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Ontdek de spannende 

wereld van Pokémon…

Bezoek de 

Alola-regio!

…neem het op tegen de 

schurken van Team Skull!
Je avontuur 

begint hier…

Maak nieuwe vrienden…

De Pokémon-serie bestaat uit role-playing games die 

plaatsvinden in enorme werelden vol mysterieuze 

wezens die Pokémon worden genoemd. Pokémon 

kunnen allerlei vormen en formaten hebben. 

Er zijn honderden verschillende!

Je nieuwe avontuur in 

Pokémon Sun en Pokémon 

Moon vindt plaats op de 

tropische eilanden van 

de Alola-regio! Deze 

regio is omringd door de 

zee en is ook een bekend 

vakantieoord. Toeristen van 

over de hele wereld komen 

er naartoe!

De groep schurken die Team 

Skull wordt genoemd, zorgt 

voor grote problemen in de 

Alola-regio. 

Ze stelen Pokémon van 

andere mensen, vernielen de 

Trial Sites, en voeren allerlei 

snode streken uit.

Team Skull-troepen

Team Skull-

Baas Guzma

Team Skull-

officier 

Plumeria

Professor Kukui

Professor Kukui is de 

betrouwbare Pokémon-

professor van de Alola-

regio. Hij woont vlak bij 

je en houdt je in het oog! 

Hij draagt een witte labjas 

over zijn blote torso om 

zijn unieke stijl tot uiting te 

brengen.

Lillie

Lillie is een mysterieus 

meisje dat de professor 

assisteert. Ze houdt niet zo 

van Pokémon-gevechten, 

maar is gek op lezen. Ze 

heeft al heel wat boeken 

verslonden!

Hau

Hau is een jongetje dat dol 

is op Pokémon - en nog 

doller op eten!  Wanneer je 

naar de Alola-regio vertrekt, 

wil hij meteen vrienden met 

je worden.

De nieuwe Rotom Pokédex 

bewaart gegevens over 

Pokémon, vertelt je waar je 

nog naartoe moet gaan - 

en heeft nu ook een eigen 

persoonlijkheid!

In Pokémon Sun en Pokémon 

Moon ben je een Pokémon 

Trainer die op reis gaat door 

de Alola-regio. 

Als Pokémon Trainer moet 

je verzamelen, trainen en 

vechten om de Island Trials 

te voltooien! Op pagina 9 

lees je meer over de  

Island Trials.
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Kies je partner Pokémon!

Wie wordt jouw reisgenoot?

Grass/Flying Water Fire
Rowlet kan muisstil 

aanvallen!

Tapu Koko  

Electric/Fairy

Yungoos  

Normal

Pikipek  

Normal/Flying

Turtonator 

Fire/Dragon

Togedemaru  

Electric/Steel

Wishiwashi 

Water

Crabrawler 

Fighting

Grubbin 

Bug

Sandygast  

Ghost/Ground

Fomantis  

Grass

Popplio kan dik veertig 

kilometer per uur 

zwemmen!

Litten kan aanvallen met 

brandende haarballen!

Rowlet Popplio Litten

Ken je types!

Dit zijn de nieuwe  

regiovarianten

Het kiezen van je partner Pokémon is een zeer belangrijke beslissing. Deze Pokémon 

reist vanaf het begin van je avontuur met je mee, dus denk goed na over je keuze…
Er zijn meer dan twaalf verschillende soorten Pokémon. Sommige types zijn extra sterk 

tegenover andere types! Pokémon hebben ook eigenschappen die tijdens gevechten 

speciale effecten of bonussen opleveren!  

Hier wat voorbeelden van Pokémon die je kunt tegenkomen:

Sommige Pokémon hebben 

zich aangepast aan de 

verschillende microklimaten 

van de Alola-regio. Daardoor 

kunnen hun vormen per 

regio verschillen!

Alolan Vulpix

Alolan Raichu

Alolan Exeggutor

Alolan Meowth
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Totem Pokémon

Vangen…
The Island Challenge

Grand Trials

…en vechten met je Pokémon!

Trainen, in level stijgen, evolueren…

Island Challenge Trials

Bestrijd Pokémon om hun 

HP omlaag te brengen, en 

gooi dan een Poké Ball 

om ze te vangen! 

Verken elk van de vier eilanden!

Overwin Trials en voltooi de Island Challenge!

Aan het eind van elke Trial, wordt 

je opgewacht door een machtige 

Totem Pokémon. Maar kijk uit!

Versla de Kahuna van het eiland in de Grand Trial en ga 

verder naar het volgende eiland!

Dit zijn de Z-Moves

Wanneer de wensen 

van trainer en Pokémon 

resoneren en ze samen hun 

volledige kracht benutten, 

resulteert dit in de 

explosieve kracht van  

een Z-move!

Je kunt je Pokémon trainen 

en laten evolueren zodat ze 

sterker worden en nieuwe 

moves leren!

Met Hyper Training, kun je 

zelfs Lv. 100 Pokémon nog 

sterker maken!

Een Totem Pokémon kan  

hulp inroepen van zijn 

bondgenoot-Pokémon!

Je vindt Pokémon 

in hoog gras, donkere 

grotten of de zee!

