantvideo’s

Tekstinfo-zone
- Berichten van eenheden
- Berichten van commandanten
- Media berichten
- Interface berichten

Mini-radarkaart

Opdrachtenpaneel
commandanten

Toegang tot com-
mandopaneel

1. Camerabediening en oriëntatie
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"Combat" (Gevechtszicht) – [F3]
Deze mode biedt een perspectief waarbij de camera
altijd in dezelfde richting staat.
• Met de toetsen [Z], [X], [C], [V] en/of de
muisaanwijzer wordt de camera verplaatst.
• Gebruik de toetsen  [CTRL] + [C] of [CTRL] + [V]
om de hoogte en de verticale hoek van de camera te
wijzigen.
• Gebruik de toetsen [PageUp] en [PageDown] of het
scrollwieltje op de muis om de hoogte te veranderen.

Focusmode - [F] of scrollwielklik
In elk zicht kun je met [F] of een klik op het
scrollwieltje de camera vastzetten op de geselecteerde
eenheden. Gebruik de toetsen [PageUp] en [PageDown]
(of het scrollwieltje op de muis) om op de huidige
selectie in/uit te zoomen. De camera volgt de
geselecteerde eenheden totdat je weer op [F] drukt (of
je op het scrollwieltje klikt).

Camerapositie in/uit het geheugen
vastleggen/oproepen – [4], [5], [6] / [1], [2], [3]
Je kunt drie cameraposities in het geheugen vastleggen
en later weer oproepen
Met de toetsen [4], [5], [6] op het numerieke
toetsenbord kan een gekozen camerapositie worden

opgeslagen.
Met de toetsen [1], [2], [3] op het numerieke
toetsenbord kan de camerapositie worden opgeroepen
die werd opslagen met respectievelijk de toets [4], [5] of
[6].

Oriëntatie
Drie informatie- en signaleringssystemen stellen je in
staat om precies de zones te identificeren waar je
troepen zullen ingrijpen.

Miniradarkaart
Rechtsbovenaan het scherm vind je een miniradarkaart
die het hele gebied weergeeft. Een blauw vlak geeft het
huidige gezichtsveld aan. Als je de camera aanpast,
verandert dat vlak dus direct mee. Gebruik de
miniradarkaart om je op de volgende manier direct naar
welk punt dan ook op de grond te verplaatsen. Klik op de
kaart om de grootte ervan te verdubbelen. Klik op een
plek op de miniradarkaart en je wordt onmiddellijk naar
de aangegeven plaats geteleporteerd. Je kunt de
muisknop ook ingedrukt houden en de aanwijzer over de
radarkaart bewegen om je snel te verplaatsen. Het
besparen van tijd kan in oorlogsomstandigheden
cruciaal blijken!

Strategische kaart– [TAB]
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Als je op de [TAB] toets drukt, verschijnt de strategis-
che kaart. Dit is een vergrote, gedetailleerde versie van
de mini radarkaart. Met symbolen en pijltjes worden de
posities en bewegingen van je troepen en de posities van
andere betrokkenen in het conflict weergegeven als zij
zich in het gezichtsveld van je eenheden bevinden. Aan
de rechterkant geeft een legenda weer aan wie welke
eenheden en gebouwen behoren. Mobiele eenheden wor-
den door gerichte driehoekjes weergegeven en gebouwen
door blokjes. De geselecteerde eenheden of eenheden
onder aanval knipperen zodat je ze gemakkelijk kunt
herkennen. Druk nogmaals op [TAB] om de strategische
kaart weer te verbergen.

Opmerking: als je dankzij een spion in staat
bent een vaste radarpositie of vijandelijke
commandocentrum te infiltreren, dan biedt de
kaart je de posities en bewegingen van de vijan-
delijke troepen!

Tekstinformatie- en camerabewegingzone 
De berichten die door je eenheden commandanten, de
media etc. aan je worden verzonden worden onderaan
aan de linkerkant van het scherm weergegeven. De vijf
meest recent ontvangen berichten blijven zichtbaar in de
tekstinformatiezone. Als je op een van deze berichtjes
klikt, wordt de camera automatisch verplaatst naar de
plek waarvan het bericht is verzonden.

Opmerking: de [ENTER] toets is de sneltoets
om naar de plek te wijzen waarvan het meest
recente bericht werd verzonden. Dit is met
name handig tijdens een noodsituatie.

Commandopunten
Commandopunten worden gebruikt voor de
constructie van gebouwen, om troepen uit te
rusten en bij de assemblage van gevechtsvoertu-
igen. Ze worden door je superieuren continu aan
je toegekend in het tempo dat aan de zijkant
wordt weergegeven. Dit geeft het aantal com-
mandopunten dat je per seconde erbij krijgt
weer.
Als je voor de ICP speelt, krijg je er bonussen
bij als je burgers redt, maar je moet dan wel een
vluchtelingenkamp inrichten en de burgers in de
dorpen oppikken met een transporthelikopter.

Populariteitsscore
De populariteitsscore (een percentage) geeft
het niveau weer van het vertrouwen dat je
superieuren in je stellen. Je moet een bepaalde
minimale populariteitsscore hebben als je een
gebouw of eenheid wilt aanschaffen. Dit is spec-
ifiek voor elk gebouw of eenheid. De popular-
iteitsscore is direct gekoppeld aan de manier
waarop je je operaties leidt en je technologisch
arsenaal wordt ontwikkeld. Als je doctrine van
je kamp respecteert, groeit je populariteit en
wordt je technologische arsenaal verder
ontwikkeld. Als je echter de doctrine niet
respectreet, dan daalt je populariteit en kan de
toegang tot bepaalde gebouwen en eenheden
niet worden toegestaan totdat je weer vol-
doende populariteit hebt gewonnen.

Opmerking: meer informatie over de popular-
iteitsscore met betrekking tot het gekozen kamp
waarvoor je speelt is te vinden in de hoofd-
stukken ‘Het ICP-kamp' en 'Het GHOST-kamp'
elders in deze handleiding.

Energieverhouding
Het weergegeven percentage komt overeen met
de verhouding tussen de hoeveelheid gepro-
duceerde en verbruikte energie op de basis waar
de geselecteerde gebouwen toe behoren. Deze
verhouding kan de 100% overschrijden.
De meeste gebouwen die je bouwt verbruiken
energie. Daarom moet je genoeg generators
bouwen om ze te kunnen voorzien van energie
en de energieverhouding boven de 100% te
houden. Als de verhouding onder de 100% zakt,
word je door een geluidssignaal gewaarschuwd
dat de automatische verdediging niet meer
werkt, en dat constructiesnelheidbonussen
mogelijk worden verloren. Je moet dan extra
generatoren bouwen om de energieverhouding
terug te brengen op 100% of meer, en de
effecten van onderbevoorrading te herstellen.
Zodra je over de 100% bent geklommen, wordt
je basis onmiddellijk weer operationeel.

2. Middelen

Het draait allemaal om geld, maar geld is niet het enige belangrijke gegeven in Conflict Zone. Om in de uitvoer van je
taken te slagen, moet je de niveaus van drie verschillende soorten middelen in de gaten houden: je commandopunten,
populariteitsscore, en de energieverhouding van je bases. De middelen-lijn links bovenaan op het scherm houdt je con-
tinu op de hoogte van je commandopunten en populariteitsscore. Als een van je gebouwen wordt geselecteerd, wordt
de energieverhouding weergegeven van de basis waartoe het behoort.
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Constructiesnelheid
Het weergegeven aantal stelt je op de hoogte
van de snelheid waarmee je gebouwen worden
geconstrueerd. Als je een logistiek centrum
opzet, worden je gebouwen twee keer zo snel

geconstrueerd. Als je twee logistieke centra
opzet, worden je gebouwen zelfs drie keer zo
snel geconstrueerd. Het heeft geen zin om per
basis meer dan twee logistieke centra op te
zetten.

3. Het vestigen van een basis

Om een basis te kunnen opzetten, moet je een van je eenheden naar een stuk grond verplaatsen dat uit zwarte
rechthoeken bestaat. De rechthoeken geven locaties aan waar een basis kan worden gebouwd. Een van de opdrachten
die aan de troepen ter plaatse van de toekomstige basis kan worden gegeven is “Colonize" (koloniseren). Klik op het
pictogram om de contouren van het commandocentrum met de aanwijzer te laten weergeven. Klik op een van de vrije
terreinen om het commandocentrum daar te vestigen. Er wordt een oranje voortgangsbalk weergegeven als de con-
structie begonnen is. Als het balkje helemaal vol is, komt een helikopter je de noodzakelijke materialen afleveren voor
de uiteindelijke assemblage van het gebouw. Hierbij moet worden opgemerkt dat het plaatsen van een gebouw de nodi-
ge kosten met zich meebrengt wat betreft commandopunten. Deze worden afgetrokken zodra je het gebouw inzet.

Constructie van gebouwen
Klik op je commandocentrum om de pictogrammen weer te geven voor de gebouwen die voor constructie beschikbaar
zijn. Op het begin is de generator beschikbaar. Klik op het pictogram met de generator en geef dan een beschikbare
plaats aan op je basis. De generator wordt nu gemaakt. Als hij klaar is, heb je toegang tot nieuwe gebouwen.

