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Introductie 
Super Mario Kart is volgens ons een van de beste games ooit gemaakt. Wij hebben er veel plezier aan 
beleefd en ook met de daarop volgende delen. 

Het spel is het eerste in de Mario Kart series. Zonder Super Mario Kart was er geen Mario Kart 64 
geweest, maar ook geen Super Smash Bros. Het was namelijk ook de eerste Mario game dat geen 
platformer was, en daarmee ook de eerste Mario game, waarbij characters uit het Mario universum 
een andere rol vervullen dan anders. Zonder Super Mario Kart had ons gaming landschap er totaal 
anders uit gezien, Nintendo had misschien niet eens meer bestaan.  

Super Mario Kart begon zonder Mario, het idee achter de game was een race spel te maken dat twee 
spelers tegelijkertijd kon laten racen. Na F-Zero wilden ze bij Nintendo een luchtigere race game 
maken. Na de Grand Prix Mode, voor één en voor twee spelers, wilden de makers een mode met 
meer interactie tussen twee spelers. Zo kwamen ze er op om spelers tegen elkaar te laten spelen, 
met elk drie levens. Hieruit is Battle Mode ontstaan. Een arena, twee spelers en genoeg power-ups 
om elkaar het leven zuur te maken.  

In dit essay willen we de verbanden tussen de power-ups onder zoeken. Hoe verhouden de power-
ups in Battle Mode zich tot elkaar in Super Mario Kart? Met deze hoofdvraag in ons achter hoofd zijn 
wij ons onderzoek gestart. Als eerst moet duidelijk zijn welke power-up wat doet hen hoe vaak deze 
voorkomt. Welke power-ups zijn er, hoe vaak komen ze voor en wat zijn hiervan de 
krachten/voordelen? Onze eerste deelvraag verkent de feiten. Zo kan je kijken naar de verbanden 
tussen de power-ups. Beïnvloedden de power-ups elkaar onderling? (heffen ze elkaar op/rock, 
papper, scissors) Als je weet welke power-up welke verslaat dan kan je nog een stap verder en kijken 
naar de gameplay van de Battle Mode. Hoe beïnvloedden power-ups de gameplay in Battle Mode? 
Moet ons de opmaat geven naar het antwoord op onze hoofdvraag. Samen moeten onze deelvragen 
de verhoudingen tussen de power-ups weergeven en ons zo een beter inzicht geven voor onze eigen 
game. 

 

 

 

  



Welke power-ups zijn er, hoe vaak komen ze voor en wat 
zijn hiervan de krachten/voordelen? 
In Super Mario Kart zijn veel power-ups te vinden uit het Mario universum. Sommige voorwerpen 
hebben de originele eigenschappen behouden, andere zijn aangepast om te kunnen gebruiken tegen 
andere spelers.  

Zo is de originele functie van een Mushroom dat Mario groter wordt, in Super Mario Kart krijg je een 
snelheidsboost. In de onderstaande tabel staan alle power-ups uit Super Mario Kart, met beschrijving 
en het percentage van voorkomen.  

Power-up Krachten/Voordelen Percentage (%) 
Banana Achter je neer te leggen of weg te schieten, zodat je 

tegenstander uitglijdt. Ook te gebruiken als verdediging tegen 
Shells. 

6,25 

Feather Om andere power-ups te ontwijken,  of om af te snijden. 12,5 
Green Shell Om op je tegenstander af te schieten, hij kan ook achter je 

gelegd worden. Dit schild komt terug na contact met de muur. 
Ook als verdediging te gebruiken. 

31,25 

Red Shell Om op je tegenstander af te schieten, zoekt automatisch een 
doel op. Contact met de muur zorgt er voor deze shell stopt 
met bestaan. Ook als verdediging te gebruiken.  

31,25 

Mushroom Geeft een tijdelijke snelheids bonus. Je kunt je tegenstander 
met een Mushroom uitschakelen, of er nadere power-ups 
mee ontwijken. 

6,25 

Star Je kart is beter bestuurbaar(remt, stuurt en versnelt beter), 
ook kan je de tegenstander uitschakelen door tegen hem aan 
te botsen. Daarnaast kan je de aanvallen van de tegenstander 
weerstaan.  

