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Dit design document geeft aan welke weg 
wij als team hebben afgelegd bij het 
ontwikkelen van onze game. De opdracht 
die wij vanuit school hadden meegekregen 
was om een game te ontwikkelen in vijf 
maanden. Vijf maanden is een mooie tijd 
om met zijn zessen een game te 
ontwikkelen. We zijn de uitdaging 
aangegaan en hebben voor een 3D game 
gekozen. Dit was voor ons een extra 
uitdaging omdat de helft nog nooit met 3D 
had gewerkt. Na weken van oefenen zijn 
daar dan de eerste models uitgekomen.

Tijdens de eerste lessen is ons verteld dat 
het niet erg is om van bestaande game af 
te kijken. Beter goed gejat dan slecht 
bedacht is ons verteld. Met deze woorden 
zijn wij aan de slag gegaan. We hebben 
alle games van de afgelopen jaren bij 
elkaar genomen en hier, voor ons de beste 
en bruikbare games uitgehaald. De spellen 
die we hebben uitgekozen hebben we 
kritisch bekeken en gekeken naar 
bruikbare stukken. Omdat we meerdere 
spellen hebben gebruikt moesten we 
uitkijken dat de game niet te veel op de 
gekozen spellen ging lijken. Uiteindelijk 
zijn we op de gulden middenweg terecht 

gekomen en zijn we de game gaan 
uitwerken. Na weken van ontwikkeling en 
samenwerking zijn we allemaal veel 
gegroeid en hebben we veel geleerd.
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De eerste stappen
Ons eerste idee, was een spel waar je 
elkaar kon beetpakken en degene die je 
beet had kon weggooien. Buiten dat we het 
pakken en weggooien hebben geschrapt 
hebben we ons redelijk aan het eerste idee 
gehouden. Het idee is uitgegroeid tot een 
echt speelbaar spel. 

We wilden een party game maken, waarbij 
je met je vrienden offline tegen elkaar 
speelt. Je drijft op concurrentie en 
daardoor blijft de game leuk. Ook was het 
al meteen duidelijk dat meerdere 
minigames zouden worden. In iedere 
minigame zou concurrentie het grootste 
drijfmiddel zijn. 
Nadat we ons eerste idee hadden 
overdacht werd het tijd voor een stap 
verder. Er kwamen vier spelers in beeld. 
De vier spelers moeten elkaar nu van een 
stage afgooien. Degene die als laatste 
overbleef zou winnen. 

Al snel kwamen we er achter dat dit niet de 
hele game zou omvatten. We hebben het 
concept uitgebreid tot een hoger niveau. 
Het was de bedoeling dat ook de mensen 
met betere game skill’s de game leuk 

vinden. Om het spel moeilijker en leuker 
te maken hebben we pick-ups 
geïntroduceerd. Het doel is nog steeds om 
zo veel mogelijk tegenstanders van de 
stage te duwen. De pick-ups verschijnen 
op willekeurige tijdstippen. De pick-ups 
helpen je om zo veel mogelijk spelers van 
de stage te duwen. De speler met de 
meeste punten wint de ronde, nadat alle 
rondes gespeeld zijn wint de gene met de 
meeste gewonnen rondes. 

Uiteindelijk Concept
Het concept is dicht bij het origineel 
gebleven. Het vast pakken en eraf gooien 
zit nog steeds in de game verwerkt, nu 
moet je elkaar eraf duwen. De game heeft 
de afgelopen maanden een ontwikkeling 
door gemaakt. Een nieuw concept is op 
zijn plaats.
Je hebt twee verschillende modes. De 
battle mode en bombmania. Beide modes 
verschillen van elkaar waardoor het spel 
een leuke diversiteit kent. De speler blijft 
geboeid omdat hij nu meerder opties 
heeft. 