Voertuigen assembleren en soldaten uitrusten
Klik op een van je productiegebouwen. Er verschijnt een lijst pictogrammen van alle eenheden die vanaf dit produc-
tiegebouw beschikbaar zijn:

Klik op het pictogram van een type eenheid om een een-
heid te bestellen. Naast het productiegebouw worden het
aantal eenheden dat wordt aangevraagd en een voort-
gangsbalkje voor de uitvoering van de opdracht
weergegeven. Als het voortgangsbalkje helemaal vol is,
wordt de eenheid afgeleverd.
Je kunt ook voertuigen assembleren en soldaten
uitrusten door op het commandocentrum te klikken. Als

je deze manier kiest, kun je automatisch je opdrachten
over alle beschikbare productiegebouwen verdelen.
De in het grijs weergeven pictogrammen komen overeen
met eenheden die tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege
een te lage populariteitsscore of onvoldoende comman-
dopunten.
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Sneltoetsen voor de constructie van gebouwen en
eenheden – [HOME] en [END]
Met de toets [HOME] wordt je commandocentrum ges-
electeerd en een lijst weergegeven van pictogrammen

voor de beschikbare gebouwen en eenheden. Druk je nog-
maals op [HOME], dan wordt de camera vastgezet op je
commandocentrum. Met de toets [END] ga je naar de
volgende basis in je bezit.

4. Het besturen van je eenheden

Eenheden en gebouwen kunnen met de linker muisknop worden geselecteerd. Opdrachten worden met de rechter
muisknop uitgevaardigd.

Eenheden selecteren

Basisprincipes
Klik op een eenheid om die te selecteren.
Als je een selectie ongedaan wilt maken, klik dan op een lege plaats op de grond.
Wanneer je op een eenheid dubbelklikt, dan worden alle eenheden van hetzelfde type op het scherm geselecteerd. Deze
functie kan ook met de toets [Z] worden geactiveerd.
Als je op een lege plaats op de grond dubbelklikt, worden alle eenheden op het scherm geselecteerd.
Als je een hele groep wilt selecteren houd je de knop indrukt en trek je tegelijkertijd een rechthoek met de muis. Laat
je nu de knop los, dan worden alle eenheden binnen de rechthoek geselecteerd.

Selectielijst
Als je een groep eenheden selecteert, geeft de lijst linksboven op het scherm de hoeveelheid en het type eenheden weer.
Deze lijst is interactief: klik op een type eenheid om je selectie te beperken tot dat specifieke type. Klik met de rechter
muisknop op een type eenheid om dat type uit de selectie te verwijderen. Als je de [0] toets op het numerieke toet-
senbord indrukt, wordt de ervaring van alle eenheden weergegeven. De [0] toets complementeert de rechter- en link-
erklikken en stelt je in staat om je selectie aan te passen aan de hand van de ervaring van de eenheden.

Huidige selectie vastleggen in geheugen – [CTRL] + [0]…[9]
Als je een selectie in het geheugen wilt vastleggen als groep met een bepaald nummer, houd dan de [CTRL] toets inge-
drukt en druk op een van de toetsen [0] tot [9] bovenaan op het toetsenbord. Het groepsnummer verschijnt boven elk
van de eenheden dat deel van die groep uitmaakt.
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Druk om een genummerde groep opnieuw op te roepen op de toets bovenaan het toetsenbord die correspondeert met
het groepsnummer. Als je nogmaals op het groepsnummer drukt, wordt de camera vastgezet op de groep.
Om eenheden aan een bestaande genummerde groep toe te voegen, selecteer je ze, houd je de [CTRL] en [SHIFT] toet-
sen ingedrukt, en druk je vervolgens op de toets die correspondeert met het nummer van de groep van je voorkeur.

Opdrachten geven aan eenheden 

Automatische opdrachten
De geselecteerde eenheden bepalen automatisch welke actie er moet worden ondernomen.
• Verplaatsen: klik met de rechter muisknop op een lege plek op de grond en de eenheden worden daar vervolgens naar-
toe gestuurd.
Opmerking: je kunt ook de miniradarkaart of de strategische kaart gebruiken om een bestemming aan te geven.
• Aanvallen: klik met de rechter muisknop op een vijandelijke eenheid en je eenheden vallen die aan.
• Groepsaanvallen: klik met de rechter muisknop op een vijandelijke eenheid die tot een vijandelijke groep behoort en
je eenheden verdelen zich uit zichzelf over de doelwitten.

Opgelegde aanval – [CTRL] + rechterklik
Als bij een groepsaanval de keuze van je eenheden je niet meer bevalt, of als je het vuur wilt concentreren op één doel-
wit, houd dan de [CTRL] toets ingedrukt bij het geven van een opdracht om te een gerichte aanval op te leggen.

Handmatig opdrachten geven
Je kunt ook gebruik maken van de opdracht-pictogrammen. Selecteer de eenheden om de opdracht-pictogrammen weer
te geven en klik op

Het aantal en het soort van de weergegeven pictogrammen hangen af van het type van de geselecteerde eenheden. Als
er eenheden met verschillende vaardigheden zijn geselecteerd, zijn alleen de gemeenschappelijke opdrachten die
beschikbaar zijn voor de gehele groep toegankelijk.

In de volgende tabel staan alle opdrachten opgenomen die beschikbaar zijn in Conflict Zone.
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Pictogram Opdracht Opmerkingen

VERPLAATSEN De eenheden verplaatsen zich naar de aangegeven plaats (mits die
bereikbaar is).

STOPPEN Hiermee worden de geselecteerde eenheden onmiddellijk gestopt.

AANVALLEN Het doelwit of de bestemming wordt aangevallen.

VERDEDIGEN Neem je positie in op een plek om die te beschermen.

VERZORGEN Gewonde infanteristen verzorgen.

REPAREREN Beschadigde eenheden repareren. Reparatietrucks kunnen uitsluitend
pantserwagens repareren.

INFILTREREN Alleen spionnen: vaste radarposten, commandocentra en vijandelijke
voorpost kunnen worden geïnfiltreerd.

LADEN Alleen infanteristen. Hierbij wordt het voertuig aangegeven
(bewapende troepentransporteur of transporthelikopter) om de gese-
lecteerde eenheden te laden.

LOSSEN Alleen bewapende troepentransporteurs en transporthelikopters. Geeft
de losplaats aan.
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SABOTEREN Alleen commando’s (saboteurs en sluipschutters). Geeft het gebouw
aan om te worden gesaboteerd.

MIJN Alleen mineurs. Klik op de plek die moet worden voorzien van mijnen.

DEKKING Klik bij een luchtaanval op dit pictogram om de geselecteerde een-
heden dekking te laten zoeken. De basiseenheden die veiligheidsop-
drachten hebben ontvangen zoeken tijdens een aanval automatisch
dekking.
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Tijdens de campagne krijg je bij wijze van beloning commandanten toegewezen die je van dienst kunnen zijn bij de oper-
aties. Je kunt missies uitbesteden aan maximaal vier commandanten. Als je ze het bevel over bases en manschappen
geeft, kun je jezelf op de interessante klusjes concentreren. Ook kun je zo meer complexe situaties aan zonder dat achter
je rug de zaken uit de hand lopen.
De commandanten kunnen alle soorten missies aan: aanvallen, verdedigen, het uitbreiden van een basis en zonodig het
beschermen van de burgerij. De commandanten hebben een eigen karakter en strategische voorkeuren en dit zal de
manier sterk beïnvloeden waarop ze de door jou uitbestede taak uitvoeren. Bovendien kunnen ze hun aanpak versterken
of wijzigen, afhankelijk van het vertrouwen dat je in ze stelt.

Klik op om het opdrachtenpaneel voor de commandanten te openen. Dit bestaat uit maximaal vier tabbladen,
voor elke commandant één. Klik op een van de tabbladen om een commandant te kiezen.

1. Het delegeren van een basis

Door een commandant geld te geven kan hij een van de bases uitbreiden, onderhouden en verdedigen. Hier volgt het
menu commandanten:

Kleur van het merkteken van de
commandant.

Automatische CP-overdracht
opschorten.

Deel van de gewonnen CP
overdragen

Basis ontwikkelen

Positie aanvallen

Eenheid onder bevel plaatsen

Keuzetabbladen commandant.

Foto en naam van geselecteerde
commandant

Aantal eenheden onder bevel van
commandant

Ervaring van commandant

Momenteel mee bezig

Aantal commandopunten (CP).

Alle gewonnen CP overdragen

1000 CP bijtellen/aftrekken

Burgers redden

Positie verdedigen

Alle eenheden ontrekken aan bevel

Geselecteerde eenheden ontrekken aan
bevel

De commandantenV. De commandanten

03219 CONFLICT ZONE DUTCH MAN  25/4/01  11:46 am  Page 26



27

n Draag een commandant op de ontwikkeling van je bases voort te zetten. Geef hem een paar duizend commandopunten
en zorg dat een aantal of alle nieuwe commandopunten aan hem worden overgedragen.
Klik op het ontwikkelingspictogram en kies daarna de basis die ontwikkeld moet worden. De reeds bestaande gebouwen
krijgen een gekleurde driehoek op het dak om aan te geven dat de basis vanaf dit moment onder bevel van de com-
mandant staat.