6,25 

Ghost Alleen aanwezig in Battle Mode. Je steelt het item van je 
tegenstander, bent onzichtbaar en kan alle aanvallen 
weerstaan. 

6,25 

Coins Niet aanwezig in Battle Mode. - 
Lightning Niet aanwezig in Battle Mode. - 
 Totaal 100 
In de hierop volgende deelvragen gaan we kijken hoe de power-ups tactisch in te zetten zijn. In deze 
tabel kan je zien dat er na is gedacht over welke power-ups geschikt zijn in de Battle Mode. Twee 
power-ups zijn geschrapt en er is er een bij gekomen ten opzichte van de Grand Prix Mode.  

 

 

  



Beïnvloedden de power-ups elkaar onderling? (heffen ze 
elkaar op rock, papper, scissors) 
Bij de vorige deelvraag hebben we vastgesteld welke items vaak voor komen. Niet elk item is even 
sterk en niet elk item komt even vaak voor. Wel kunnen items elkaar aftroeven, zo kan je met een 
banana een red shell afslaan. Daarnaast komen bepaalde items vaker voor, zowel krachtige items en 
zwakke items komen minder vaak voor.   

In onderstaande tabel is te zien welke items elkaar kunnen verslaan. 

Power-up Percentage % Te verslaan met Verslaat 
Banana 6,25 Green Shell, Red Shell, Star, 

Ghost, Feather. (5) 
Green Shell, Red Shell, 
Mushroom. (3) 

Feather 12,5 (0) Green Shel, Red Shell, Banaan, 
Star. (4) 

Green Shell 31,25 Green Shell, Red Shell, Star, 
Ghost, Feather, Banaan. (6) 

Green Shell, Red Shell, Banaan, 
Mushroom. (4) 

Red Shell 31,25 Banaan, Green Shell, Red 
Shell, Feather, Star, Ghost.  (6) 

Banaan, Green Shell, Red Shell, 
Mushroom.  (4) 

Mushroom 6,25 Banaan, Green Shell, Red 
Shell, Star.  (4) 

(0) 

Star 6,25 Ghost (1) Banaan, Green Shell, Red Shell, 
Mushroom. (4) 

Ghost 6,25 (0) Banaan, Green Shell, Red Shell, 
Star. (4) 

Coins - Niet aanwezig in Battle Mode. Niet aanwezig in Battle Mode. 
Lightning - Niet aanwezig in Battle Mode. Niet aanwezig in Battle Mode. 
 

Er is geen direct rock, paper, scissors verband. Wel is duidelijk dat de power-ups elkaar 
beïnvloedden. Er is ook een duidelijk verband met de frequentie van de items en hoe makkelijk ze te 
verslaan zijn. De shells zijn beide met veel items te ontwijken dan wel onschadelijk te maken. Ook 
kan je duidelijk zien dat er krachtige en minderkrachtige items zijn. Deze komen beide minder vaak 
voor, je hebt net zo veel kans op een mushroom als eenstar, terwijl de laatste duidelijk een sterker 
item is. Zo wordt er een evenwicht gemaakt tussen de power-ups. Weinig kans op krachtige en 
zwakke power-ups en veel kans op power-ups die aanvallend en verdedigend gebruikt kunnen 
worden. 



 

Figuur 1 (met de klok mee G: Ghost, S: Star, F: Feather, RS: Red Shell, GS: Green Shell, B: Banana, M: 
Mushroom. Een halve kom betekend dat een power-up verslagen kan worden, de lijn geeft aan door 
welke power-up.) 

In figuur 1 is duidelijk te zien hoe de power-ups zich tot elkaar verhouden. Alleen de ghost is niet te 
verslaan, maar kan echter niet als aanval worden gebruikt. De star kan worden ontweken door de 
ghost en de feather. De feather kan allen gebruikt worden om ander power-ups te ontwijken. Beide 
shells zijn door veel power-ups te verslaan, maar komen vaak voor en kunnen zeer goed gebruikt 
worden in de aanval en verdediging. De banana is zeer verdedigend, maar kan ,mits juist gebruikt 
zeer gevaarlijk zijn. De mushroom is vooral om andere power-ups te ontwijken, of om sneller bij een 
vraagteken met een nieuwe power-up te komen. Er is dus duidelijk een onderling verband. Sterke en 
zwakke power-ups komen minder vaak voor, power-ups die gemiddeld zijn vaker. Maar met je juiste 
tactiek is elke power-up te verslaan. Zo blijft de Battle Mode in Super Mario Kart in balans.  

