
Lidmaatschap
Laser Quest Eindhoven

Lidmaatschap en spelinformatie voor gevorderden

Lid worden bij Laser Quest Eindhoven is heel eenvoudig: voor maar € 20,- krijg je van ons 
een button die je bij elk spel gebruikt. Je persoonlijke gegevens en je alias worden 

opgenomen in ons bestand en je bent lid. Al je scores worden door ons systeem bijgehouden 
en je doet mee aan de ranking. Een lidmaatschap bij Laser Quest blijft altijd geldig en hoeft 

niet vernieuwd te worden. Maar raak je button niet kwijt, want dan zul je opnieuw lid moeten 
worden. Lid worden zonder button kan ook. Je krijgt dan een pasje als lidmaatschap bewijs. 
Het verschil is dat je maar € 15,- hoeft te betalen voor je lidmaatschap. Je doet echter niet 

mee aan de Laser Quest ranking. Kortingen voor leden met button of pasje zijn gelijk. 
Dit kan voordelig zijn als je bv. voornamelijk komt computeren.

Elke maandagavond van 19:00 tot 23:00 uur is er een Laser Quest actie, ook voor niet-leden. 
Deelname is € 15,-. Hiervoor mag je heel de avond onbeperkt Laser Questen.
Op alle andere dagen kost een Laser Quest game voor leden € 7,50 en je hebt 

korting op iCombat (alleen 18+).

We zullen voorkomen dat mensen die voor het eerst LQ spelen bij een groep leden wordt
geplaatst. Alleen in overleg kan er van de standaardspellen worden afgeweken. 

Leden hebben tot 19:00 uur en Ma. t/m Wo. de hele dag, 50% korting
 op de tafelhuur van € 14,40/uur voor Pool 

Cyber Quest

Pool

Leden betalen € 6,00 per uur voor het gebruik van de computers voor 
internet en/of netwerkgames. Je kunt zo met meerdere personen gamen, tegen elkaar via 
het netwerk of over het internet. We hebben de nieuwste computergames zoals: Half-Life, 

WoT, Red Alert, Battlefield 3, WoW, Call of Duty en nog veel meer. Ook chatten, 
surfen over internet en e-mailen is mogelijk in Cyber Quest.

We beschikken over 8 high-end bij de bar  met kabelverbinding.

Soorten games
Gevorderde spelers mogen in overleg de LQ-computerinstellingen naar eigen keuze

aanpassen. Er zijn zoals bekend een aantal standaard game-instellingen, maar het is
natuurlijk veel leuker en uitdagender voor de gevorderde spelers op een totaal ander

spel te spelen! Voor leden zijn er dus veel meer mogelijkheden, maar het is makkelijker
om hiermee te experimenteren op de ledenavond, waar ze uitgebreid worden behandeld.

De belangrijkste spellen en mogelijkheden staan op de andere zijde van dit blad.
Er zijn er nog veel meer, maar met deze gegevens krijg je alvast een duidelijke
indruk van alle verschillende mogelijkheden en speldisciplines van Laser Quest.
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Levens, Schoten en Downtime
Deze drie gegevens zijn allen aan te passen naar eigen wens. Een spel met onbeperkt
levens en kogels kan heel leuk zijn, maar met beperkte levens en kogels wordt het een
stuk moeilijker om te overleven! De downtijd is de tijd tussen het geraakt worden en

het reactiveren van het pak. Hoe korter deze staat ingesteld, hoe hectischer en sneller
het spel zal verlopen.

Trefpunten op de Packs
 Het is mogelijk om de targets op de schouders en/of op het geweer uit te zetten, zodat

deze niet geraakt kunnen worden tijdens een spel. 

Teams
 Een spel kan worden ingesteld op drie manieren: solo, team (maximaal 3 teams) en

advanced team. Advanced team wil zeggen dat je ook je eigen team kan raken, waar je
voor gestraft zal worden door middel van puntenaftrek.

Sentinels

 Een sentinel heeft dezelfde functie als een replenisher, met één groot
verschil: het is namelijk een van je medespelers die je voorziet van kogels en/of levens!

Spelen met een sentinel vereist veel strategie en teamspirit!

Soorten games
Met al de bovengenoemde mogelijkheden kunnen tal van verschillende spellen worden
bedacht en uitgevoerd. Door één of meer van die instellingen te wijzigen, kun je al een
totaal ander spel krijgen! Ook het gebruik van attributen is toegestaan, wat ook zeer

interessant kan zijn. Gevorderde spelers kunnen zelfs hun eigen gamesettings of thema’s
bedenken! Hieronder een kleine greep uit een van de vele games die in ons bestand staan:

Frantic

Sniper

Normale team of solo game, maar met een downtime van 1 seconde.
Snel en hectisch spel waarbij een goed reactievermogen en snelheid

van zeer groot belang zijn!

Dit spel wordt gespeeld met beperkte levens en kogels. Hierdoor ontstaat
een sluipspel waarbij geduld en concentratie een grote rol spelen. Wees

zuinig op je schoten en speel nauwkeurig om te overwinnen!
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