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Elke maand de vetste  

games, het coolste speelgoed, moppen, strips, 

prijsvragen met te gekke prijzen, puzzels, 

raadsels, verhalen over gamehelden, de 

brievenrubriek, game update, toffe series en 

films, tips & tricks, interviews en veel weetjes. 
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 is hét fun merk voor kinderen van  
7 tot en met 14 jaar. Het is de musthave met alle ins  
en outs over de leukste games, het nieuwste speelgoed,  
de coolste series en films, interviews met bekende 
mensen, spannende strips, vette moppen, win-acties, 
gamehelden, posters en geweldige verhalen. 

             informeert               inspireert             amuseert  

Dit alles met een vlotte toon, vrolijk en zonder poespas. 

LACHEN!
LACHEN!STRIPS!STRIPS!TOYS!

TOYS!

GAMES!
GAMES! PUZZELS!

PUZZELS!
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STOERE KINDEREN VAN
7 T/M 14 JAAR, MET
EEN KERNDOELGROEP
VAN 9 TOT 11 JAAR.

ZE ZIJN FANTASIERIJK
EN HEBBEN EEN GROOT
INLEVINGSVERMOGEN  

IN VERSCHILLENDE 
CHARACTERS VAN TV, 

FILMS EN STRIPS.
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Inhechten, meesealen, 
opplakken,
instagram story etc in 
overleg.
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Print

Kant en klare advertentie 
tarief 1/1 pagina € 2.500,-

Op deze pagina’s maken we samen uitgebreide, 
doelgroepgerichte productpromotie. 

Zo kunnen wij onze doelgroep goed informeren over 
wat het product is.

Artwork en screen- en productshots worden volop 
gebruikt in een bijpassende vormgeving. 

Zo ziet onze lezer waar het allemaal om draait en is hij/
zij volledig geïnformeerd en enthousiast gemaakt.

Uiteraard wordt alles door onze stoere redactie 
geschreven en onze art-studio zal de vormgeving en 
lay-out verzorgen. 

Dit alles is bij de prijs inbegrepen. Voor plaatsing komt 
alles nog even ter controle .

2/1 Advertorial (prijs in overleg ) 
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elk jaar:elk jaar:

12 x het 12 x het 

magazine magazine 

1 zomerboek 1 zomerboek 

1 winterboek1 winterboek
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Opgepast! STOER stapt in de Brawl Stars arena 

en is klaar voor actie. We checken de leukste 

personages, handige tips en bijzondere challenges 

voor deze toffe en populaire game!

55

Dit is Brawl Stars!

Heb jij nog nooit Brawl Stars gepeeld? 

Geen nood, STOER legt het uit. 

Brawl Stars is een gratis game voor 

je mobiele telefoon of tablet. Het 

spel is een MOBA, wat staat voor 

Multiplayer Online Battle Arena. Je 

speelt online, meestal in een team 

met je vrienden of onbekenden. Je 

kiest eerst je personage, bijvoorbeeld 

een zakenman-pinguïn, een boze 

kraai of een snoepmachine-robot. O 

ja, dat hadden we nog niet verteld: 

dit spel is helemaal gek! Samen 

met je team ga je de arena in. Je 

ziet de actie van boven. Het doel? 

Knokken! Jouw team tegen dat van 

de tegenstander. Of je een enorme 

beer, een pikhouweel of een ukelele 

inzet om de strijd aan te gaan, dat 

is aan jou. De game heeft allerlei 

soorten spelopties, zoals voetballen, 

diamanten verzamelen en een grote 

robot bouwen. Voorlopig ben je nog 

niet uitgespeeld!  

Zo werkt de 

Brawl Pass! 
Start je de game, dan zie je links onderin een knop waar 

‘Brawl Pass’ bij staat. Klik je erop, dan zie je allerlei 

opdrachten staan. Bijvoorbeeld: ‘Win 6 gevechten met 

Bull’, ‘Versla 24 vijanden in Edelstenengraai’ of ‘Win 

10 gevechten in Solo-Showdown’. De opdrachten zijn 

verdeeld over Dagelijkse Opdrachten, die elke dag 

anders zijn, en Seizoensopdrachten, waar je langer de 

tijd voor hebt. 