 

 

 

  



Hoe beïnvloedden power-ups de gameplay in Battle 
Mode? 
Om te kunnen bepalen of power-ups de gameplay beïnvloedden moet eerst gekeken worden naar 
wat de gameplay van de Battle Mode is. Heel vaak blijft gameplay een vaag begrip. Als het over 
gameplay gaat wordt Sid Meier vaak aangehaald, zijn definitie is een serie van interessante keuzes. 
Rollins en Adams gaan verder op deze definitie, ze stellen dat gameplay één of meer causaal gelinkte 
series van uitdagingen in een gesimuleerde omgeving is.  

Dit wil ik kort toepassen op de Battle Mode in Super Mario Kart, zodat daarna bepaald kan worden of 
de power-ups de gameplay beïnvloedden. Schets hiervoor de volgende situatie: Battle Mode is 
begonnen, beide spelers rijden zo snel mogelijk naar een vraagteken. Ze krijgen een power-up. Wat 
nu volgt is de eerste uitdaging, je hebt een power-up, wat ga je er mee doen om je tegenstander uit 
te schakelen? Zodra deze power-ups is verbruikt volgt de nieuwe uitdaging, hoe ga ik met mijn 
volgende power-up mijn tegenstander uitschakelen. Zo gaat dit door totdat een van de twee spelers 
alle drie zijn ballonnen heeft verloren en daarmee de ronde. 

Hoe beïnvloedden dan de power-ups de uitdagingen? Dat hangt sterk af van de speler. Niet iedere 
speler is goed genoeg om een power-ups goed in te zetten. Daarnaast hebben spelers voorkeuren 
voor bepaalde power-ups, zo kan het voorkomen dat een feather direct gebruikt wordt, ongeacht de 
situatie. We gaan hier uit van spelers die weten hoe ze een power-up moeten gebruiken en ze in 
zetten aan de hand van de situatie.  

In Battle Mode zijn de power-ups een voorwaarde voor gameplay. Zonder power-ups hebben de 
spelers één keuze en dat is eindeloos rond rijden. Hier is dus geen uitdaging te vinden, de power-ups 
zorgen voor de uitdagingen. Wat is dan de gameplay in de Battle Mode? De uitdaging om je 
tegenstander zo snel mogelijk van zijn ballonnen te beroven met de beschikbare power-ups. 
Ondertussen ontwijk je de pogingen van je tegenstander om jou van je ballonnen te beroven.  

Omdat de power-ups samen de gameplay maken is het verstandig om naar elke power-up 
individueel te kijken. 

Banana 
De banana is vooral een defensieve power-up. Hij is voor je tegenstander af te schieten, maar dat 
moet met zo een precisie, dat het moeilijk is dit goed uit te voeren. Daarnaast kan je de banaan 
achter je neerleggen, zodat je tegenstander er over uitglijd, maar je kunt er ook zelf over uitglijden. 
Als laatste kan je de banaan achter je houden om schilden af te weren.  

Mushroom 
Deze power-up geeft je een tijdelijke snelheid boost. Hierdoor zou je een power-up als Star kunnen 
ontwijken, of een Shell. Zo zou je de tegenstander zijn krachtige power-up laten verspelen, met een 
succesvolle manoeuvre. Als je een zwaarder character hebt gekozen en je botst tegen een lichter 
character op dan kan dat ook een ballon kosten voor de tegenstander.  

Feather 
Ook dit is vooral een defensieve power-up. Je kunt er mee over tegenstanders springen, shells en 
obstakels. Zo zou je net al met de muschroom je tegenstander in de fout kunnen dwingen.  



Green Shell 
De green shell kan oneindig blijven bestaan, zo lang er geen botsing plaats vindt. Hij gaat alleen recht 
door en kaatst terug, van de muur af. Als de shell in botsing komt met jou of je tegenstander kost dit 
een ballon. Je kunt de green shell ook achter je neer leggen en de tegenstander verassen, of achter je 
houden om een andere shell af te weren.  