Bombmania
In dit level strijden vier spelers tegen 
elkaar in square mansion. Je ontwijkt en 
zoekt je medespelers op om een bom af te 
vuren op een van de andere spelers. De 
bedoeling is dat je jouw medespelers zo 
vaak mogelijk met jou bommen raakt. De 
chaos van de vele bommen zorgen voor 
concurrentie naar elkaar en daardoor 
ontstaat onderlinge strijd. De gene met de 
meeste hits wint de ronde. In het level kan 
je vrij rond rijden. Daarnaast kan je naar 
boven voor het beste uitzicht en de meeste 
gevaarlijke aanvallen. 

In het midden van de splitscreen bevind 
zich een minimap. Hier zie je waar je 
medespelers zijn en waar de 
achtergebleven bommen zijn. Je kunt 
alleen een bom afvuren als je deze 
doormiddel van een pick-up hebt 
bemachtigd. Hoe meer bommen je hebt 
hoe meer kans op punten. Daarnaast heb 
je drie andere pick-ups die je kunnen 
helpen om aan punten te komen. Hierbij is 
het de bedoeling om je tegenstanders zo 
vaak mogelijk met jouw bommen te raken. 
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Battle mode
In de levels Green Hill en Snow Flake 
bestaat er geen genade. Vier spelers 
spelen voor de overwinning. De gene die 
het meeste punten scoort, door zijn 
tegenstander van de stage te stoten wint. 
Met pick-ups vergroot je jouw kansen op 
een overwinning. Je kunt een pick-ups zelf 
gebruiken of afschieten op een 
tegenstander. Je hebt vier verschillende 
pick-ups in het spel:

-‐ Bom
De bom kan je neerleggen of 
afschieten op een andere speler. 
Wanneer je geraakt wordt door een 
bom schiet je alle kanten op. 
Meestal met gevolg dat je van de 
stage af wordt geschoten. 

-‐ Vergroten / verkleinen
Wanneer je deze pick-up zelf 
gebruikt wordt je character groter. 
Dit betekend dat je meer kracht 
hebt een speler sneller van de 
stage af kunt duwen. Wanneer je 
deze pick-up afschiet op iemand 
anders wordt degene kleiner. Dit 
kan een voordeel en een nadeel 
zijn. Wanneer je klein bent, ben je 
ook lichter waardoor je sneller van 

de stage wordt geduwd. Als je 
kleiner bent ben je ook sneller en 
dit betekend dat je de andere 
spelers beter kunt ontwijken. 

-‐ Springen
Met deze pick-up kan je jezelf of 
een ander laten springen. Dit kan 
handig zijn wanneer je een andere 
spelers moet ontwijken. 

-‐ Snelheid
Deze pick-up past je snelheid aan. 
Je kunt hem zelf gebruiken en 
harder op een andere speler 
inkomen waardoor deze sneller 
over de rand vliegt of je kunt deze 
pick-up onverwacht naar iemand 
anders gooien. Degene die de pick-
up ontvangt gaat sneller over de 
stage waardoor de controller 
moeilijker te besturen is. 

Ne elke ronde wordt de winnaar bepaald, 
na alles rondes wint de speler met de 
meeste ronde overwinningen. Na het zien 
van de statistieken kan je ervoor kiezen om 
een nieuwe ronde te spelen. 

USP
We willen een game maken die leuk is om 
te spelen met je vrienden. Daarnaast 
willen we een leuke multiplayer ervaring 
aanbieden, waar je makkelijk op kunt 
terugvallen als je met je vrienden speelt. Je 
kan de game tien minuten spelen of een 
uur, het blijft leuk.

