
De BattleTech: Alpha Strike Companion is een 
uitbreiding voor Alpha Strike, een simpelere versie 
van standaard BattleTech, die vooral is bedoeld om 
grotere gevechten met meer Units weer te geven. 

Achtergrond 

Een oorlog tussen verschillende werelden, Huizen en facties 
wordt niet enkel bevochten op de grond. Warships 
doorkruisen enorme afstanden, Dropships brengen troepen 
naar de oppervlakte en schepen bevaren de zeeën. Doorheen 
alle conflicten blijft de BattleMech, in essentie een lopende 
tank, echter hét symbool van de moderne gewapende 
conflicten.
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Nieuw 

De Alpha Strike Companion introduceert heel wat nieuwe opties voor 
Alpha Strike, dat we elders bespreken. 

Wat Movement betreft, krijgen we te lezen hoe ‘Mechs soms Hull 
Down gaan (het equivalent van duiken), hoe je Units tegelijkertijd 
samen in een Lance (vier Units) of Star (vijf Units) kunt bewegen, hoe 
een Unit een andere kan beschermen door in de weg te gaan staan 
en hoe ‘Mechs soms verder schuiven op glad terrein. Verder wordt er 
voorgesteld om dobbelstenen te gebruiken om aan te duiden 
hoeveel een Unit al heeft bewogen. 

Er is meer: countervuur van artillerie, flak, de invoering van Critical 
Successes (op een rol van 12) of Failures (op een rol van 2), 
opzettelijk overhitten, minimumschade voor Units die anders te zwak 
zijn om een grotere Unit pijn te kunnen doen, wapens die achteruit 
kunnen vuren, regels voor Line of Sight die in acht nemen dat niet alle 
BattleTech-figuurtjes op dezelfde schaal zijn gemaakt of in dezelfde pose staan, atypische Units en variabale Movement Modifiers komen 
allemaal aan bod. Leuk dat de makers niet te beroerd zijn om toe te geven dat de regels voor Battlefield Intelligence uit Alpha Strike niet 
helemaal goed in elkaar zaten en ze meteen aanpassen. Ook de beslissing om voortaan met de Size-statistiek te werken en niet met hoe 
groot de modellen zelf zijn, lijkt door eenzelfde wil om regels die konden verbeterd worden ook daadwerkelijk aan te pakken. 

We krijgen ook veel meer opties voor gebouwen (waaronder bewapende gebouwen, het overnemen van een gebouw, enzovoort), 
infanterie (zelfs cybernetica komen aan bod), ontploffingen van motors, BattleMechs die dingen willen wegwerpen, slepen of meedragen, 
versterkte posities, moreel en alternatieve ammunitie. Het zorgt er allemaal voor dat Alpha Strike meteen een stuk interessanter wordt en 
meer sfeer krijgt… maar ook meer op standaard BattleTech begint te lijken. 

Ook erg cool zijn de regels voor nieuwe Special Abilities en nieuwe soorten Units, waaronder (robot)drones en allerlei BattleMechs. ‘Mechs 
met drie of vier benen, superzware ‘Mechs, ProtoMechs, QuadVees (die kunnen wisselen tussen ‘Mech-modus en een gewoon voertuig) en 
LAM’s (Land-Air BattleMechs): je vindt het allemaal hier.



Bevelhebbers en piloten 
krijgen meer persoonlijkheid 
(en het systeem krijgt meer 
tactische bijzonderheden) 
door hen Special Abilities te 
geven zoals Cluster Hitter 
(waarbij meer schade wordt 
b e ro k ke n d a l s h e t o m 
raketten gaat), Hot Dog (wat 
de maximum hitte van een 
Unit verhoogd) en Wind 
Walker (voor piloten die 
goed zijn in de lucht en 
g e m a k k e l i j k k u n n e n 
opstijgen of landen). De lijst 
is vrij lang en dat is een 
goede zaak. 

Het wordt nog leuker met Positive en Negative Unit Design 
Quirks die net als Special Abilities de Cost van een Unit 
verhogen (of verlagen). Enkele voorbeelden zijn Battle 
Computer (+5), Docking Arms (+1), Narrow/Low Profile 
(+3), Difficult Ejection (-1), Poor Sealing (-2) en Sensor 
Ghosts (-2). 