Wat krijg ik ervoor?

Voor elke opdracht die je goed uitvoert, 

ontvang je Tokens. Klik op ‘beloningen’, 

dan zie je wat voor prijzen er allemaal op 

je staan te wachten. Wat dacht je van een 

Megadoos? Of een stapel edelstenen? Hoe 

meer opdrachten je goed uitvoert, hoe beter 

de beloningen worden.

Een pas kopen
Het is ook mogelijk om een betere versie 

van de Brawl Pass te kopen. Je krijgt dan 

meer beloningen voor het uitvoeren van de 

opdrachten. Je betaalt voor je Brawl Pass met 

edelstenen. Let goed op, want edelstenen 

zijn zeldzaam. Koop je ze in de winkel in de 

game, dan betaal je ervoor met echt geld.

Tijd om te 

knokken!

STOER speelt  
Brawl Stars!

Tara
Deze mythische 

knokker gooit met 
spelkaarten en laat 
haar tegenstanders 

met haar Super-aanval 
in een zwart gat 

verdwijnen!

Games

Crow
Zie je giftige messen door de arena vliegen, 

dan is de legendarische knokker Crow in de 

buurt. Je blijft een tijdje schade krijgen als 
hij je raakt. Oppassen dus!

Rico
Hij ziet er blij uit, 
maar de kaatsende 

kogels van deze 
robot zijn heel 

gevaarlijk. Maak slim 
gebruik van muren 

als je met hem 
speelt!
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Fortnite
Tips, tricks  
& challenges!

Games

Splash! Deze zomer genieten we van het derde seizoen van het tweede Fortnite-hoofdstuk. De game is nog altijd razend populair. Wil jij een nog betere speler worden? STOER duikt het water in en komt boven met handige tips en toffe uitdagingen!

Maak loot-paden 
Slimme spelers weten precies waar loot te vinden is op de map. Nóg slimmere spelers maken loot-paden: wandelroutes langs verschillende plaatsen waar items liggen. Hoe meer van deze paden je kent, hoe beter. Je springt uit de Battle Bus, landt met je glider en begint met lopen. Als je nooit hoeft te twijfelen waar loot ligt, ren je zo langs de juiste plaatsen en heb je snel goede wapens en handige gadgets te pakken! Blijf wel op je tegenstanders letten natuurlijk…

Slim erachteraan
Zie je een tegenstander? Denk eerst eens goed na voordat je achter hem aan rent. Welke kant gaat hij op? Waar zou hij heen willen gaan? Is er een 
goede schuilplaats in de buurt? Of een plek met veel loot? Verplaats jezelf in je tegenstander. Neem een andere route naar waar hij waarschijnlijk heen gaat en verras hem! 

Jij bent  
jouw leraar
Wil je nóg beter worden? 
Neem dan eens de beelden 
op van je Fortnite potjes. 
Naar pro’s op YouTube 
kijken is leerzaam, maar als 
je jezelf ziet spelen, ontdek 
je precies wat je sterke en 
zwakke punten zijn.

Struiken-
verstoppertje
Spannend hoor, zo’n battle 
royale-strijd. Maar pak het ook 
eens relaxed aan. Wat dacht je 
van schuilen in de grote bosjes? 
Terwijl jij gehurkt verstopt zit, 
lopen nietsvermoedende spelers 
zomaar langs, op zoek naar loot. 
Zorg dat je ze goed in je vizier 
hebt en stuur ze terug naar de 
lobby, voordat ze snappen wat er 
gebeurt! 