-‐ Offline fun multiplayer
-‐ Twee game modes
-‐ 8 characters, met verschillende 

eigenschappen
-‐ Chaotische gameplay
-‐ Gameplay spoort concurrentie aan
-‐ Vier pick-ups
-‐ Spel opties zelf in te stellen
-‐ AI
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Omdat wij nog niet zeker wisten welke 
kant wij op gingen met onze game hebben 
we ons de eerste week gericht op 
activiteiten in games die wij leuk vonden. 
Onze eerste game bestaat uit niet meer 
dan een wit blok dat zwarte blokjes in een 
oranje blok kan gooien. 
Wel waren we al bezig met wat een game 
goed maakt. Onze demo game Super Crate 
Box trok veel spelers. Dit was iets waar wij 
voor de fair al naar op zoek waren, een 
simpel gegeven wat lekker speelt en toch 
veel plezier oplevert.
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In deze week waren onze plannen voor 
onze game al concreter. Helaas was het te 
laat om hier al wat van te laten zien. We 
hadden een kleine upgrade te opzichte 
van de voorgaande week. Dit leverde 
weinig bruikbare feedback op. Ondanks 
de kleine programmeer vooruitgang 
hebben we deze week conceptueel een 
grote stap gemaakt. We hebben knopen 
doorgehakt en hebben besloten de game 
met vier spelers te spelen, een 
multiplayer. De bedoeling was origineel 
dat je elkaar zou kunnen slaan of 
vastpakken om vervolgens je tegenstander 
het veld uit te werken. Hierbij had je een 
speelveld en pick-ups.
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In deze week hebben wij de Game Jam 
gehad, in deze week hebben wij Kings 
Shadows gemaakt. Een puzzel game, 
waarbij je met verschillende dienaren, de 
schaduwen, de koning moet begeleiden 
naar zijn koningin. 
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In week vijf begon ons idee eindelijk vorm 
te krijgen. We hadden vier ballen die 
konden botsen. De achtergrond was 
isometrisch, alleen het speelveld nog niet, 
een groot punt van kritiek van die week. 
Helaas konden de ballen allen tegen 
elkaar aanbotsen, ze stuiterden niet van 
elkaar af. Hierdoor ontdekten we wel, dat 
het ook leuk was door spelers te ontwijken 
ze er af te laten vallen. 

Feedback
Characters zijn wel nodig. Het maakt het 
idee duidelijk, dat is goed, maar het moet 
wel speelbaar worden. Denk alvast na over 
het level en pick-ups. 

Acties naar aan leiding van de Feedback
We zijn aan een introductie in Maya 
begonnen, zo dat we een character kunnen 
maken. We hebben een lijst met mogelijke 
pick-ups en een aantal schetsen van levels.
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Het perspectief werkte, maar de camera 
stond niet perfect ten opzichte van het 
speelveld. Wel hadden we al een 
character, die we verschillende kleuren 
hebben gegeven voor het onderscheid. 
Ook konden de characters botsen, zo kon 
je elkaar van het speelveld af stoten. 
De game was nog niet speciaal, maar het 
idee was nu duidelijk en speelbaar. Op dit 
zijn we verder gaan bouwen, deze week 
was de basis gelegd voor de komende 
weken.

Feedback
Meer onderscheid tussen de characters. 
Wat doe je als er geen vier spelers zijn? 
Hoe ga je om met de puntentelling? 

Acties naar aan leiding van de Feedback
Een simpele AI kan geen kwaad als je met 
maar drie spelers bent. De punten telling 
stond al op papier, alleen zat deze nog niet 
in de game, 10 punten voor een 
tegenstander, -10 voor een zelfmoord.
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In deze week hebben we veel aan de 
characters gewerkt. De character heeft niet 
in zijn geheel een andere kleur. De 
hovercrafts en de stippen op de characters 
zijn verschillend van kleur, de 
verschillende kleuren hovercrafts legden 
de basis voor het onderscheid tussen de 
characters. Dit maakt de spelers beter te 
onderscheiden. Daarnaast is er een 
schaduw aan de spelers toegevoegd, dit 
maakt het geheel een stuk realistischer. 

Feedback
Characters zijn beter te onderscheiden, 
maar blijft het bij een? Het begint al vorm 
te krijgen, maar denk ook na over de rest. 
Menu, score, meerdere levels en 
characters.

