


Kies je wapen, hijs je in je bepantsering om en 
beleef een legendarisch avontuur in de uitgestrekte 
wereld van Monster Hunter 3 Ultimate. Voer op-
drachten uit voor de mensen in Moga Village en 
schrijf geschiedenis als de grootste jager aller tijden.

Je ontvangt opdrachten van een speciale organi-
satie die het jagersgilde wordt genoemd. Voer de 
opdracht – of opdrachten – uit vóór de tijd ver-
strijkt om beloningen te ontvangen die je verder 
helpen.

Aan je hard bevochten overwinningen houd je meer over dan alleen 
een goed gevoel. Snijd verslagen monsters in stukken en verzamel de 
beenderen, hoorns, huiden en meer. Laat de onderdelen verwerken in 
wapens en bepantsering, zodat je goed beslagen ten ijs komt tijdens de 
komende, almaar zwaarder wordende gevechten. Zo ziet het leven van 
een jager er uit.

Verzamel al je kracht en gewiekstheid om de bloeddorstige monsters te verslaan, 
en gebruik de onderdelen van je verslagen tegenstanders om een sterkere uitrusting 
te vervaardigen voor de komende gevechten. Zo ziet het leven van een jager er uit.
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De ware kracht vind je niet in één jager, maar 
door samen te werken als één jager. Vorm een 
team met je vrienden en overmeester reusachtige 
monsters in onvergetelijke gevechten – online 
op de Wii U of via een lokale draadloze verbinding 
op de Nintendo 3DS.

Deel voorwerpen, bepantsering en wapens met 
andere spelers. Maar pas op! De krachtigste uit-
rustingsstukken moet je verdienen en kunnen 
niet worden geruild. 

De mysterieuze metgezellen
Als je alleen speelt, kunnen Cha-Cha en Kayamba je tijdens je avontuur vergezellen. Deze energieke rivalen 
schieten jagers te hulp met hun unieke dansen en ontwikkelen zich naarmate jullie gezamenlijk opdrachten 
uitvoeren. Je kunt ze van nieuwe vaardigheden voorzien door hun maskers te vervangen.

Als je in het bezit bent van zowel een Wii U als een Nintendo 3DS 
(én een exemplaar van Monster Hunter 3 Ultimate voor beide 
systemen), kun je je opgeslagen spelbestanden uitwisselen. Zo 
kun je overal jagen, of een jacht in hoge definitie voortzetten op 
de Wii U.

Voer het gevecht online
Tot vier spelers kunnen online een team vormen om de 
kwaadaardige monsters samen te vellen. Toon anderen je 
zuurverdiende uitrusting en verhoog je rang om de wereld te 
laten zien dat jij de ultieme jager bent.

Werk samen
Verbind maximaal vier Nintendo 3DS-systemen via een lokale 
draadloze verbinding en beleef de spannendste avonturen 
met je vrienden, of ontmoet jagers in je omgeving via StreetPass.

Organiseer een jachtpartij
Verbind tot drie Nintendo 3DS-systemen via een lokale 
draadloze verbinding met een Wii U en jaag gezamenlijk 
met de verschillende systemen.



Deze oersterke monsters zijn snel ter been en denderen 
blindelings over alles wat op hun pad komt. Maar wat 
ze pas echt gevaarlijk maakt, is het exploderende slijm 
dat aan jagers blijft kleven.

Type: Brute Wyvern
Dreiging:  

Brachydios

Bestudeer ze. Respecteer ze. Bejaag ze.
De wereld van Monster Hunter 3 Ultimate krioelt van de monsters, die het land, de zee en het luchtruim 
bevolken. Hieronder bevinden zich dertig nieuwe soorten, die je tot het uiterste op de proef zullen stellen.

De monsters die je tegenkomt variëren van klein en relatief ongevaarlijk tot ontzagwekkend en ronduit 
dodelijk.

Leer meer over de wezens die je zoal tegen kunt komen terwijl je het uitgestrekte en gevarieerde terrein 
doorkruist. Maar pas op! Met elk bergpad dat je volgt of meer waar je induikt kun je tegenover een wreed 
monster komen te staan dat korte metten maakt met een onvoorbereide jager. Op deze pagina’s vind je 
informatie over een aantal van de bloeddorstige wezens die door het woeste land zwerven; bestudeer je 
vijanden goed en misschien breng je het er zonder kleerscheuren vanaf.