Sandygast  

Ghost/Ground

Palossand  

Ghost/Ground



Pokémon zijn dol 

op Poké Beans...

…En ze worden 

ook graag geaaid!
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Vecht & ruil 

Pokémon met 

je vrienden!

Zorg goed voor je Pokémon  

en word dikke vrienden!

Ga met je vrienden 

naar Festival Plaza!*

Gebruik Pokémon 

Refresh om je Pokémon te 

verzorgen. Na een gevecht 

kan je Pokémon soms erg 

vies zijn. In zo’n geval is het 

goed om hem weer helemaal 

schoon te maken!

De mogelijkheden om met andere spelers te 

vechten en ruilen komen allemaal samen in 

Festival Plaza. Hier gaan de festiviteiten altijd 

door. Pokémon Trainers van over de hele wereld 

ontmoeten elkaar.

Door met andere mensen te 

praten en aan hun verzoeken 

te voldoen, kun je Festival 

Coins krijgen om te 

besteden op Festival Plaza. 

Je vindt daar allerlei coole 

winkels.

*Internetverbinding vereist

Door je Pokémon te verzorgen, kun je ook kwalen 

genezen die je Pokémon tijdens gevechten heeft 

opgelopen, zoals vergiftiging en verlamming!

Pokémon die zeer op je gesteld zijn geraakt, gaan tot het 

uiterste voor je. Soms ontwijken ze zelfstandig aanvallen 

van andere Pokémon - en ze zetten zelfs door als ze 

bijna bezwijken!

Genees Spearows 

Poisoning!

Bevrijd Eevee 

van Paralysis!

Zorg goed voor je Pokémon met Pokémon 

Refresh, en ze zullen zich tijdens je avontuur 

bewijzen als goede bondgenoten!

Speur naar 
zeldzame 

voorwerpen in 
goody shops!

Ontmoet andere 

spelers en ga winkelen!
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Wanneer ze hun kenmerkende move gebruiken, veranderen Solgaleo en Lunala van vorm!

Psychic/Steel Psychic/Ghost
Solgaleo is ook bekend als “het beest dat 

dat de zon verslindt“. Zijn kenmerkende 

move is Sunsteel Strike, een aanval die de 

tegenstander raakt met de kracht  

van een meteoor!

Lunala is ook bekend als “het beest dat de 

maan roept“. Lunala’s kenmerkende move 

is Moongeist Beam, een onheilspellende 

lichtstraal!

Solgaleo Lunala

Ontdek het mysterie achter 

de Legendarische Pokémon

Een gevaarlijk mysterie

bedreigt de Alola-regio –

Ultra Beasts!

UB-02 Beauty

Dit Ultra Beast verschijnt 

in Pokémon Moon en is 

bekend onder codenaam 

Beauty. Met zijn lange, 

ranke benen kan hij zo snel 

accelereren dat men zegt dat 

hij bliksem kan ontwijken!

UB-01

UB-01’s lichaam bestaat uit 

een glasachtige substantie. 

Hij verandert constant  

van vorm.

UB-02 Absorption

Dit Ultra Beast verschijnt 

in Pokémon Sun en is 

bekend onder codenaam 

Absorption. UB-02 

Absorptions complete 

lichaam is bedekt met grote, 

krachtige spieren. Daarmee 

kan hij buitengewoon hard 

stoten!

Tijdens je avontuur ontmoet je de Ultra Beasts en zullen ze de Alola-regio aanvallen! 

Hun aantallen en drijfveren zijn onbekend, maar waarschijnlijk zijn er meer!



Poké Pelago bestaat uit diverse eilanden. Hier kunnen Pokémon op onderzoek gaan, met 

gymtoestellen spelen of andere leuke activiteiten ondernemen. Als je veel Pokémon naar 

Poké Pelago stuurt, kun je de faciliteiten op je eilanden steeds verder ontwikkelen - en zelfs 

nieuwe soorten eilanden ontwikkelen!
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Coole nieuwe functies!

Ontdek wat er nieuw is in 

Pokémon Sun en Pokémon Moon!

Voorwaarts met Poké Ride!

Ontdek nieuwe Pokémon 

met de QR Scanner!

Organiseer je eigen Friendly Competitions of strijd 

online en in live-competities via de Pokémon Global Link!

Scan...

…en vind!

Een nieuwe vechtvorm: 

‘Battle Royal’

Vier Trainers nemen het 

tegelijk tegen elkaar op!

Poké Finder 

Met de Poké Finder kun je foto’s van 

gevonden Pokémon maken!

Daar lijkt een 

Poké Finder fotospot 

te zitten!

Maak een mooie 

foto van Pikachu!

Hij is geweldig 

goed gelukt!

Poké Pelago – Een paradijs 

voor Pokémon in PC Boxes!



Verkrijgbaar vanaf 23 november

Pokémon Sun and  

Pokémon Moon  

Special Demo Version

pokemon.nl/sunmoon

Nu verkrijgbaar!

Breng Ash-Greninja over naar 

Pokémon Sun of Pokémon Moon

Scan deze QR-code met je 

Nintendo 2DS of 3DS en 

download de gratis demo!