Acties naar aan leiding van de Feedback
Characters worden al gemaakt in Maya, 
alleen zijn ze nog niet klaar om te 
importeren. Een flowchart en een opzet 
voor het menu gaan gemaakt worden. Ook 
over de HUD moeten we gaan nadenken, 
zeker met het oog op de score en de pick-
ups.
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Aan de game zijn deze week minder 
aanpassingen gedaan. Vooral een menu 
importeren heeft veel tijd gekost. Je kunt 
de cursor bewegen en een mode 
selecteren, alleen kan de Battle Mode als 
enige geselecteerd worden. Dit moet 
natuurlijk verbeterd worden, alle opties 
moeten beschikbaar zijn.

Feedback 
Ik ga er van uit dat het menu in de 
toekomst wel volledig werkt. Denk goed na 
over wat je wel en niet in het menu zet. Hoe 
zit de structuur in elkaar, kijk bijvoorbeeld 
naar een van jullie refference games.

Acties naar aan leiding van de Feedback
Een nieuwe flowchart voor het menu wordt 
gemaakt, wat moet een speler allemaal 
kunnen in een menu. Alle optie moeten er 
in al het overbodige weg en het moet bij 
het spel passen.
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Het level heeft deze week een visuele 
update gekregen. Een klein nadeel hiervan 
is, is dat je op de rand en aan de zijkant 
kan blijven hangen. Wel is er een simpele 
HUD, waardoor we de score ook weer 
kunnen geven. Daarnaast zijn de 
schaduwen nu plat in plaats van schijven. 

De game begint deze week zijn 
uiteindelijke vorm te krijgen. De besturing 
is op orde, de score is zicht baar en visueel 
klopt alles redelijk. 

Feedback
Ik kan zien dat er veel veranderd is, nieuw 
level en een HUD. Jammer dat de klok nog 
niet goed werkt. De rand van het level, is 
even grappig, maar daarna irritant. Denk 
na over wanneer je punten krijgt als 
iemand er af valt, soms doen ze dat zelf. 

Acties naar aan leiding van de Feedback
De HUD is nog niet compleet, er moet nog 
te zien zijn welke pick-up je hebt. De 
wijzer van de klok gaat nog draaien, maar 
er komt ook nog te staan welke ronde het 
is en digitaal hoe veel tijd er over is. De 
puntentelling laat al -10 toe, we moeten 
nog instellen wanneer dat gaat gelden.
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Deze week zijn er een aantal nieuwe 
characters, omdat het menu niet werkt zijn 
ze nog niet speelbaar. Wel zijn er pick-ups 
geïntroduceerd, deze werken alleen nog 
niet, je kon er alleen tegen aan botsen.

Alles zit nu in de game, van het menu tot 
aan de pick-ups, helaas werk nog niet 
alles. Maar van af dit punt kunnen we 
verder gaan met het afmaken van de 
game. Het menu updaten, HUD verbeteren, 
en de pick-ups werkend. 

Feedback
Het menu zit goed in elkaar, alleen moet 
het wel gaan werken. Alles kan in principe 
gaan werken, maar dat doet het nog niet. 
Blijf nadenken over extra levels en modi.
  
Acties naar aan leiding van de Feedback
Het menu werkend krijgen is een kwestie 
van tijd. Er wordt al gewerkt aan een extra 
level, maar dit level moet eerst perfect 
werken.
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De grootste verbetering met vorige week 
is dat de pick-ups werken. Je kunt ze op 
pakken en in de hud kan je zien welke je 
hebt. We willen graag dat ze ook af te 
schieten zijn, toch een overblijfsel van ons 
eerste idee, maar voorlopig zijn ze alleen 
te gebruiken. We hebben vier pick-ups: 
springen, groeien, sneller en een bom. 
Ook is de HUD verbeterd, je kunt nu zien 
welke pick-up je hebt gepakt, zo is de 
gameplay een stuk minder random. 

Feedback 
HUD met pick-up is goed, alleen weet ik 
niet zeker of iedereen de symbolen 
begrijpt. De klok werkt, maar ik zie het 
liever anders, nu kan je denken dat een 
potje een uur duurt. De score moet 
duidelijker en het moet duidelijk zijn 
wanneer je een punt krijgt.