Type: Fanged Beast
Dreiging:  

Volvidon

Maak nooit de fout om Volvidons te onderschatten. 
Ze zijn in staat om verlammende klodders vloei-
stof uit te spugen, en zich op te rollen tot een bal 
om over onoplettende jagers te walsen.

Rathian
Type: Flying Wyvern
Dreiging:  

Vuurspugende vrouwelijke wyverns, ook wel bekend 
als ‘de koninginnen van het land’. Met hun 
krachtige poten en giftige staartstekels jagen ze 
voornamelijk op de grond. Rathians leven in har-
monie met Rathalos, en het is bekend dat ze 
soms gezamenlijk jagen.

Wyverns die heersen over de eeuwig bevroren toendra. 
Barioths gebruiken hun slagtanden en stekelige schubben 
om zich voort te bewegen over het gladde ijs. Hierdoor 
is het knap lastig om ze bij te houden.

Barioth
Type: Flying Wyvern
Dreiging:  



Bird Wyverns hebben een uniek voorkomen. 
Ze staan bekend om hun vocale borstorganen, 
waarmee ze de roep van andere monsters 
nadoen. Eerst roepen ze een ander 
monster dichterbij, waarna ze ge-
bruikmaken van de verwarring 
om te vluchten. Spugen een 
gevaarlijke explosieve vloeistof.

Type: Bird Wyvern
Dreiging:  

Qurupeco

Royal 
Ludroth
Type: Leviathan
Dreiging:  

Royal Ludroths gebruiken hun sponsachtige 
manen om water te absorberen en voor-
komen zo dat het land uitdroogt. Als de 
manen hun vocht verliezen, zullen ze 
trachten het water in te gaan. Ze spugen 
met slijm om hun prooi ten val te brengen.

Beschikt over een uitstekende camouflage en 
krachtige zenuwgiffen. Gobuls kunnen niet goed 
zwemmen en onttrekken zich aan het zicht 
door planten te imiteren. Met hun lichtgevende 
lokmiddel verleiden ze hun prooi dichterbij te 
komen. Kikkers zijn hun lievelingskostje.

Gobul
Type: Leviathan
Dreiging:  

Type: Brute Wyvern
Dreiging:  

Brute Wyverns voeden zich met erts 
en gebruiken hun machtige kaken 

om rotsblokken tot poeder 
te vermalen. Ze bevestigen 
stenen en erts met lava 

aan hun huid en smijten die 
in het rond. Vervolgens 

brengen ze de projectielen 
door trillingen tot explosie. 
Soms laten ze erts achter.

Uragaan



Dual Blades
Deze twee razendsnelle zwaarden zijn ideaal voor 
vliegensvlugge, stijlvolle aanvallen. Leer het ritme van 
aanval en verdediging om de monsters op hun knieën 
te dwingen.

Bow
Voor de ervaren jager zijn de mogelijkheden van deze 

boog ongeëvenaard. Schiet pijlen met verschillende 
coatings van een veilige afstand en met de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid.De fijne kneepjes van het vak

Als de jacht succesvol verloopt en het je lukt een monster te vellen, kun je het lichaam in stukken snijden 
en de waardevolle grondstoffen verzamelen. Hiervan kun je de prachtigste wapens, bepantsering en voor-
werpen maken, die je nodig hebt als je het tegen de sterkere monsters wilt opnemen. Elk wapen behoort 
tot een van de twaalf wapenklassen, en met de buit van je overwinningen kun je een enorm aantal wapens 
vervaardigen. Kies je favoriete wapen en leer het te beheersen om het tot de ultieme jager te maken!

Gunlance
Een combinatie van een groot armkanon en een 
lange lans, waarmee je je vijanden van dichtbij 
enorm veel schade kunt toebrengen.

Switch Axe
Dit ongelofelijke wapen wisselt op commando 
tussen een bijl en een zwaard.

Druk met getrokken zwaarden op de R-knop om een speciale status te activeren. 
Je aanvalskracht wordt nu verhoogd ten koste van je energie.

Demonise



Hammer
Een korte-afstandswapen dat verdedigende kracht volledig 
verruilt voor aanvalskracht. Laad het wapen op om een 

keur aan technieken te gebruiken die monsters zullen 
doen duizelen.

Hunting Horn
Een gigantisch wapen waarop je muziek-
noten kunt spelen. Door die noten te 
combineren tot een melodie, worden de 
statistieken van jagers verbeterd.

Heavy Bowgun
Een krachtig langeafstandswapen met een 
verhoogd defensief vermogen. Het grootste 
nadeel van dit wapen is het gewicht.