Opmerking: de kleur van de driehoek geeft de commandant aan. Op de tabbladen van het commandantenmenu
kun je zien welke kleur bij welke commandant hoort.

Wanneer het kamp is aangelegd en een voertuigenfabriek is neergezet, gaat de commandant beginnen met het uitrusten
van de soldaten en de assemblage van de gevechtsvoertuigen. Alle eenheden die door een commandant worden
samengesteld staan automatisch onder zijn bevel. Hij zal ze over de basis verdelen om deze te verdedigen. Wat voor
gebouwen en eenheden gebruikt worden, is volledig afhankelijk van de commandant die je hebt aangesteld.Verder hangt
de manier waarop de basis verder ontwikkeld wordt af van de context en de werkervaring van de commandant. De
ontwikkeling van de commandanten wordt opgeslagen in het spelersprofiel.

2. Eenheden onder bevel plaatsen of aan bevel onttrekken

Op elk moment kun je het bevel overnemen over de eenheden die door de commandant zijn samengesteld. Wanneer je
eenheden die onder het bevel van de commandant staan opdrachten geeft, verdwijnt de voor de commandant ken-
merkende driehoek.
Verder kun je met de pictogrammen in het commandantenmenu (zie bovenstaand diagram) eenheden tussen comman-
danten uitwisselen.

3. Opdrachten voor de commandant

Kies een van je commandanten.
Wijs hem eenheden toe.
Klik op zijn aanvalspictogram en geef het doel aan. Zodra de opdracht van kracht is, stuurt de commandant zijn man-
nen in de richting van het doel. Een commandant die bezig was met de ontwikkeling van een basis laat dat werk dus
onmiddellijk in de steek.

Waarschuwing: een commandant kan maar één opdracht tegelijk uitvoeren. Mocht je niet willen dat de basis
verlaten wordt, dan zul je deze onder het bevel van een andere commandant moeten stellen of zelf de ontwik-
keling en de verdediging van de basis overnemen.
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4. De commandanten

ICP-commandanten

COMMANDANT  HOOPER 
Leeftijd : 45
Specialisatie : aanvallende campagnes.
Karakterschets : agressief, zelfverzekerd. Een doorzetter; draait niet om de hete brij heen.
Houdt van pantservoertuigen.

COMMANDANT  SHARMAN 
Leeftijd : 60
Specialisatie : verdedigende campagnes.
Karakterschets : kalm en beheerst. Door ervaring wijs en geduldig geworden.
De vijand vangt hem beslist geen tweemaal voor hetzelfde gat.

COMMANDANT  EVANS 
Leeftijd : 35
Specialisatie : veelzijdigheid.
Karakterschets : dynamisch, trots. Bezit hoge militaire onderscheidingen en weet goed om
te gaan met het arsenaal waarover de ICP haar de beschikking gegeven heeft.

COMMANDANT  DENNIS  
Leeftijd : 40 
Specialisatie : commandomissies.
Karakterschets : sluw en hardnekkig.Tacticus die voor niemand onderdoet, en er
altijd voor zorgt zoveel mogelijk mensenlevens te sparen.

GHOST-commandanten

COMMANDANT  WALKER 
Leeftijd : 50 
Specialisatie : aanvallende campagnes.
Karakterschets : droog en pretentieus. Op het slagveld is hij meedogenloos, en slechts
tevreden wanneer de tegenstander zich overgeeft of afgeslacht is.

COMMANDANT  CLAYFIELD 
Leeftijd : 60 
Specialisatie : verdedigende campagnes.
Karakterschets : wreed en berekenend. Stuurt zijn manschappen zonder wroeging
de dood in. Voor hem geldt alleen de eindoverwinning.
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COMMANDANT  SPARROW 
Leeftijd : 45
Specialisatie : bezit algemene en uitgebreide vaardigheden.
Karakterschets : kil en hard, tolereert geen enkel vorm van ongedisciplineerdheid.
Zeer grondig, en aarzelt niet haar troepen als pionnen op een schaakbord in te zetten.

COMMANDANT  HOLLOWAY 
Leeftijd : 55
Specialisatie : commandomissies.
Karakterschets : cynisch en zeer hooghartig. Als veteraan uit vele conflicten heeft hij het
allemaal al eens eerder meegemaakt. Zelfs de meest hopeloze situatie schrikt hem niet af.
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TactiekgidsVI. Tactiekgids
1. Gedragsmodes - [D], [S], [A]

Om de eenheden te besturen staan je zowel opdrachten als gedragsmodes ter beschikking. De eenheden volgen je
opdrachten niet allemaal op dezelfde manier op. De grootste efficiëntie bereik je door te zorgen dat je alle drie
gedragsmodes goed kent.
De gedragsmodes kunnen gewijzigd worden met de pictogrammen rechtsonder op het scherm of via de sneltoetsen.
Boven elke eenheid geeft een merkteken aan welke opdracht het gaat uitvoeren.

PICTO- NAAM SNELTOETS MERKTEKEN BESCHRIJVING 
GRAM GEDRAGSMODE

Verdedigend [D] De eenheden zetten alleen tegenaanvallen
in, en proberen gevechtssituaties zoveel
mogelijk te mijden.

Stipt [S] Standaard gedragsmode. Eenheden volgen
opdrachten stipt op, zonder aandacht voor
gevaar. Dit betekent echter niet dat ze geen
eigen initiatief ontplooien. Ze schieten
systematisch op iedere vijand die in het
vizier komt.

Agressief [A] De eenheden zoeken systematisch naar
gevechtssituaties waarin ze de vijand
schade kunnen toebrengen. Is de tegenaan-
val onmogelijk, dan volgen ze hun overlev-
ingsinstinct en vluchten ze.

De eenheden in de Conflict Zone hebben daarnaast
bovendien verscheidene andere mogelijkheden om hun
flexibiliteit, natuurgetrouwheid en effectiviteit te ver-
groten.
• In plaats van afzonderlijke eenheden onder vuur te

nemen proberen de eenheden een groep te beschieten.
• Alle eenheden hebben een lijst met prioriteitsdoelen

waartegen ze extra effectief zijn. Waar mogelijk
beschieten de eenheden hun prioriteitsdoelen uit eigen
initiatief.

• De eenheden die in moeilijkheden verkeren, kunnen een
geallieerden melden dat ze gevaar lopen, zodat hulp
mogelijk is.

• De pantsereenheden kunnen de infanterie opdracht
geven zich van het doel terug te trekken, zodat zij dit
onder vuur kunnen nemen. Op deze manier wordt
schade aan geallieerde troepen vermeden.

• Formatievorming. Afhankelijk van de gedragsmode
van een groep eenheden, zullen de eenheden zich om
elkaar heen opstellen. Hierdoor wordt de efficiëntie
van de groep vergroot, en is de kans dat de opdracht in
kwestie wordt uitgevoerd het grootst. De groep zal
proberen in formatie te opereren.
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2. Gezichtsveld en hoogte

Wanneer een eenheid geselecteerd wordt, wordt het gezichtsveld aangegeven door een groene cirkel. Hierdoor kun je
zien wat de eenheid ziet. Het gezichtsveld is afhankelijk van de hoogte waarop de eenheid zich bevindt (hoe groter de
hoogte, hoe verder het zicht), en verder van de omgeving: bij het gezichtsveld wordt rekening gehouden met de fysieke
situatie. Steile rotsen of omringende muren kunnen zo bijvoorbeeld de grootte en de vorm van het gezichtsveld bepalen.

3. Pantser- en levenskrachtpunten

Bepaalde eenheden zijn bepantserd zodat toegebrachte schade in bepaalde mate kunnen incasseren. Het pantser is van
voren anders dan van achteren. In het algemeen geldt dat het pantser van voren dikker is dan aan de achterkant. Het
verdient aanbeveling de vijandelijke strijdkrachten daar aan te vallen waar ze de minste weerstand hebben.
Je hebt een vast aantal pantserpunten. Dit wordt afgetrokken van de schadepunten. Het verschil tussen de schadepun-
ten en de pantserpunten wordt afgetrokken van de levenskrachtpunten van de eenheid in kwestie. Wanneer het aantal
levenskrachtpunten van een eenheid nul bereikt, is de eenheid vernietigd.

4. Neutralisatie

Infanterie-eenheden die minder dan 10% van hun levenskrachtpunten over hebben (rode levenskrachtbalk) worden
geneutraliseerd. Hierdoor kunnen ze niet meer bewegen of aan de strijd deelnemen tot het moment dat ze hersteld wor-
den. De ICP kan via de helikopter ambulance de geneutraliseerde soldaten repatriëren. GHOST kan de geneutraliseerde
soldaten echter krijgsgevangen nemen.