Acties naar aan leiding van de Feedback
De HUD is nu nog redelijk onduidelijk. De 
score moet beter aangeven worden. Ook 
willen we aangeven welke speler nummer 
een staat en hoe veel rondes een speler 
gewonnen heeft. De symbolen zijn redelijk 
makkelijk aan te passen. De klok willen we 
in vier gedeeltes gaan op delen, zo lijkt het 

minder op een echte klok.
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We hebben het menu deze week sterk 
verbeterd, het scherm van vorige week is 
het intro scherm geworden. Bovenstaande 
screenshot geeft het nieuwe menu weer, de 
twee Battle Modes zijn te kiezen, alleen 
Play Online niet. De overige schermen 
zitten er in, alleen zijn ze niet werkend. Je 
zal altijd volgens de vastgestelde opties 
spelen, maar het geeft een goede 
impressie van hoe het menu moet gaan 
werken.

Feedback
Goede update van het menu, maar laat 
alles wat niet in de game zit weg. 

Acties naar aan leiding van de Feedback
We gaan alles wat we niet gebruiken uit 
het menu halen. Het is irritant dat er opties 
in zitten die niet gebruikt worden.
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Het menu is deze week werkend, je kunt 
het aantal rondes instellen en de power-
ups. De characters staan nog steeds vast, 
maar als er meer characters worden 
toegevoegd zijn deze ook te selecteren. 
Een goed werkend menu geeft de game 
een compleet gevoel. Zo maar beginnen is 
leuk, maar een game heeft een menu 
nodig.

Feedback
Goed dat alles nu in te stellen is. Ga eens 
in de botsauto’s, dit spel lijkt er op. Zo kan 
je misschien de gameplay wat veranderen, 
bijvoorbeeld dat hoe langer je niemand 
aanraakt hoe sneller je gaat. 

Acties naar aan leiding van de Feedback
De gameplay kan inderdaad een tactische 
keuze gebruiken. We willen ook de 
characters verschillende eigenschappen 
geven, zoals gewicht en snelheid.

17      Team Eitje  |  Design Document ’11

12    Week 28 / 04 / 2011



Vanaf deze week zit er geluid in onze 
game. Dit voegt meteen een extra 
dimensie toe. Het menu is compleet aan 
het raken met de keuze voor een extra 
level en een pauze menu. Daardoor zijn nu 
ook verschillende characters te kiezen. 
Deze zitten in verschillende kleuren 
hovercrafts om het overzichtelijk te 
houden.

Door alle verbeteringen begint de game af 
te raken, twee levels en de keuze uit vier 
verschillende characters, geven een 
gevoel van een complete game. Tel daarbij 
een goed werkend menu bij op, samen met 
een klok die de resterende tijd aan geeft 
en de game voelt behoorlijk af.

Feedback 
Het geluid voegt veel toe, alleen soms 
klopt het niet helemaal. Het extra level 
werkt nog niet goed, maar het is goed om 
te zien dat jullie uitbreiden. De extra 
characters zijn een goed toevoeging, zorg 
er wel voor dat ze in de hovercraft zitten. 
Jullie game begint goed af te raken.

Acties naar aan leiding van de Feedback
De toevoegingen deze week moeten nog 
goed gezet worden. De characters kloppen 
niet allemaal en het nieuwe level bevat een 
aantal bugs. 
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Deze week is de Battle Mode zo goed als 
af, een aantal kleine aanpassingen zijn nog 
nodig. De grootste verandering deze week 
is dat we onze nieuwe mode kunnen laten 
zien. Dit is de Hold the Flag mode, waarbij 
het er om gaat zo lang mogelijk de flag in 
je bezit te houden. In deze mode zitten de 
gebruikelijke pick-ups. Helaas is de mode 
slecht speelbaar, door het camera 
standpunt, een aantal bugs en de 
besturing. 

Feedback 
Alles werkt goed, van de Battle Mode tot 
aan het menu. Alleen de nieuwe mode gaat 
niet lekker. Besturing klopt niet en er zitten 
veel bugs in, als je hem niet afkrijgt voor 
de fair adviseer ik het te schrappen.
 