Red Shell 
Een red shell zoekt automatisch je tegenstander op, hij is niet altijd doeltreffend, want elk contact 
met een object stopt de red shell. Een red shell is een behoorlijk effectief wapen, het is moeilijk te 
ontwijken, veel spelers zullen met deze power-up de aanval kiezen. Desondanks kan je de red shell 
ook achter je kart houden en zo andere aanvallen afslaan.  

Star 
Een van de krachtigste power-ups, als speler ben je niet alleen onkwetsbaar, maar je kart is sneller en 
beter bestuurbaar, daarnaast verliest je tegenstander bij botsing een ballon. Door de 
onkwetsbaarheid van de power-up kan de Star als verdediging worden ingezet.  

Ghost 
Door de Ghost wordt je onzichtbaar en onkwetsbaar, daarnaast steel je ook de huidige power-up van 
je tegenstander. Het is dus vooral een verdedigende power-up, maar hij kan zeer aanvallend 
uitpakken, afhankelijk van de power-up van de tegenstander.  

Hierboven zijn alle power-ups besproken met een standaard gebruiks scenario. De power-ups 
beïnvloedden de gameplay dus niet alleen, ze maken de gameplay. Ze beïnvloedden de keuzes in de 
gameplay. Hoe ze deze keuzes beïnvloedden hang van de speler af, maar ook van de power-up. Niet 
iedereen zal het aandurven om met een feather een star af te troeven. Power-ups beïnvloedden dus 
de keuze die een speler maakt. 

Zoals uit de voorgaande deelvragen en blijkt is er niet een power-up die niet verslagen of ontweken 
kan worden. Met de juiste tactiek is elke power-up te verslaan. Er is dus altijd een spanning tussen de 
power-ups. Er is dan wel geen klassiek rock-paper-scissors verband, maar wel een evenwicht omdat 
elke power-up te verslaan is.  

  



Conclusie 
Super Mario Kart is voortgekomen uit het idee een race game te maken, dat meer arcade en meer 
vermaak bracht dan serieuze racers. Om te kunnen beantwoorden hoe de power-ups zich tot elkaar 
verhouden, hebben we eerst gekeken naar de power-ups op zich. Hoe vaak komen ze voor en welke 
“krachten” hebben ze? Oftewel wat kan je met welke power-up.  

Vervolgens zijn we naar de relaties van de power-ups onderling gegaan. Hier kan je zien dat de 
krachtige en de zwakke power-ups minder vaak voorkomen. Hier kan je dus al een balans zien 
ontstaan. De gemiddelde power-ups komen het vaakst voor. Zo hangt het dus grotendeels van de 
speler en de gekozen tactiek af en niet al te veel van de power-ups.   

Bij de laatste deelvraag hebben we gekeken naar de gameplay in Battle Mode. De gameplay word 
gemaakt door de power-ups. Zonder de power-ups kan je alleen maar rond rijden en verliest er nooit 
iemand. De power-ups zorgen voor interessante tactische keuzes. Wat kan ik met deze power-up en 
hoe ga ik hiermee mijn tegenstander verslaan.  

Als je de power-ups individueel bekijkt dan kan je duidelijk zien dat er verdedigende power-ups zijn 
en aanvallende, daar tussen zitten de shells. De shells zijn voor beide doelen te gebruiken. Je kunt er 
een aanval mee afslaan en er een aanval mee inzetten. De gemiddelde power-ups komen het vaakst 
voor, de krachtige en minder krachtige power-ups minder vaak. Zo blijft de Battle Mode in 
evenwicht.  

De power-ups in de Battle Mode van Super Mario Kart zorgen dus niet alleen voor de gameplay. Ze 
zorgen voor het evenwicht in de Battle Mode. Doordat de zwakke en sterke power-ups minder vaak 
voorkomen en elke power-up te verslaan is ontstaat er evenwicht. Dit evenwicht zorg voor 
interessante keuzes, dit lijdt tot interessante gameplay en dit zorgt voor een grote replay waarde. Dit 
zorgt er mede voor dat Super Mario Kart een van de beste spellen ooit gemaakt is.  
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