5. Ervaring van de eenheid

Door schade aan de vijand toe te brengen krijgt een eenheid ervaring. Bepaalde eenheden, zoals dokters, monteurs of
reparatiewagens krijgen ervaring met het aantal keren dat ze beroepsmatig hebben opgetreden. Hoe hoger de ervar-
ingsgraad van een eenheid, hoe moeilijker het is om het volgende niveau te bereiken. In totaal zijn er zes ervar-
ingsniveaus en het verschil tussen twee opeenvolgende niveaus wordt dus steeds groter. Ervaring beïnvloedt kenmerken
van een eenheid als levenskrachtpunten, schade, gezichtsveld en schootsbereik. Deze kenmerken zijn belangrijk en de
meer ervaren eenheden zijn daarom waardevolle troefkaarten. Als je de cursor meer dan een seconde op een bepaalde
eenheid laat staan, wordt het paneel met de hoofdkenmerken van de eenheid afgebeeld:

Deze kenmerken zijn:

• "LP" : huidige levenskrachtpunten
• "VD" : huidige gezichtsveld (berekend in

relatie tot hoogte)
• "AR" : pantserpunten (afgetrokken van de

geleden schade)
• "DG" : schadepunten
• "FR" : schootsbereik (berekend in relatie

tot hoogte)
• "KL" : aantal uitgeschakelde eenheden
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Het ICP-kampVII. Het ICP-kamp
1. Inleiding

De acties van de ICP zijn openbaar. De organisatie dient de vrede onder het kritisch oog van de onafhankelijke media
te herstellen.Via de media kan de hele wereld de efficiëntie van de vredestroepen beoordelen. Om de vijand te verslaan,
zullen de operaties van de ICP nauwkeurig, rechtvaardig en snel moeten zijn en om dit mogelijk te maken beschikt deze
internationale strijdmacht over de allernieuwste technologie. Hierdoor zijn de eenheden van de ICP sneller, krachtiger
en buitengewoon weerbaar, maar ook duurder. Het hoogste ICP-commando voert over het algemeen het bevel over max-
imaal 200 eenheden.

2. Populariteitspunten van ICP

De ICP wint of verliest populariteitspunten al naar gelang de ontvangst van hun acties door de media. De speler krijgt
ongeveer twintig acties om de wereld van zijn betrouwbaarheid te overtuigen. Vooral sterke acties zoals het opzetten
van een vluchtelingenkamp, het redden van burgers, het opruimen van landmijnen of het redden van de eigen krijgs-
gevangen genomen soldaten, scoren goed bij de media.
Sommige acties van de ICP dienen echter op discrete wijze uitgevoerd te worden. Sabotageacties of het inzetten van
sluipschutters (vooral nuttig tegen soldaten in burger!) zijn voor het ICP kamp beschikbaar via de commando-een-
heden.

3. Commandopunten van ICP 

Wat de ICP betreft bestaat er een sterk verband tussen commandopunten en populariteit. Het ondernemen van een pop-
ulaire actie leidt onmiddellijk tot een extra bonus. De ICP speler die aan zijn/haar imago denkt, wint meer geld. De tijd
waarin actie kan worden ondernomen is echter beperkt, want niets is zo veranderlijk als de publieke opinie. Een lang-
durig conflict doet het aantal populariteitspunten zakken en het aantal verkregen commandopunten dalen.

4. ICP-strategieën

Het gezag over de dorpen waar zich groepen burgers bevinden is van groot strategisch belang. Door gezag over een
dorp, en daarbij de veiligheid van de burgerij, verwerft een speler zich op den duur een overvloed aan geld en popular-
iteit. Hierdoor krijgen je superieuren meer vertrouwen in de vaardigheden van de speler, waardoor het technologisch
arsenaal snel ontwikkeld kan worden.Wanneer binnen het dorp echter een conflict uitbreekt, kan deze situatie snel ver-
slechteren. Overleden burgers en afgebrande huizen kunnen ertoe leiden dat de ICP-speler veel of alle middelen kwijt
raakt. Het is beter geen burgerlevens op het spel te zetten, en een ICP-speler in een moeilijke positie doet er goed aan
zich terug te trekken, zodat zijn zuur verdiende populariteit gehandhaafd kan worden.

5. ICP-eenheden

Infanterie-eenheden

Marinier:
basiseenheid van de ICP-strijdmacht. Goedkoop, snel te regelen, bewapend met geweer.
Goed inzetbaar tegen infanterietroepen.
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Bazooka:
een gevaarlijke infanterie-eenheid bewapend met krachtige bazooka’s die doelzoekende pro-
jectielen afschieten waarmee zowel lucht- als grondtroepen kunnen worden aangevallen.

Grenadier:
eenheid met kort bereik, moet het doel dus dicht kunnen naderen. Zodra de vijand binnen
bereik is, zijn de granaten bijzonder efficiënt.

Commando:
deze eenheid heeft 2 functies: sabotage en onmiddellijke vernietiging van gebouwen, en het
inzetten van een lange-afstandsluipschuttersgeweer dat de vijand direct uitschakelt, of
zware schade aan pantservoertuigen aanricht. De saboteur is onzichtbaar voor de vijand en
kan rustig zijn gang gaan, tenzij hij zijn aanwezigheid verraadt door de schieten, of door
een vijandelijke spion gesnapt wordt. Hij valt meer op bij het saboteren van gebouwen, en
moet zich gedeisd houden om weer onzichtbaar te worden.

Dokter:
ongewapend. Zijn taak is het verzorgen van gewonde infanterie-eenheden.

Monteur:
net als de dokter is deze ongewapend. Zijn taak is het repareren van alle beschadigde voer-
tuigen en gebouwen.

Mijnopruimingsexpert:
zijn taak bestaat uit het vinden van vijandelijke mijnen en het onschadelijk maken hiervan.
Een mijnopruimingsexpert loopt constant gevaar: een verkeerde beweging, een ongeluk

Parachutist:
stoottroepen waarvan er slechts 6 eenheden beschikbaar zijn, voor aanvallen vanuit de
lucht. Bewapening: superbazooka met gevreesd bereik.
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Spion:
onzichtbaar voor de vijand, maar niet voor andere spionnen. Het is zijn taak vijandelijke
bewegingen te observeren. In agressieve-gedragsmode kan hij lanceerinrichtingen op een
zichtbaar doel richten. De spion kan ook het vijandelijke communicatiesysteem en de com-
mandocentra infiltreren. In het eerste geval wordt de vijandelijke positie op de kaart
aangegeven. In het tweede geval worden de opdrachten die de vijand geeft korte tijd
doorgegeven.

Landvoertuigen

Verkenningsjeep:
snelle, mobiele verkenningseenheid uitgerust met een krachtig en gevaarlijk machinegeweer.
De schrik van menig infanterist. Het goede gezichtsveld maakt het ideaal voor verkenning
over land.

Tank:
de centrale eenheid van alle militaire organisaties is de standaard tank met zijn krachtige
kanon, geschikt om vijandelijke pantservoertuigen en gebouwen mee te bestoken.

Geavanceerde tank:
sterk verbeterde versie van de standaard tank, krachtig en meer weerbaar: een opmerkelijk
goede eenheid.

Mobiele artillerie:
pantsereenheid met groot bereik, in staat tot grote vernietiging. Zeer bruikbare backup-een-
heid wanneer vlak achter de hoofdstrijdkrachten ingezet. Opmerking: zijn eigen gezichtsveld
is beperkt, en je doet er goed aan het met andere eenheden in de voorhoede te combineren
om het bereik volledig te benutten.

Mobiele luchtafweer:
bestookt alleen luchteenheden. Uitgerust met zoekpuntraketten en in staat tot hoogfre-
quent vuur: de schrik van de vijandelijke helikopters. Wel kwetsbaar voor aanvallen van
grondeenheden.

Mobiele radar:
geen gevechtseenheid, maar een eenheid met een geweldig groot gezichtsveld. Als de basis
niet beschikbaar is, is hij van vitaal belang voor het anticiperen van vijandelijke bewegin-
gen.
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Radarstoorzender:
tegenovergestelde functie van die van de mobiele radar. Hiermee kan de aanwezigheid van
eenheden voor de vijand verborgen blijven, tenminste binnen het bereik van de vervormer.

Reparatiewagen:
de bepantserde uitvoering van de monteur, voor het repareren van voertuigen, maar niet van
gebouwen.

Troepentransporteur:
deze heeft een capaciteit van 12 infanteristen die dankzij de zeer zware bepantsering bijna
overal heen gebracht kunnen worden.

Raketlanceerinrichting:
de ultieme grondeenheid met een afschrikwekkend projectiel met enorm bereik. Om doelen
die buiten het directe gezichtsveld liggen, te raken, dienen de projectielen geleid te worden.
En dat is een prima klus voor spionnen in agressieve mode.

Tank (dummy):
een lokmiddel. Schieten is niet mogelijk. Er zijn nog andere dummy-voertuigen beschikbaar
om de vijand te misleiden: geavanceerde tanks, mobiele luchtafweer en raketlanceerin-
richtingen.

Luchteenheden

Antitank-helikopter:
hier kunnen grond- of luchttroepen mee worden aangevallen. Uitgerust met geleide raket-
ten en fataal voor een ieder die niet beschermd wordt door bazooka’s of liever;
luchtafweergeschut

Transporthelikopter:
onbewapende transporteenheid met capaciteit van 12 infanteristen.

Civiele helikopter:
deze wordt gebruikt om burgers vanuit dorpen naar een vluchtelingenkamp te brengen.
Capaciteit:12 burgers.