De kunst van  
het vluchten
Loop je rustig door Pleasant Park of Frenzy Farm, begint er iemand op je te schieten. Heb je geen idee waar 
die tegenstander is, of ben je nog 
niet klaar om te knokken, dan is het tijd om de benen te nemen. Rennen dus! De gouden regel bij wegrennen is dat je nooit in een rechte lijn 
beweegt. Spring, zigzag en maak 
schijnbewegingen om te zorgen dat je geen makkelijk doelwit bent. 

In alle rust
De Fortnite-map blijft nooit heel lang hetzelfde. Maar je ziet al snel welke gebieden populair zijn en welke niet. Houd daar rekening mee als de storm dichterbij komt en jij naar het nieuwe, veilige deel van de map moet bewegen. Van welke kant komen de meeste spelers waarschijnlijk? Welke rustige route is er voor jou mogelijk? 

Tip!Tip!

Tip!Tip!

Tip!Tip!

Tip!Tip!

Tip!Tip!

Scuba Jonesy
 

Scuba Jonesy voelt  
zich zeker thuis in het water. 

Eternal Knight
 

Een ding is zeker: met de Eternal 
Knight skin trek je stijlvol ten strijde.

KitOnderschat nooit een kat. Zeker niet als hij een robot-pak heeft.
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Dit is Pokémon GO!
Ben jij een nieuwe speler? We leggen de game voor je uit! Het doel van het spel is het vangen en trainen van zoveel mogelijk Pokémon. Je speelt het spel op je mobiele telefoon. Door in het echt buiten rond te lopen, beweegt je personage op je telefoon mee. Op de kaart zie je overal Pokémon lopen! Tik ze aan en vang ze door een Poké Ball naar ze te gooien. Die vind je bij PokéStops, de blauwe voorwerpen op de kaart. Door de camera van je telefoon lijkt het net alsof de monsters in de echte wereld naast je staan!

Games

Pokémon GOPokémon GO
in 2020!in 2020!

Het is alweer vier jaar geleden dat Pokémon GO uitkwam. Het spel was direct ongekend populair. Overal ter wereld gingen mensen de straat op om monsters te vangen op hun mobiele telefoon. Sindsdien is er héél veel veranderd in het spel. STOER laat het zien!

Glinsterende verrassing
Héél soms kom je tijdens het spelen een Pokémon tegen die een andere kleur heeft dan normaal. Bijvoorbeeld een gouden Magikarp in plaats van oranje. Of een zwarte Charizard! Deze monsters noem je shiny Pokémon. De kans op een shiny is super klein, dus als je er een tegenkomt, doe dan je uiterste best om hem te vangen! Je ziet pas of een Pokémon shiny is nadat je hem op de kaart hebt aangetikt. Loop dus niet zomaar door als je weer eens een saaie Shellder ziet. Hij zou zomaar oranje kunnen zijn…

De beste vrienden
Elk spel is leuker met vrienden. Voeg ze toe 
in de game en stuur Gifts (kado’s) naar ze 
toe die je bij PokéStops hebt gekregen. Gifts 
zitten vol Poké Balls, genezende middelen 
en speciale eieren met 
unieke Pokémon. Genoeg kadootjes uitgewisseld? Daag je vrienden uit voor een battle of ruil Pokémon met ze! Bij elke ruil is er een kans dat je een lucky Pokémon ontvangt. Die hebben een speciale gele gloed en het kost minder Stardust om ze sterker te maken! 

Poké-vriend
Tijdens je avonturen heb je altijd één Pokémon bij je als je buddy: dat is je maatje. Gezellig! Geef je buddy te eten, speel met hem of laat hem met je meelopen. Hoe meer je samen met je favoriete Pokémon doet, hoe betere vrienden jullie worden. Dat heeft veel voordelen! Zo wordt je buddy nóg sterker en helpt hij zelfs bij het vangen van Pokémon! Het is ook leuk om foto’s van hem te maken!
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Duizelig draaien
De minigame Dizzy Heights zit 