Acties naar aan leiding van de Feedback 
De nieuwe mode moet af kunnen komen 
voor de fair. Er moet nog genoeg 
gebeuren, maar het kan in de weken die 
ons resten.

19      Team Eitje  |  Design Document ’11

14    Week 20 / 05 / 2011



Alles werkt naar behoren in de Battle 
Mode, de HUD is klaar, er is een scherm 
voor de winnaar en de statistieken worden 
weer gegeven na een potje spelen. Nu is er 
een keuze uit twee levels, met achter 
grond. In het menu kan je de duur van een 
match in stellen, het aantal rondes en of je 
wel of geen pick-ups wilt. Ook heeft het 
menu nu overgangen gekregen, dit detail 
maakt het menu echt af. 

Door de toevoegingen aan Hold the Flag, 
die deze week redelijk speelbaar is, wordt 
de game meteen een stuk uitgebreid. Er is 
alleen nog wat extra werk nodig om de 
nieuwe mode goed werkend te krijgen. 
Daar staat tegen over dat de Battle Mode af 
is en het menu goed werkt.

Feedback
Goed de puntjes op de i gezet, zo komt de 
game klaar voor de fiar. De nieuwe mode 
werkt al een stuk beter, maar hij moet wel 
op het niveau van de oude mode komen. 

Acties naar aan leiding van de Feedback
We gaan alles fine tunen en de HTF mode 
op niveau brengen.
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Omdat de Hold the Flag mode slecht bleef 
werken hebben we deze mode 
omgegooid. De mode heet nu Bomb 
Mania, hierbij is het de bedoeling dat je 
met bommen je tegenstander uitschakelt. 
Voor elke rake bom krijg je een punt, de 
speler met de meeste punten wint. De 
besturing is aangepast naar aanleiding van 
Hold the Flag en de camera staat op een 
betere positie. Zo is deze game mode 
beter speelbaar en hangt het er niet van af 
wie als eerste de vlag heeft. Zodra je met 
de vlag er vandoor ging, dan kon je te 
makkelijk de hele ronde de vlag houden. 

Feedback
De game is af genoeg voor de fiar, maar 
werk nog wat aan de nieuwe mode. De 
presentatie laat te wensen over, je kunt er 
vele meer uithalen. Het is een leuk spel 
wat competitie uitlokt, laat dat zien. 

Acties naar aan leiding van de Feedback
De Bomb Mania mode heeft nog wat extra 
werk nodig, maar dit kunnen we in een 
week af maken.
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Modes
Als eerste hadden we een mode, de Battle 
Mode. We hadden al nagedacht over 
verschillende modes, maar wilden deze 
pas gaan implementeren als daar tijd voor 
was. Uiteindelijk hebben we twee goed 
werkende modes in onze game zitten:

-‐ Battle Mode: in deze mode is het de 
bedoeling dat je de tegenstander 
zo vaak mogelijk van het speelveld 
stoot. Voor elke tegenstander krijg 
je 10 punten(zelfmoord telt als -10), 
de gene met de meest punten wint. 
Op het speelveld verschijnen pick-
ups, deze kan je voor jezelf 
gebruiken of op je tegenstander 
schieten en tegen hem gebruiken. 
We hebben vier pick-ups: bom, 
groot/klein, sprong, snelheids 
boost. 

-‐ Bom Mania: In deze mode moet je 
de tegenstander zo vaak mogelijk 
raken met jouw bommen. Elke rake 
bom levert punten op, een eigen 
bom raken vermindert je punten. 
Door de verschillende kleuren 
bommen, kan je zien welke bom 
van wie is. Ja kan de bommen 

afschieten of neerleggen. 

Rules
De regels van ons spel zijn simpel, je hebt 
een speel veld en vier spelers, de speler
(s) met de meeste punten wint. 