03219 CONFLICT ZONE DUTCH MAN  25/4/01  11:46 am  Page 35



36

Gebruikshelikopter:
niet-bestuurbare eenheid. Deze helikopter arriveert automatisch in het conflictgebied wan-
neer de constructie van een gebouw voltooid is om dit te vervoeren.

Ambulancehelikopter:
deze zoekt de geneutraliseerde infanteristen die niet meer bewegen kunnen, en brengt ze
naar het ziekenhuis om behandeld te worden.

Paratroepenhelikopter:
Een enorme, niet-bestuurbare eenheid die groepen parachutisten bij hun doel afwerpt en
vervolgens weer vertrekt.

Tactisch gevechtsvliegtuig:
beschikt over krachtige en nauwkeurige raketten en wordt voornamelijk gebruikt voor pre-
cisiebombardementen van bepaalde gebouwen zoals generators, en verdedigingswerken of
om een basis mee aan te vallen.

Strategische bommenwerper:
heeft verwoestende clusterbommen bij zich, waarmee een door luchtafweergeschut slecht
verdedigde basis voor 50% vernietigd kan worden. Perfect geschikt voor het toedienen van
de genadeslag wanneer gecombineerd met grondtroepen.

Radarvliegtuig:
een snelle ICP verkenningseenheid dat gebruikt wordt om over een deel van de kaart te
vliegen en de vijandelijke posities te herkennen.

Marine

Raketkruiser:
de ultieme ICP eenheid, uitgerust met tactische nucleaire raketten. Inzet hiervan is vaak
doorslaggevend.
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Gebouwen

Commandocentrum:
het hoofdgebouw voor het inzetten van strategisch en technologisch materieel. Met het
neerzetten van een basis zijn kredieten te verdienen. Op iedere kaart kun je slechts één com-
mandocentrum neerzetten. Mocht je nog andere bases willen hebben, dan zul je voorposten
moeten creëren.

Generator:
dit gebouw is van vitaal belang voor de basis, aangezien het de energie voor alle andere
gebouwen levert: alleen het commandocentrum heeft zijn eigen energievoorziening. Je kunt
wanneer nodig, andere generators bouwen. Als de basis onvoldoende energie heeft, wordt de
verdediging geneutraliseerd, en duikt de productie drastisch naar beneden.

Radar:
vanwege het enorm lange gezichtsveld kun je hiermee de vijandelijke bewegingen rondom
de basis in de gaten houden, en andere bases in vijandelijke handen koloniseren. Verder is
het van nut tijdens de uitvoering van aanvallen (parachutisten, kruisers, gevechtsvliegtu-
igen, bommenwerpers).

Vluchtelingenkamp:
zeer strategisch gebouw, automatisch voorzien van een vluchtelingenhelikopter. Het wordt
gebruikt om burgers uit de dorpen in veiligheid te brengen.

Kazerne:
dit is het productiecentrum van de infanterie.

Voertuigenfabriek:
productiecentrum voor primaire grondvoertuigen.

Geavanceerde-voertuigfabriek:
productiecentrum voor geavanceerde grondvoertuigen.
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Heliport:
via dit luchtcontrolecentrum heb je toegang tot alle helikopterfuncties.

Ziekenhuis:
behandelingscentrum voor de infanterie. Deze arriveren met de automatische helikopter die
de geneutraliseerde soldaten in het slagveld opspoort.

Reparatiecentrum:
dit gebouw wordt gebruikt voor het repareren van voertuigen en luchteenheden.

Logistiek centrum:
dit gebouw heeft een positieve invloed op de productiesnelheid. Je mag drie logistieke cen-
tra neerzetten. Met elk centrum neemt je productiesnelheid toe.

Voorpost:
dit lijkt op het commandocentrum. Het is het uitgangspunt voor alle extra bases.

Nucleaire/chemische schuilkelder:
tijdens een luchtaanval loeit de sirene. De infanteristen in de basis die onder
waarschuwingscommando staan, dienen op dat signaal de schuilkelder in te gaan totdat het
sein voor veilig wordt gegeven. De overige infanteristen kunnen ook naar de schuilkelder,
maar daarvoor moet eerst het bevel gegeven worden.

Luchtafweergeschut:
dit is de vaste versie, de voornaamste luchtafweereenheid van een basis.

Machinegeweerbunker:
hier bevindt zich een krachtige ultra-snel machinegeweer waarmee de infanterie met helse
snelheid kan worden neergemaaid.
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Raketafweer:
speciaal voor de detectie en de vernietiging van vijandelijke zaken zoals gevechtsvliegtuigen,
raketlanceerinrichtingen of kruisers. Menige netelige situatie kan hiermee gered worden.

Artillerie:
in het bezit van een zeer krachtig kanon waarmee een aanval van vijandelijke pantservoer-
tuigen efficiënt verijdeld kan worden.

Commandocentrum (dummy):
een lokaas. Er zijn ook andere nep-gebouwen: nep-voorposten, kazernes en voertuigenfab-
rieken.

6. Overzicht technologisch arsenaal ICP

Commandocentrum/voorpost
Commandocentrum/voorpost (dummy)
Vluchtelingenkamp
Generator

Kamp
Machinegeweerbunker
Kamp (dummy)
Ziekenhuis

Voertuigenfabriek
Artillerie
Luchtafweergeschut
Voertuigfabriek (dummy)
Logistiek centrum

Reparatiecentrum
Geavanceerde voertuigenfabriek
Radar

Heliport
Nucleaire/chemische schuilkelder
Raketafweer
Voorpost
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7. Productiecentra ICP-eenheden

Kamp Voertuigfabriek

Marinier Verkenningsjeep

Bazooka Tank

Grenadier Mobiele artillerie

Saboteur Troepentransporteur

Monteur Tank (dummy)

Mijnopruimingsexpert

Dokter

Spion

Vluchtelingenkamp

Civiele helikopter

Radar Geavanceerde voertuigenfabriek Heliport

Tactische bommenwerper Geavanceerde tank Aanvalshelikopter

Strategische bommenwerper Mobiel luchtafweergeschut Transporthelikopter

Raketkruiser Radarstoorzender Gevangenenhelikopter

Verkenningsrobot Mobiele radar Paratroepenhelikopter

Raketlanceerinrichting

Mobiel luchtafweergeschut (dummy)

Geavanceerde tank (dummy)

Raketlanceerinrichting (dummy)

Ziekenhuis

Ambulancehelikopter
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Het GHOST-kampVIII. Het GHOST-kamp
1. Inleiding

De speler speelt de rol van een generaal die door de
geheime organisatie GHOST is aangesteld. Deze organ-
isatie behartigt de belangen van aangesloten bedrijven
en landen. Bij elk conflict wordt de speler aan het hoofd
van het leger van een van de GHOST-lidstaten geplaatst.
De aanleiding voor de oorlog, gevoerd tegen een naburig
land dat door de ICP verdedigd wordt, is geheim en van
economische aard. De wereldwijde publieke opinie hoeft
geen probleem te zijn. Vóór alles moet de speler zijn
meerderen overtuigen van zijn efficiëntie en de lokale
bevolking aan het verstand brengen dat de aanleiding
voor het conflict rechtvaardig is, en dat de agressie van
de kant van de ICP komt. Hiervoor kan de speler de mil-
itaire propagandamedia inzetten. Zijn leger zal dat van
de ICP wat betreft kracht en moderniteit niet kunnen
evenaren, maar hij kan wel grotere legers van maximaal
255 eenheden op de been brengen. Er is de GHOST alles
aan gelegen om de situatie te blokkeren en de handelin-
gen van de ICP door de internationale media als mislukt
af te laten schilderen.

2. Populariteitspunten van GHOST

Aangezien hij wat betreft zijn daden t.o.v. de burger-
bevolking niet dezelfde rekenschap aan de media hoeft af
te leggen als de ICP-speler, is het voor de GHOST-speler
gemakkelijker om met zijn populariteitspunten om te
gaan. Allereerst moet hij burgers uit de dorpen
rekruteren en deze naar het opleidingskamp brengen om
er goede soldaten van te maken. Door zijn soldaten uit de
plaatselijke bevolking te betrekken, stijgt zijn popular-
iteit tot 50%. Om meer dan 50% te scoren wordt het
moeilijker: hij moet dan de steun van de militaire leiding
zien te winnen aangezien dit noodzakelijk is voor het
verkrijgen van de meer geavanceerde eenheden. Hiervoor
gebruikt de speler camerateams. Om aan populariteit te

winnen en zijn technologisch arsenaal uit te breiden, stu-
urt hij zijn cameramensen naar de plaatsen waar de
overwinning wordt behaald. Zodra de zege ergens twi-
jfelachtig wordt, is het verstandig camerateams terug te
trekken. Een slecht georganiseerde propagandacam-
pagne leidt onherroepelijk tot falen. Alles hangt dus van
het snel en op de juiste plaats inzetten van camerateams.