vol met draaiende platen die zelfs 
de meest stabiele Fall Guys laten 

wankelen. Tip: loop altijd mee met 
de richting van de draaischijven, ook 
als dat eigenlijk een kleine omweg is 
naar het einddoel. Tegen de richting 

in lopen gaat té langzaam. 
Wipwap warboel  

De minigame See Saw is een van de 
meeste gevreesde in het spel. In dit 
level klim je over enorme, vliegende 

planken die net als een wip in de 
speeltuin werken. Ge je rechts staan, 
dan gaat de linker kant omhoog en 

andersom. Zo spring je door van wip 
naar wip. Simpel? Probeer het maar 
eens als er 50 anderen om je heen 
rennen die allemaal gaan, staan en 

vallen waar ze zelf willen. Help!

Sprong-succes
Als het goed is ben je niet alléén maar aan het vallen in dit spel. Maar pas op met springen. Spring je tegen iemand anders aan, dan val je om. Probeer te springen als je ruimte hebt (die heb je meestal niet, maar doe je best)! 

Vallen met stijlEen van de weinige moves die je hebt in Fall Guys is de duik. Gebruik die om verder te springen, maar ook om je landing te verzachten. Spring je van grote hoogte naar beneden op een platform, duik dan om je landing te verzachten en sneller weer op te staan. 

Met de deur in huis vallen
Het spel Door Dash vraagt het 

uiterste van je Fall Guys-skills… 
uhm, geluk. De groep spelers 
rent op deuren af. Sommigen 

knallen open als je er tegenaan 
springt, anderen blijven stevig 

staan en geven je alleen 
hoofdpijn. Hoe weet je welke 

de goede is? Door er als een kip 
zonder kop tegenaan te springen 
en te hopen op het beste! Tip: blijf 
in het midden van de groep en laat 
anderen de deuren testen. Let wel 
op dat je niet té ver achter blijft.

Vallen, opstaan, vallen!

Games

Fall Guys:Fall Guys:  
Ultimate KnockoutUltimate Knockout

Wat krijg je als je platformgames mixt met battle royale en een gigantische hoeveelheid chaos? Fall Guys! Bereid je voor op lachen, gieren en vallen! Heel veel vallen. STOER vertelt je alles over  
dé game-hit van 2020!

Dit is Fall Guys!
We kunnen ons voorstellen dat je denkt… ‘Wat ís dit?’. Het antwoord: een van de grappigste games ooit. Je bestuurt een Fall Guy (zo’n blij boon-achtig figuurtje) die meedoet aan een spelshow. In een serie van willekeurige minigames neem je het op tegen 59 andere spelers. Zo moet je een parcours vol hindernissen afleggen, wegrennen voor stijgend slijm, kasteelmuren 
beklimmen, gigantische stukken fruit ontwijken en 
voetballen met ballen die twee keer groter zijn dan jij. Soms zijn de minigames opeens nét iets anders 
dan je gewend bent, dus let op! Elke ronde vallen 
er een paar spelers af, tot er één over blijft. Jij 
natuurlijk! Zwiepende balken  

The Whirlygig is een van  
onze favoriete spelrondes.  

Je stormt met zijn alleen over  
het veld, richting de finish.  

Al snel kom je zwiepende balken 
tegen. Oppassen dus! Of speel als 
een pro en laat je expres keihard 
vooruit slaan! Na een tijdje kom 
je bij een splitsing. Rechtdoor, 
links of rechts. Onze tip: kies 

links! Spelers die rechtdoor gaan 
worden bijna altijd van de baan 

af geslagen door de grote molen, 
naar de rechter baan. Dus daar 
is de meeste drukte! Op links 

spring je rustig door…

©
 M

ed
ia

to
ni

c 
20

20



bij elk nummer krijgt de lezer een  

te gek kado en maakt hij/zij ook  

nog kans op allerlei te gekke prijzen.  

en bij een abonnement van 1 of 2 jaar kun  

je een geweldige gift uitkiezen!

DEELT UITDEELT UIT



LATER!LATER!