-‐ Een arena

-‐ Vier spelers

-‐ Wel of geen pick-ups

-‐ Aantal rondes en tijd van een ronde 
zelf in te stellen

-‐ Besturing met de linker analoge 
stick

-‐ Pick-up gebruiken A

-‐ Pick-up schieten B

-‐ Een tegenstander er af stoten levert 
10 punten op

-‐ Zelf van de arena vallen -10 punten

Mechanics
Voor de mechanics is voor ons de 
besturing het belangrijkst. Het moet goed 
aanvoelen, we hebben geprobeerd een 
besturing te maken die natuurlijk aanvoelt 

voor een hovercraft.  

-‐ De besturing is zo gemaakt dat het 
voelt als een hovercraft, maar je 
kunt extra vaart krijgen door lang 
niemand aan te stoten. Zo kan je 
krachtigere aanvallen uitvoeren.

-‐ 1 arena 4 characters, als je elkaar er 
af stoot, krijg je 0 punten

-‐ Aan het eind van de ronde wordt de 
winnaar bepaald

-‐ Alle vier de spelers spelen tegelijk 
in real-time tegen elkaar

-‐ Power-ups zijn voor iedereen 
beschikbaar, de gene die er het 
eerst is krijgt de power-up

-‐ Power-ups: groot, snelheid, 
springen en bom

-‐ Power-ups zijn ook af te schieten 
naar tegenstanders

Levels
Het eerste level is ontstaan uit het idee dat 
de gevechten plaats moesten vinden in de 
lucht. Het flatgebouw heeft plaats gemaakt 
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voor de ‘Green Hill’, een prachtige groene 
heuvel. De rest van de levels hadden we 
meteen al een goed beeld bij en zijn 
meteen uitgevoerd in het 3D programma 
Autodesk Maya.

De levels die we gemaakt zijn:

-‐ Battle Mode: Green Hill & Snow 
Flake

-‐ Bomb Mania: Square Mansion

Characters
We hebben een divers deelnemers veld. 
Er kan uit maar liefs acht spelers gekozen 
worden. Iedere speler heeft zijn eigen 
statistieken. Dit maakt de game een stuk 
interessanter aangezien de spelers niet de 
zelfde skills hebben. Uiterlijk heeft invloed 
op acceleratie (acceleration), kracht 
(strengt) en snelheid(speed). 
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Week 9 / 1-04-11

Deze week hebben we onze Public Beta 
uitgegeven. We zijn onze game onder 
gamers gaan testen. Met een laptop en vier 
controllers in de kantine, zo veel mogelijk 
testers en goede resultaten.

Algemeen
Veel spelers vonden het een leuk spel, het 
enthousiasme van sommige spelers werkte 
aanstekelijk. Wel klaagt iedereen over de 
rand van het level, dat is een groot 
struikelblok. Andere klachten, zijn de niet 
werkende klok en dat er maar een 
character is. 

Vragen

-‐ Wat zou je verbeteren aan de 
game?

o Klok

o Rand van het level

o HUD

o Meer characters

o Extra levels

o Pick-ups

o Geluid 

o Winnaar scherm

o Geluid

o Stats na de drie rondes

o Aantal rondes kiezen

Dit zijn de punten waar de meeste mensen 
aan dachten. Gelukkig hadden we al aan 
veel dingen gedacht, maar statistieken na 
alle rondes vonden wij een zeer goed idee. 

-‐ Wat vond je leuk aan de game?

o Multiplayer

o De rand van het level

o Concurrentie 

Naast deze redelijk standaard antwoorden 
hebben we niet veel bruikbaars hier uit 
kunnen destilleren. Alhoewel de rand van 
het level ook bij de verbeterpunten staat, 
werd dit ook vaak als leuk punt genoemd. 
Iets onverwachts waar je een voordeel uit 
kan halen, spreekt veel mensen aan. 

Na deze vragen probeerden we met een 
aantal tester een gesprek aan te gaan. Hier 

uit blijkt dat de game er redelijk saai uit 
ziet, geen achtergrond bijvoorbeeld. Dat 
het over het geheel wat duidelijker kan, 
een betere HUD en verschillende 
characters zouden hierbij helpen. De 
besturing is goed genoeg, de een vind het 
te snel de ander weer te langzaam. Later 
zullen we eigenschappen aan de 
characters gaan geven zo dat iedereen zijn 
persoonlijkevoorkeur kan kiezen. 