3. Commandopunten van  GHOST

De speler moet burgers voor zijn zaak winnen om ze te
kunnen rekruteren door ze uit de dorpen naar de dienst-
centra te brengen. In tegenstelling tot de situatie voor de
ICP levert de rekrutering niet onmiddellijk commandop-
unten op, maar iedere gerekruteerde burger zorgt voor
een aanzienlijke verhoging van het aantal blijvend door
de militaire leiding toebedeelde commandopunten.
Bovendien is iedere gerekruteerde burger er een minder
die door de ICP gered kan worden!

4. GHOST-strategieën

De GHOST-speler verdient zijn geld niet in de vorm van
een bonus, maar als een steeds hoger wordend inkomen.
Het is daarom in zijn eigen belang de duur van het con-
flict te verlengen. Hij moet de lange termijn in de gaten
houden zonder te vergeten de vijand zijn belangrijkste
middelen te ontnemen: de burgers in de dorpen. Zorg dat
de strijd zich in de dorpen afspeelt, in plaats van op de
basis. Efficiënte exploitatie van de gerekruteerde burgers
maakt het mogelijk zowel de ICP als de media te mislei-
den.

5. GHOST-eenheden

Infanterie-eenheden

Soldaat:
De basiseenheid van de GHOST-strijdmacht. Goedkoop, snel in te zetten en gewapend met
een machinegeweer. Zeer geschikt tegen de infanterie.
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Bazooka:
Gebruikt een krachtige bazooka die doelzoekende projectielen afvuurt waarmee zowel
lucht- als grondeenheden kunnen worden aangevallen.

Grenadier:
Eenheid met zeer kort bereik, moet het doel dicht kunnen naderen. Zodra de vijand binnen
bereik is, zijn de granaten bijzonder efficiënt.

Commando:
Deze eenheid heeft 2 functies: sabotage en onmiddellijke vernietiging van gebouwen, en het
inzetten van een lange-afstandsluipschuttersgeweer dat de vijand direct uitschakelt, of
zware schade aan pantservoertuigen aanricht. De saboteur is onzichtbaar voor de vijand en
kan rustig zijn gang gaan, tenzij hij zijn aanwezigheid verraadt door schieten, of door een
vijandelijke spion gesnapt wordt. Hij valt meer op bij het saboteren van gebouwen, en moet
zich gedeisd houden om weer onzichtbaar te worden.

Dokter:
Ongewapend. Zijn taak is het verzorgen van gewonde infanterie-eenheden.

Mechanic:
Net als de dokter ongewapend. Het is zijn taak alle beschadigde voertuigen en gebouwen in
zijn 'wijk' te repareren.

Parachutist:
Stoottroepen waarvan slechts 6 eenheden beschikbaar zijn, voor aanvallen via de lucht.
Superbazooka met gevreesd bereik.

Spion:
Voor vijandelijke ogen onzichtbaar, behalve die van de spionnen. Zijn taak is de vijandelijke
bewegingen te observeren. In agressieve gedragsmode kan hij de lanceerinrichtingen op een
zichtbaar doel richten. De spion kan ook het vijandelijke communicatiesysteem 
en de commandocentra infiltreren. In het eerste geval wordt de vijandelijke positie op de
kaart aangegeven. In het tweede geval worden de vijandelijke orders voor korte tijd
meegedeeld.
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Cameraman:
De cameraman wordt gebruikt voor propagandadoeleinden, en hij filmt wat hij ziet. Legt
hij overwinningen vast, dan stijgt de populariteit van zijn kamp, maar wanneer hij verliezen
filmt, zakt de populariteit weer.

Soldaat in burger:
eenheden die gebruik maken van gerekruteerde en getrainde burgers. Deze vermomde burg-
ers zijn soldaten, uitgerust met geweren. Voor de vijand zien ze er echter uit als normale
burgers. De ICP weigert ze neer te schieten, tenzij ze hiervoor speciaal bevel hebben gekre-
gen. De media ziet het neerschieten van nepburgers als wandaad, zodat de populariteit van
de ICP daalt wanneer dit gebeurt. Als een burger een vijand neerschiet, verliest hij zijn
camouflage en wordt hij een gewone soldaat.

Landvoertuigen

Verkenningsjeep:
Snelle, mobiele verkenningseenheid uitgerust met een krachtig en gevaarlijk machinege-
weer. De schrik van menig infanterist.

Tank:
De centrale eenheid van alle militaire organisaties is de standaard tank met zijn krachtige
kanon, geschikt om vijandelijke pantservoertuigen en gebouwen mee te bestoken.

Geavanceerde tank:
Sterk verbeterde versie van de standaard tank, krachtig en weerbaarder.

Mobiele artillerie:
bepantserde eenheid met groot bereik, in staat tot grote vernietiging. Zeer bruikbare back-
upeenheid wanneer vlak achter de hoofdstrijdkrachten ingezet. Opmerking: zijn eigen
gezichtsveld is beperkt, en je doet er goed aan het met andere eenheden in de voorhoede te
combineren om het bereik volledig te benutten.

Mobiele luchtafweer:
bestookt alleen luchteenheden. Uitgerust met zoekpuntraketten en in staat tot hoogfre-
quent vuur: de schrik van de vijandelijke helikopters. Wel kwetsbaar voor aanvallen van
grondeenheden.
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Mobiele radar:
geen gevechtseenheid, maar een eenheid met een geweldig groot gezichtsveld. Als de basis
niet beschikbaar is, is hij van vitaal belang voor het anticiperen van vijandelijke bewegin-
gen.

Radarstoorzender:
tegenovergestelde functie van die van de mobiele radar. Hiermee kan de aanwezigheid van
eenheden voor de vijand verborgen blijven, tenminste binnen het bereik van de vervormer.

Reparatiewagen:
de bepantserde uitvoering van de monteur, voor het repareren van voertuigen, maar niet van
gebouwen.

Troepentransporteur:
deze heeft een capaciteit van 12 infanteristen die dankzij de zeer zware bepantsering bijna
overal heen gebracht kunnen worden.

Mijnenlegger:
deze heeft de taak landmijnen te leggen. Afgezien van de schade die mijnen kunnen aan-
richten is het goed te bedenken dat wanneer eenheden, vooral die waarvan burgers deel uit-
maken, op een mijn stappen, de ICP aan populariteit verliest.

Raketlanceerinrichting:
de ultieme grondeenheid met, zoals de naam al doet vermoeden, een afschrikwekkend pro-
jectiel met enorm bereik. Om doelen die buiten het directe gezichtsveld liggen te raken,
dienen de projectielen geleid te worden. En dat is een prima klus voor spionnen in
agressieve gedragsmode.

Neptank:
een lokmiddel. Kan niet schieten. Er zijn nog andere nep-voertuigen beschikbaar om de
vijand te misleiden: nep-geavanceerde tanks, mobiele luchtafweer en raketlanceerinrichtin-
gen.
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Luchteenheden

Antitank helikopter:
hier kunnen grond- of luchttroepen mee worden aangevallen. Uitgerust met geleide raket-
ten en fataal voor een ieder die niet beschermd wordt door bazooka’s of liever;
luchtafweergeschut.

Transporthelikopter:
ongewapende transporteenheid met capaciteit van 12 infanteristen.

Civiele helikopter:
deze wordt gebruikt om burgers vanuit dorpen naar een vluchtelingenkamp te brengen.
Capaciteit:12 burgers.

Gebruikshelikopter:
niet-bestuurbare eenheid. Deze helikopter arriveert automatisch in het conflictgebied wan-
neer de constructie van een gebouw voltooid is om dit te vervoeren, en verdwijnt vervolgens
weer.

Gevangenenhelikopter:
het GHOST equivalent van de ambulancehelikopter van de ICP. De helikopter zoekt geneu-
traliseerde infanteristen en brengt ze naar een gevangenis achter de het GHOST front. Door
soldaten krijgsgevangen te maken verliest een partij aan populariteit.

Paratroepenhelikopter:
een enorme, niet-bestuurbare eenheid die groepen parachutisten bij hun doel afwerpt en
vervolgens weer vertrekt.

Tactisch gevechtsvliegtuig:
beschikt over krachtige en nauwkeurige raketten en wordt voornamelijk gebruikt voor pre-
cisiebombardementen van bepaalde gebouwen zoals generators, en verdedigingswerken of
om een basis mee aan te vallen.
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Strategische bommenwerper:
heeft verwoestende clusterbommen bij zich, waarmee een door luchtafweergeschut slecht
verdedigde basis voor 50% vernietigd kan worden. Perfect geschikt voor het toedienen van
de genadeslag in combinatie met grondtroepen.

Verkenningsrobot:
snelle, onbemande, radiografisch bestuurde verkenningseenheid. Heeft tot taak over een
gedeelte van de kaart te vliegen en vijandelijke posities te ontdekken.

Marine

Atoomonderzeeër:
uitgerust met tactische nucleaire raketten. Gebruik hiervan is vaak doorslaggevend.

Gebouwen

Commandocentrum:
het hoofdgebouw voor het inzetten van strategisch en technologisch materieel. Met het
neerzetten van een basis zijn kredieten te verdienen. Op iedere kaart kun je slechts één
commandocentrum neerzetten. Mocht je nog andere bases willen hebben, dan zul je voor-
posten moeten creëren.

Generator:
dit gebouw is van vitaal belang voor de basis, aangezien het de energie voor alle andere
gebouwen levert: alleen het commandocentrum heeft zijn eigen energievoorziening.

