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mensen de kerst 
_ Het LEGO Magazine hooft 
‘een aantal Inwoners van 
LEGO City gevraagd hoe zo de kerse gingen 
Soorbrengen 

stationschef Fred 
ik ben natuurlijk 
‘aan het werkop. 
het staon, De 
‘vronen rijden. 
gewoan doot. Gok tijdens de 
feestdagen — 
veel mensen. 

kgs lekker 
ne houden 

‘en mar min 
zoons sas rij 
‘op de heling 
van LEGO CH 

Brandweerman Bertzel 
(Cerwin naar zijn brand: 
weerwagen rende op weg 
‘haar de volgende bran: 
“Wij zijn In de kazerne. 
Kaar om uitte ruken, 
‘ais iemand onze hulp 
nodig heef. Maar we 
hebben taart, toastjes en 

‘eon kerststol om ons 
‘gezelschap te houden” 

kderziskanhais, de 
echte Kerman le 
pamelijk op bezoek 
In een weeshuis 
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MNDSTORMS 
Een robot die 
kan zien, praten, 
en lopen? 

_— 
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Schrijf je eigen e 
Batman verhaal! 

Verlengijktje F varntijtecoen AEN 
voor Sinterklaas? 





eet jij hoe goederen uit Fabrieken, mijn 
boerderijen op de plaats komen waa we 

reinen verplaabst. bit zijn zE 
speclale treinen die alleen maar met vracht 
rijden, vaak over grote afstanden, 

Hienonven staan 
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heven zoda de Ê det ih wash, kiten worden overgeladen. — 
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Open wegens worden gebruk. | Vrhattensean enen Sr genanelan | 

zijn verereke de oren! gen niouw goederentransport e onderweg! Á 



Race in vagen of zonneschi 
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‚Ferrari F1 Racer 1:8 | 
Gebouwd op snelheid! 

og nooi gezion: de LEGO Ferrari F1 iscer in schacl 141 ‘snelle gescroomi {dan ookt Deze superraalstische replica van de Seuders Ferrari F1] 

En. 
De gachdche maa vee de mean dn schee Tarak 
Tips 0 Wo mean 
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Oras Liessns Paopier 
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Bl ons Postbus 050 
9000 Az Rotterdam 

Stuur dan een foto naar: lub Coo) 

Ste mall een digrale foto Naar clubNLe, 
Com onder Vermelding van ooi ereender, 

Graag alleen kleurenfoto 
Van goede. kwalnteit, 

( ClubNL@lego'com 



isp de woestijn van Tateoin staat de krijgsheer Jabba he 

n plan om ze. 
‘ontenagpen.. maan daer hebben ze REDE Dj hodig! Kun ze helper 
Kleine droid &o vinden op deze bladzijde? 5 

Beragi geleverd door: Banne omm 
voort: Escorterend ‘Gvangeneranapercek 



BoUW En PROCEANNNEEN 
ROB PEBOEN Wir JI) Witrd 

awegen. Zien. Haren Vaolan. Nindstarme NKT 
‘allemaal Combineer de Fantastische, 

nieuwe hi-tech sensors met de krachtige, intel 
‘gente NXT steen en laat de robot all jeu, 
Opdrachten tievoeren: Van het: voors dn 
huisdier cot heb bewaken van je kamer 
De mogelijkheden zijn eindeloosia 
Hoe werkt het? 
Mindstorms NXT bestaat uit de 
NXT inteligente steen en 
verschillende 
‘sensors. De 
‘computer ge- 
stuurde steen is 
het brein van een 
Mindstorms robot. 
Met deze steen laat. 
je de robot tot even 
komen en verschilende 
handelingen uitvoeren. 
De ultrasone sensor zorgt ervoor 
dat de robot kan zien en voorwerpen kan 
ontdekken, met de tastsensor kan hij voelen, 
de geluidsensor dient als oren voor de robot 
en met de lichtsensor weet hij of het cht of 
donker iel 
Servomotoren 
Met de drie servomotoren kan je robot. 
bewegen. Elke motor heeft een ingebouwde 
rotatiesensor. Hiermee kun je de bewegingen 
van je robot nauwkeurig regelen. 
Bouwen 
Een Mindstorms robot creêren Is niet moelijk. 
Het bijgeleverde computerprogramma bevat. 
stap-voor-stap bouwinstructies voor verschil 
lende robots. Uiteraard kun je ook zelf je, 

fantasie de vrije loop 
en, laten en een eigen 
Ld ‘robot bouwen. 

Pd 
Ĳ 

Voor meer informatie en bouwconstructies ge jo naar 
www.MINDSTORMS. com. 

EmndsTrarmsammm Wat is NKT? 



Bomtjveennooenienen See 
Is er brand uitbrookt in een hoog gebouw, 
rukt de brandweer uit mot deze ladderwagen. Op echte brandweerwagens zit een vareenkomsten tussen de TECHNIC uitschuifbare mast Hermes kunnen de echte brandw brandweermannen bij de bovenste 

verdieping van een gebouw komen om 
te blussen of mensen te redden. De 

scoopmast van het 
TECHNIC model 

kan 56 em, 
uitschuiven en, 

fr Sorerasien 
In deze gendel Kunnen Brand vermanen de hoogste verdiep. hgen bereken” a 
De gondel wordt kN mogen omlaag Ed Eeuegendear Sne EE op se grond 5 

Fr: 
8 

Achter de zijpanelen op sen brandweerwagen 
ER van ales opgeborgen. 
Sangen, medische U TECHNIC model noodepperaruur en alle À ais ie echie Andere spulen dede || adderwegens brandaeernodghesk. KE hobsan ven Be oenslen van de Seugvosten 

8E gen kunnen open, zodatje Ì ie biablieden 
het bedieningspaneel van fis de mast wordt je gondel kun zien itgeschosen 



Em Chao da 

Teja 
Is eon auto pech heeft, gebruiken we een sl oe ‘om hem naar 
‘ven garage be slepen, waan hij gerepareerd kar] worden. De TECHNIC 

sleopwagen is 2 realisciach dst je hem misschion n 
wel eens op de openbare weg tegenkomt! 

Met de ler met 
tandradsysteem zet 
le zware ladingen 

vig vast 

Als je de zijpanelen oper 
maakt zie je de bedienings. 

hendels voar het ophijsen van, ‘de soephaal en het laten. 

Hoal de sleepwagen weer uitelkaar BN en beuw horn om tot oen dlplocrt 
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koop de 
Supernova en 
‘ontvang een 

GRATIS Takeshi 
sleutelhanger 
twv. € 3,99 

wma 
Supernova Kie 
€2500 

4 Leeftijd 7e 
| 284 Elementen 

tastische, 
echenkideeën 

ws Kerst! 

Brandweerwagen 

1035 Element 

781 be Boemobiet 
Two Face ontsnapt 

eaes 
Leet 7e, 288 Elementen 