Een groot deel van het boek is gewijd aan Aerospace 
Combat. Een goede vondst daarbij is de Capital Radar 
Map, waarop je via sectoren bijhoudt waar grote schepen 
of krachten zich bevinden. Toch zijn de gevechten tussen 
deze vliegende mastodonten veel minder abstract dan je 
zou verwachten. Er wordt immers met allerlei dingen 
rekening gehouden, van afstand tot de soorten schepen, 
drie verschillende Critical Hits Tables, het gebruik van 
‘fighters’, binnen een atmosfeer aanvallen, enzovoort. 

Er is ook een heel (lang) hoofdstuk dat je richtlijnen 
geeft om BattleTech-statistieken te converteren naar 
Alpha Strike, eentje dat je helpt om de juiste Point 
Values voor Aerospace Units te bepalen en eentje 
om jouw ‘Mechs op te bouwen binnen een Squad, 
Platoon, Flight, Squadron, Wing, Lance, Company, 
Batallion, Regiment of Brigade. De scenario’s geven 
je dan weer een aantal typische mogelijkheden (Hold 
the Line, Capture the Flag, Reconnaissance, 
enzovoort), maar tonen wel heel erg goed hoe je die 
moet implementeren binnen Alpha Strike. Tenslotte 
sluit het boek af met uitgebreidere regels voor het 
repareren en/of dreggen van beschadigde Units. 

Zoals we gewend zijn van BattleTech, wordt alles 
weer uit de doeken gedaan met veel foto’s, 

diagrammen en hier en daar ook een tekening. De 
opbouw zit erg logisch in elkaar, met een uitstekende inhoudstabel en 
een handige reproductie van de belangrijkste tabellen achteraan, maar 
helaas zonder alfabetische index. 

Conclusie 

De Alpha Strike Companion lost een aantal problemen waar het 
basisboek mee te kampen had probleemloos op, presenteert erg leuke 
nieuwe opties en verhoogt de ‘coolfactor’ van Alpha Strike aanzienlijk. 
Er zijn ook twee minpunten. Ten eerste hadden we in een dergelijke 
uitbreiding ook graag meer troepenopties gezien, met vooral volledige 
BattleMechs. Ten tweede zorgt de extra complexiteit ervoor dat Alpha 
Strike een stukje richting Total Warfare en Classic BattleTech opschuift, 
wat de hele bestaansreden van Alpha Strike misschien toch een heel 
klein beetje in twijfel brengt. Alpha Strike is een uitstekende ‘Mecha-
wargame met een geweldige achtergrond, alleen blijft grote broer 
(standaard) BattleTech een stapje voor hebben.  

Meer info: www.catalystgamelabs.com 

http://www.catalystgamelabs.com
http://www.catalystgamelabs.com


Categorie In het kort Score

Ontwerp Boeken van Catalyst Game Labs zien er altijd 
professioneel uit en dat is in dit geval niet anders: 
een duidelijke lay-out, een uitstekende index en 
handige tabellen. Minpuntje is wel dat sommige van 
de foto's wat aan de kleine kant zijn en daardoor 
weinig bijdragen. Iets meer getekende illustraties 
zouden alles er mooier hebben doen uitzien.

BCDEFGHI

Inhoud Er is aan veel gedacht en de Alpha Strike 
Companion voegt dan ook echt iets toe aan het 
moederboek. Het spel voelt nu vollediger en iets 
persoonlijker aan, wat de beleving enkel ten goede 
komt. Aan de andere kant weten we van vorige 
BattleTech-producten dat er nog meer materiaal bij 
kan, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van 
Alpha Strike.

BCDEFGHI

Regels We hebben geprobeerd, maar we hebben nergens 
problemen kunnen vinden met de regels. Er zijn 
duidelijk ervaren designers bezig die hun stiel 
kennen.

BCDEFGHIJ

Support Boeken, figuurtjes, starterssets, games, enorm veel 
informatie op het internet: BattleTech wordt 
uitstekend ondersteund en dat is dus ook het geval 
met deze Alpha Strike Companion.

BCDEFGHIJ

Score De Alpha Strike Companion is een uitstekende en 
misschien wel onontbeerlijke uitbreiding voor Alpha 
Strike, maar betekent het bestaan ervan niet dat 
Alpha Strike als geheel misschien een beetje 
onnodig is? Op deze manier maak je de regels toch 
weer complexer, ook al gaat het voornamelijk om 
optioneel materiaal dat enkel zal gebruikt worden in 
specifieke scenario's. Eerlijk is wel eerlijk: alle 
materiaal van Alpha Strike samengevoegd beslaat 
nog steeds minder pagina's dan Total Warfare en de 
andere BattleTech-boeken.

BCDEFGHI