Opleidingskamp:
zeer strategisch gebouw. Aanvoer wordt verzorgd door een rekruteringshelikopter.
Gerekruteerde burgers worden opgeleid tot infanteristen en van hieruit ingezet, inclusief
soldaten in burger.

Mediacentrum:
hier kun je cameramensen krijgen om je populariteit verhogen door je militaire verrichtin-
gen te laten vastleggen.

03219 CONFLICT ZONE DUTCH MAN  25/4/01  11:46 am  Page 46



47

Kazerne:
dit is het productiecentrum van de infanterie.

Voertuigenfabriek:
productiecentrum voor primaire grondvoertuigen.

Radar:
vanwege het enorm lange gezichtsveld kun je hiermee de vijandelijke bewegingen rondom
de basis in de gaten houden, en andere bases in vijandelijke handen koloniseren. Verder is
het van nut tijdens de uitvoering van aanvallen (parachutisten, kruisers, gevechtsvliegtu-
igen, bommenwerpers).

Geavanceerde voertuigenfabriek:
productiecentrum voor geavanceerde grondvoertuigen.

Heliport:
via dit luchtcontrolecentrum heb je toegang tot alle technologieën die betrekking hebben op
de helikopters.

Ziekenhuis:
behandelingscentrum voor de infanterie. Deze arriveert met de automatische helikopter die
de geneutraliseerde soldaten op het slagveld opspoort.

Gevangenis:
deze wordt geleverd met een automatische helikopter voor het transport van gevangenen.
De gevangenen bestaan uit geneutraliseerde infanteristen (gewond en niet tot bewegen in
staat).

Reparatiecentrum:
dit gebouw wordt gebruikt voor het repareren van voertuigen en luchteenheden.
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Logistiek centrum:
dit gebouw heeft een positieve invloed op de productiesnelheid. Je mag 2 logistieke centra
neerzetten. Met elk centrum neemt je productiesnelheid toe.

Luchtafweergeschut:
dit is de vaste versie, de voornaamste luchtafweereenheid van een basis.

Nucleaire/chemische schuilkelder:
tijdens een luchtaanval loeit de sirene. De infanteristen in de basis die onder
waarschuwingscommando staan, dienen op dat signaal de schuilkelder in te gaan totdat het
sein voor veilig is gegeven. De overige infanteristen kunnen ook naar de schuilkelder, maar
daarvoor moet eerst het bevel gegeven worden.

Luchtafweer:
Niet-mobiele versie. Belangrijkste luchtafweervoorziening voor een basis.

Machinegeweerbunker:
Hier vind je een krachtig, zeer snel machinegeweer waarmee infanteristen met hoge snel-
heid kunnen worden neergemaaid.

Raketafweer:
speciaal voor de detectie en de vernietiging van vijandelijke zaken zoals gevechtsvliegtuigen,
raketlanceerinrichtingen of kruisers. Menige netelige situatie kan hiermee gered worden.

Artillerie:
in het bezit van een zeer krachtig kanon waarmee een aanval van vijandelijke pantservoer-
tuigen efficiënt verijdeld kan worden.

Commandocentrum (dummy):
een lokaas. Er zijn ook andere dummy’s: gebouwen, voorposten, kazernes en voertuigfab-
rieken.
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6. Overzicht technologisch arsenaal GHOST 

Commandocentrum/voorpost 
Commandocentrum/voorpost (dummy)  
Opleidingskamp 
Generator

Mediacentrum
Kamp

Machinegeweerbunker
Kamp (dummy)
Gevangenis

Voertuigfabriek
Artillerie
Luchtafweergeschut
Voertuigfabriek (dummy)
Logistiek centrum

Reparatiecentrum
Geavanceerde voertuigfabriek
Radar 

Heliport
Nucleaire/chemische schuilkelder
Raketafweer
Voorpost

7. Productiecentra GHOST-eenheden 

Voertuigenfabriek Voertuigenfabriek
Soldaat Verkenningsjeep
Bazooka Tank
Grenadier Artillerie
Sluipschutter Troepentransporteur
Monteur Mijnenlegger
Soldaat in burger Tank (dummy)
Dokter
Cameraman
Spion

Opleidingskamp
Civiele helikopter

Radar Geavanceerde voertuigenfabriek Heliport
Tactische bommenwerper Geavanceerde tank Aanvalshelikopter

Strategische bommenwerper Mobiel luchtafweergeschut Transporthelikopter

Atoomonderzeeër Radar stoorzender Gevangenenhelikopter

Verkenningsrobot Mobiele radar Paratroepenhelikopter

Raketlanceerinrichting

Luchtafweergeschut (dummy)

Geavanceerde tank (dummy)

Raketlanceerinrichting (dummy)
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In Conflict Zone kun je het tegen verschillende computerbestuurde tegenstanders opnemen. Deze tegenstanders ver-
schillen niet alleen in hun snelheid en efficiëntie op het slagveld, maar ze hebben ook allemaal een andere persoon-
lijkheid en strategische instelling en kunnen bovendien hun spel aan dat van jou aanpassen. Na verloop van tijd leren
ze je kennen en beginnen ze op jouw acties te anticiperen. Jij zult daar dus weer op moeten reageren. In ieder geval
betekent dit dat jij de indruk hebt dat je tegen springlevende tegenstanders speelt, of deze nu meedogenloos aanvallen,
verdedigen, expansiegericht zijn of een combinatie van deze drie gebruiken.

IX. AI-spelers

1. M. Young 

Amerikaan, leeftijd: 66
type: gemengd
profiel: Vietnamveteraan. Was 10 jaar lang officier bij de groene
baretten en heeft op alle continenten gewerkt. Young is bij allerlei
soorten conflicten betrokken geweest en weet zich uitstekend aan zijn
omgeving en tegenstanders aan te passen.

2. R. Johansson

Zweed, leeftijd: 36
type: ultra-agressief
profiel: Alom bewonderd om zijn pacifisme. Johansson is echter niet
minder radicaal wanneer hij een militaire operatie leidt: een groot
voorstander van blitzkrieg en razendsnelle offensieven.

3. U. Sakato

Japanner, leeftijd: 46
type: zeer agressief
profiel: Sakato laat een conflict zelden tot een langslepende oorlog
uitlopen. Hij houdt meer van de aanval dan van de verdediging. Neemt
in campagnes snel het initiatief en laat zijn tegenstander alleen los
wanneer hij zeker is van de overwinning.

4. A. Ivanov

Rus, leeftijd: 45
type: agressief
profiel: Voormalig lid van de KGB en gewend om op vijandelijk
grondgebied te opereren. Ivanov is gespecialiseerd in commando-
infiltratie. Hij is buitengewoon sluw en er is geen enkele
afleidingsmanoeuvre die hij niet kent.

5. M. Schmidt

Duitser, leeftijd: 52
type: verdedigend
profiel: Schmidt voert zijn plannen kalm, duidelijk en strak uit en
laat zich nooit door zijn emoties uit balans brengen. Hij is een
virtuoze militaire strateeg en voert oorlog alsof hij een partij schaak
speelt.
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6. P. Leblanc

Fransman, leeftijd: 37
type: zeer defensief
profiel: Vergeet nooit dat een soldaat allereerst een mens is. Leblanc
stuurt zijn troepen nooit blindelings het slagveld op en bereidt alle
campagnes zorgvuldig voor. Op deze manier behaalt hij de
overwinning en spaart hij mensenlevens.

7. V. Sanchez

Spanjaard, leeftijd: 50
type: ultradefensief
profiel: Opvliegend en impulsief van aard. Maar Sanchez is zijn
temperament volledig de baas en gedraagt zich als een geduldige,
berekenende en efficiënte leider.

8. S. Al Ghassan 

Syriër, leeftijd: 56
type: expansiegericht
profiel: Al Ghassan is gewend aan wrede stadsguerilla-oorlogen. Hij
weet als geen ander dat het niets betekent in de meerderheid te zijn
wanneer het niet gecombineerd wordt met intelligente bezetting van
het terrein. Een stoutmoedig leider die uitblinkt in het veroveren van
vijandelijk grondgebied.

9. F. Biondi

Italiaan, leeftijd: 36
type: zeer expansiegericht
profiel: Een meester in het bedenken van strategieën voor aanval en
tegenaanval. Biondi is een gevaarlijke vechtjas met zijn grondtroepen
als voornaamste troef. Hij is zeer mobiel, een snelle denker die weet
dat een verovering nimmer permanent is. Hij beschikt over de gave
twee keer zoveel van de vijand terug te pakken als hij kwijtgeraakt is.

10. A. Sonko

Geboren in Ivoorkust, leeftijd: 47
type: ultra expansiegericht
profiel: Zeer trots op zijn Afrikaanse afkomst. Hij beweert dat de
geschiedenis van Afrika synoniem is met een eindeloze reeks
veroveringsoorlogen. Sonko gelooft dat door toegewijd en totaal
campagnevoeren de overwinning niet kan uitblijven.