De Windup Smashes van de Hammer verschillen, afhankelijk van de tijd dat het 
wapen wordt opgeladen. Je kunt je vrij bewegen terwijl het wapen wordt opgeladen, 
maar houd in de gaten dat je energiemeter tijdens het laden leegloopt.

De verschillende soorten Bowguns hebben effect op de gebruiker. Zo beperkt het 
gewicht van de Heavy Bowgun je bewegingsvrijheid en stelt de Light Bowgun je in 
staat om snel achter elkaar te vuren.

Gewichts-
verschil

Light Bowgun
Een lichter vuurwapen waarmee een regen van kogels op vijanden kan 
worden afgevuurd. Het wapen kan worden aangepast met andere munitie.

Scoor 
een home-

run



Alleen jagers die de 
Block-Advance-techniek 

volledig beheersen kunnen 
echte lansiers worden 

genoemd!

Spirit 
Roundslash

Beheers de 
Charged Slash

Lance
Maak gebruik van een on-
doordringbaar schild en stoot 
van een afstand toe met je lan-
ge, dodelijke lans.

Sword and Shield
Een basisstijl met gebruik van een zwaard en schild. Populair om 
de hanteerbaarheid en de toepassingsmogelijkheden onder allerlei 
omstandigheden.

Great Sword
Beschikt over de grootste destructieve kracht en het 
grootste bereik van alle wapens, en kan bij gebrek aan 
een schild worden gebruikt om aanvallen te blokkeren.

De Block-Advance-techniek kan in allerlei 
situaties goed van pas komen. Met deze techniek 
kun je je zelfs verdedigen tegen monsteradem: voer een 
schildaanval uit terwijl je toestoot!

Voer een Spirit Roundslash uit als de meter rood is, en raak je tegenstander 
uit alle macht.

De kracht wordt opgebouwd om vervolgens in een keer te worden ontketend. 
Deze krachtige techniek kan alleen worden gebruikt door dragers van een 
Great Sword. Houd er wel rekening mee dat hoewel deze actie ongelofelijk veel 
schade toebrengt, je tijdens het opladen kwetsbaar bent.

Long Sword
Dit slagzwaard is even mooi als 
krachtig en snijdt door staal als een 
mes door boter.

            Een directe treffer 
                  met dit zwaard 
              verhoogt de 
                      spirit-meter.



De voorwerpen die over de jachtvelden liggen verspreid, zijn ware schatten voor jagers. Als je een verzamel-
pictogram boven het hoofd van je personage ziet, weet je dat je daar materialen kunt verzamelen. Bovendien 
kun je materialen van onschatbare waarde delven, vissen en verbouwen, om daarmee je wapens, bepantsering 
en voorwerpen te verbeteren. 

Jaag, snijd, smeed
Vervaardig duizenden nieuwe voor-
werpen, wapens en bepantsering van 
verzamelde schatten en verslagen 
monsters. Met elk gesmeed zwaard 
verander je langzaam maar zeker in de 
jager wiens daden de geschiedenis-
boeken ingaan.



Verbeter je wapens
Met de juiste componenten kun je je wapens 
nóg krachtiger maken. Verbeter de 
scherpte van een zwaard om door weer-
barstige monsterhuiden te kerven, of  
voorzie je wapen van aanvullende attributen, 
zoals vuur, bliksem of gif.

Vervaardig  
je bepantsering 
Bepantsering biedt meer dan alleen be-
scherming: een overeenkomende set kan 
aanvullende effecten hebben, zoals een 
verhoogde aanvalskracht, verbeterde ge-
zondheid en energie, of de mogelijkheid 
om je vijanden van verre waar te nemen.

Elementair
Veel monsters zijn gevoelig voor bepaalde 
elementaire aanvallen, maar de schade die 
je toebrengt hangt af van het lichaamsdeel 
dat je aanvalt. Let goed op de reacties van 
het monster om te bepalen waar je hem 
het beste kunt raken.

Breek een stuk af  
Als je de hoorns, staart of kam van een 
monster vaak genoeg raakt, lukt het soms 
om een stuk af te breken – een vaardig-
heid die je moet leren beheersen als je het 
maximale uit elk gevecht wilt halen.

Je kunt bepaalde voorwerpen natuurlijk kopen, maar een echte jager kent de waarde van een handgemaakt 
voorwerp of een ambachtelijk gesmeed zwaard.