Door de test komen we ook achter een 
paar kleinere bugs, waar je normaal nooit 
achter zou komen. Bijvoorbeeld dat je aan 
de zijkant van het level kan blijven hangen. 
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Week 15 / 20-5-11

We hebben besloten deze week weer te 
gaan testen, zo hebben we nog tijd voor 
aanpassingen. Daarnaast is het de eerste 
week dat de Hold the Flag Mode er in zit. 

Algemeen
De reacties waren positiever dan de vorige 
keer. Veel hoorden we dat de game af voelt 
en dat testers het wel thuis wilden spelen. 
Daarentegen hadden we veel klachten 
over de HTF mode. De besturing is niet 
goed en er zitten veel bugs in. 

Vragen:

-‐ Wat zou je verbeteren aan de 
game?

o Hold the Flag mode

o Instellen van de tijd per 
ronde op twee minuten 
beginnen

o Besturing HTF

o Camera HTF

o Menu overgang is langzaam

Dit waren de grootste verbeter punten. De 
menu’s kunnen sneller en HTF moet echt 
verbeterd worden. Daarnaast een aantal 
kleine dingen, dat je bijvoorbeeld vier 
spelers hebt die het menu kunnen 
besturen. 

-‐ Wat vond je leuk aan de game?

o Chaotische games

o Bugs in HTF

o Veel characters

o Goed menu

o Intro film

Veel test personen hebben net als in de 
eerste test redelijk standaard antwoorden. 
De bugs worden net als in de eerste test 
ook vaak als leuk punt bestempeld. We 
hebben in de afgelopen weken helaas niks 
kunnen bedenken hoe we dit in de game 
kunnen verwerken. 

Uit verdere gesprekken blijkt dat een 
tweede mode, als deze er in zit, als een 
must wordt gezien. Waar veel spelers 
vorige keer zijden het zo al leuk genoeg te 
vinden, moet de mode er bij. Als je meer 

bied heb je ook meer verwachtingen waar 
te maken. Het geluid wordt ook als 
samenhangend bestempeld. Het past beter 
bij elkaar dan de vorige keer. Wat 
opvallend is, is dat de characters stats 
hebben, maar deze zijn nog niet 
gecodeerd, maar spelers claimen verschil 
te voelen tussen de characters. Blijkbaar 
werkt dat al genoeg, maar we gaan de 
eigenschappen wel programmeren. 

Deze twee test hebben ons enorm 
geholpen. We zijn achter kleine bugs 
gekomen, maar ook achter grote fouten. 
Zonder deze test was onze game nooit naar 
het huidige niveau gekomen.
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Uiteindelijk hebben we een multiplayer 
game gemaakt die leuk is om te spelen. Dit 
was ook onze eerste opzet. Het verdere 
concept is gaandeweg veranderd, maar we 
hebben altijd een duidelijk doel voor ogen 
gehad. Het tegen elkaar strijden en punten 
krijgen voor het er af botsen van je 
tegenstaande blijkt erg goed te werken. 
Veel gamers ervaren de game en de 
gameplay als leuk en prettig. 

We hebben in de afgelopen weken een 
enorme ontwikkeling door gemaakt van, 
ballen tot 8 characters. Dit alles dankzij 
onze wekelijkse beoordeling en de test 
sessies met mede school genoten, op de 
vrijdag middag. Zonder deze waardevolle 
feedback had onze game nooit de 
voorgang geboekt die er nu is. In de 
afgelopen maanden hebben we twee 
modes tot goed speelbaar weten te 
maken, met alles er bij wat een game 
compleet maakt. Van het menu tot aan de 
statistieken als de game is afgelopen. 

Onze game is nu af, de keuzes die we 
hebben gemaakt samen met de feedback 
hebben een game opgeleverd die 
samenhangend is en goed werkt.	  
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