11. L. Tadic

Joegoslaaf, leeftijd: 51
type: gemengd
profiel: De vele Balkanconflicten hebben Tadic geleerd alle facetten
van moderne oorlogvoering efficiënt en op de juiste manier te
gebruiken. Hij weet zijn sporen uit te wissen en verrast zijn
tegenstanders met onverwachte acties. Wanneer de vijand hem
ontdekt, is het in de meeste gevallen al te laat.
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X. Standaard
toetsenconfiguratie

Met de linker muisknop klikken (op een eenheid):
eenheid selecteren
Met de linker muisknop klikken  (buiten): alle
eenheden deselecteren
Met de rechter muisknop klikken (op een
eenheid): de geselecteerde eenheden reageren op de
meest logische manier op het doelwit
Met de rechter muisknop klikken (buiten): de
geselecteerde eenheden verplaatsen zich (zo mogelijk)
naar het aangegeven punt   

[CTRL] + met de rechter muisknop klikken (op
een eenheid): opgelegde aanval (onafhankelijk van
de lopende opdracht) werkt zelfs op bondgenoten of
burgers
[SHIFT] + met de linker muisknop klikken
(buiten): toevoegen aan selectie
[SHIFT] + met de linker muisknop klikken  (op
een eenheid): selectie ongedaan maken
[CTRL] + [0]…[9]: de geselecteerde eenheden
nemen het ingevoerde nummer over als hun
groepsnummer
CTRL + SHIFT + [0]…[9]: de geselecteerde
eenheden worden toegevoegd aan de groep waarvan
het nummer wordt ingevoerd
[0]…[9]: roept de groep op waarvan het nummer
werd ingevoerd. Druk nogmaals op de cijfertoets om
de camera op de groep te centreren
[F]: camera centreren op selectie (waarbij de camera
meebeweegt met de geselecteerde eenheden)
[A]: de geselecteerde eenheden gaan in agressieve-
gedragsmode
[S]: de geselecteerde eenheden gaan in stipte-
gedragsmode
[D]: de geselecteerde eenheden gaan in defensieve-
gedragsmode
[M]: selecteren van de laatste groep waartoe de
eenheid behoorde

[Z]: alle eenheden van een zelfde type selecteren
[C]: activeren chatvenster 
[W]: chatmode omschakelen van openbaar naar privé

[F1]: overzicht toetsenfuncties
[F2]: klassiek zicht 
[F3]: gemiddeld zicht
[F4]: vrije zicht
[F5]: focalised view
[F8]: snel opslaan spel
[F9]: laden snel opgeslagen spel
[ESC]: menuweergave (zet spel in pauzestand)
[7], [8], [9]: laag, medium, hoog detailniveau
[4], [5], [6]: opslaan cameraposities 
[1], [2], [3]: oproepen cameraposities

[SPATIEBALK]: briefing houden of media bekijken
[ENTER]: naar meest recente hotspot gaan
[TAB]: weergave strategische kaart
[H]: missiedoelen 
[HOME]: centreren op commandocentrum
[END]: naar volgende basis in bezit gaan 

[Z]: camera naar links bewegen
[X]: camera naar rechts bewegen
[C]: camera naar voren bewegen
[V]: camera naar achteren bewegen

[PageUp]: standpunt camera verhogen
[PageDown]: standpunt camera verlagen

[T]: hoogste spelsnelheid
[N]: terug naar normale spelsnelheid
[U]: lagere normale spelsnelheid
[ - ]: lidmaatschap merktekens verbergen/weergeven
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Mini ICP-campag-

LeveleditorXI. Leveleditor
Conflict Zone wordt geleverd met een kaarteditor (Edland). Met deze editor kun je snel en gemakkelijk zelf speelbare
kaarten ontwerpen. Deze kunnen worden gebruikt in solo of skirmish mode tegen een tot drie computerbestuurde spel-
ers, en zelfs online worden gebruikt in spellen tegen een tot zeven menselijke tegenstanders.
Volledige documentatie voor het bewerken van kaarten is te vinden op de Conflict Zone CD in de directory "EdLand
Manuals".

XII. Mini ICP-campagnegids
Om je even goed op weg te helpen met Conflict Zone, hebben we hier walkthroughs voor de eerste drie missies van de
ICP-campagne opgenomen. Hiermee bieden we een helpende hand en geven we aan wat je wel en wat je juist niet moet
doen tijdens deze drie missies. Uiteraard gaat de lol van het ontdekken van het spel er zo wel een beetje af. Daarom
adviseren we je het volgende niet te lezen, tenzij je het spel in eerste instantie toch iets te moeilijk vindt.

1. ICP01: vereiste interventie

De luchtafweer bevindt zich op de noordelijke heuvel, de westelijke heuvel achter het dorp en op de berg in het noord-
westen. Je moet je antitankhelikopter in defensieve gedragsmode zetten (om ervoor te zorgen dat hij wordt
teruggetrokken van levensgevaarlijk vijandelijk luchtafweergeschut) en je grondtroepen in de agressieve gedragsmode.
Je moet steeds eerst de grondtroepen uitschakelen om de luchtafweer te vernietigen, en vervolgens de helikopter
gebruiken om het werk af te maken.

Tip : Hoogte is een voordeel voor de vijand. Voorkom gevechten vanuit een lagere positie.

2. ICP02: stoorzenders

Het doel van de speler is om de radar van het vijandelijke kamp uit te schakelen. De GHOST-basis is in het noordwesten
en het dorp ligt in het noordoosten. Als eerste moet je een vluchtelingenkamp, een fabriek, een kazerne en twee machi-
negeweerbunkers opzetten. Om de vluchtelingen gemakkelijker te kunnen bereiken, moet je een omleiding zien te maken
aan de zuidelijke ingang van de vijandelijke basis (gebruik twee of drie tanks en wat voetvolk) en evacueer de burgers
uit het dorp. (Daarbij heb je twee tanks, jeeps en bazooka’s nodig om de helikopter te begeleiden). Herhaal deze oper-
atie zo vaak als nodig is. Als de speler ongeveer 15 tanks heeft, kan hij de vijandelijke basis aanvallen door een gerichte
aanval op het communicatiecentrum uit te voeren. Het moet kunnen.

Tip : je kunt zowel vanuit het zuiden als uit het oosten aanvallen. Het kan handig zijn een omweg via de tegen-
overstelde kant te maken om de GHOST-basis zo aan te vallen dat de rader minder sterk beschermd wordt.

3. ICP03: humanitaire missie

Doel van de speler is om een vluchtelingenkamp op te zetten, 20 vluchtelingen te verzamelen en vervolgens de GHOST-
basis te vernietigen. Er is een dorp in het noordoosten en een dorpje in het westen. De GHOST-basis ligt in het noord-
westen achter de bergen. Aan het begin van de missie moet je bazooka’s plaatsen in de buurt van hun basis en pantser-
voertuigen op verkenning sturen in de heuvels ten noorden van hun basis. Als de speler zich sneller wil ontwikkelen, kan
hij de groep burgers oppikken langs de weg ten noorden van zijn basis. Het ideale scenario voor een basis in deze missie
is een vluchtelingenkamp, twee generatoren, een kazerne en twee fabrieken te bouwen. De ideale strijdmacht om het
dorp terug te winnen bestaat uit tien tanks, vijf eenheden mobiel geschut en ongeveer tien bazooka’s. De vijand houdt
de twee dorpen bezet. In een poging het dorp opnieuw in je macht te krijgen en de burgers bij te staan, moet je eerst
een omweg door het andere dorp maken (met vijf jeeps) en even wachten alvorens het dorp aan te vallen (gedurende
die tijd stuurt de GHOST versterkingen naar het dorp dat je net hebt aangevallen). Om de GHOST-basis aan te kunnen
vallen, moet je tegelijkertijd via de twee bergkloven naderen om de vuurlinie aan het eind van een de twee bergkloven
te kunnen ontwijken.

Tip : houd altijd twee tanks en zo’n tien bazooka’s achter op de basis (je kunt nooit weten…)
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For Ubi Soft Entertainment
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Markus Pfeiffer,
Michaela Kametz,
Norman Matt,
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Renier Baaken,
Rolf Berg,
Susanne Reuter,
Volker Wolf

MARKETING

European Marketing Director
Laurence Buisson

Brand Group Manager
Axelle Verny

Brand Manager EMEA
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Brand Manager Red Storm Entertainment
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Marketing team around the world
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Julie Laurent, Rose-Marie David and Flore Pralus
(Export).

Manufacturing department
Pierre Escaich,
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Software en documentatie © 2000 Ubi Soft.
Direct X, Direct Draw, Direct Sound, Direct 3D zijn handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere lan-
den. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve bedrijven.
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TECHNICAL SUPPO
Online Support Options
Ubi Soft offers several for their software products.
One of these is our website at : http://www.ubisoft.co.uk
If you have a specific problem that is not addressed on our site, you can send your question to us via e-mail at :
techsupport@ubisoft.co.uk

Other Support Options

You can also contact Ubi Soft Consumer Support by phone, fax and e-mail.
Phone : 020 8 944 9000
Fax : 020 8944 9300 
Hours : Monday to Friday 9.30am – 5.30 pm GMT
Mailing address : Ubi Soft Entertainment Ltd

Vantage House, 1 Weir Road,
Wimbledon, London SW19 8 UX

TECHNICAL SUPPORT
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