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Games // Mario Kart 8
Soms voelt een game alsof je er zelf echt in zit // Het nieuwe
Mario Kart-deel overtuigt je van je d u i ze l i n g we k ke n d e
snelheid // Het is herhaling én een heel nieuwe ervaring
Mario Kart 8. Voor Wii U. € 59,99 *5

NIELS ’T HOOFT
MEDEWERKER GAMES

I
n het boek Game Feel uit 2008 beschrijft
de Amerikaan Steve Swink treffend de
doorlopende wisselwerking in games,
tussen de input die je geeft via de con-
troller en de audiovisuele output die je
daarvoor terugkrijgt. Swink laat zien

dat je hierdoor steeds meer controle ervaart.
Het voelt haast aan als een fysieke realiteit.

Weinig games illustreren dit principe beter
dan Mario Kart. Misschien omdat de focus in de-
ze klassieke racereeks zo eenvoudig is: alles is
geënt op momentum.

Je loodst je go -kart door bontgekleurde ge-
thematiseerde omgevingen, je krijgt gaande-
weg tal van trucs in de vingers die je harder la-
ten gaan, en de game gooit alles in de strijd om
je te overtuigen van jouw duizelingwekkende
snelheid.

Ondertussen hoeft er maar iets kleins te ge-
beuren en al het momentum valt weg: een bot-
sing, een rondslingerende bananenschil of zo’n
gevreesd blauw schild, dat achterliggende spe-
lers in één keer naar de gedoodverfde winnaar
kunnen slingeren.

In alle racegames gaat het er natuurlijk om

Van deze Mario

Kar t hangt veel af

■ Sinds Super Mario Kart op de Super
Nintendo, in 1992, is de serie va s t e
prik op Nintendo-spelcompu-
ter s. Per apparaat is er een deel uitge-
b r a ch t .

■ Mario Kart 8 speel je met één tot
vier spelers op één tv, of met tot
twaalf spelers online. Er is ook een
Battle Mode waarin je elkaar niet moet
inhalen, maar de ballonnen van elkaars
go-karts moet knallen.

■ Er hangt veel af van dit spel:
maker Nintendo leed vorig jaar verlies
doordat de verkoop van de Wii U te-
genviel. Het apparaat kan dus wel een
hit gebruiken. De eerste resultaten zijn
niet slecht: afgelopen weekend wer-
den er wereldwijd 1,2 miljoen exem-
plaren van Mario Kart 8 ve r ko ch t .

dat je de ideale lijn vindt op het parcours, soms
ook met shortcuts voor wie bereid is van het be-
treden pad af te gaan en ‘t u r b o va k k e n ’ die je
een duwtje in de rug geven als je eroverheen
rijdt. Maar Mario Kart is dan pas net begonnen.

Bochten, richels, turbo’s en munten

Hang je lang genoeg in het kielzog van een te-
genstander, dan krijg je een extra zwieper.
Maak je een stunt op een richel, dan wacht een
tijdelijke boost. Verzamel je tot tien gouden
munten, dan wordt je maximumsnelheid ho-
ger. En dan is er nog de power sliding: door een
knop ingedrukt te houden en afwisselend naar
links en rechts te sturen, bouw je momentum
op terwijl je door een bocht slipt.

Zodra je de racebanen leert kennen, en de
bochten, richels, turbo’s en munten intuïtief
weet te vinden, ontpopt een potje Mario Kart
zich tot een energieke aaneenschakeling van
kleine en grote turbo’s, tot je zowat over de
baan heen flitst.

Slalommend, springend en draaiend raas je
door de levels, aanvallend en dan weer verdedi-
gend. Alles is opgedirkt met spetterende audio-
visuele effecten, die voor een bijna lichamelijke
sensatie zorgen: rondvliegende vonken, geplin-
gel, geknetter. Jij voedt het spel via de knoppen

(of het Wii-stuurtje), en je wordt rijkelijk be-
loond met een sublieme game feel.

En dan nog: op de kop racen

Niet alleen is de aankleding van Mario Kart 8 on-
geëvenaard, met de gedetailleerde beelden van
de Wii U, is er ook een interessant element toe-
gevoegd. Af en toe betreed je gewichtloze baan-
vlakken, die je op de kop en langs muren laten
racen. Dat zorgt voor surrealistische vergezich-
ten, maar het keert ook de spelregels binnen-
stebuiten. In zero gravity moet je juist wél tegen
vijanden en obstakels botsen voor een dot extra
gas. Ook dit element moet je in de vingers krij-
gen om een optimaal momentum te kunnen
bereiken.

Bij de achtste Mario Kart in 22 jaar, drie speel-
halversies niet eens meegeteld, zou je verwach-
ten dat de serie in herhaling valt. Dat is in zeke-
re zin ook zo: Mario Kart is Mario Kart. Maar de-
ze versie heeft zoveel pakkende snelheidsele-
menten en brengt die zo goed in beeld, dat dit
het beste deel tot nu toe is.

Serieuzer vormgegeven racespellen steken
hier schraal bij af. Het pad voorwaarts is helder:
toekomstige afleveringen kunnen nóg leuker
worden met nóg meer manieren om hard te
gaan.
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Geen controle
over je Mii’s

SPELEN // GAME
TOMODACHI LIFE
Voor: Nintendo 3DS. € 42,99
*4

Op dit tropische eiland maak je zelf de bewoners.
Je geeft deze Mii’s een persoonlijkheid en laat ze
een virtueel leven leiden. De poppetjes gaan rela-
ties met elkaar aan en worden gelukkig of onge-
lukkig. Alleen heteroseksuele relaties zijn moge-
lijk, iets waar Nintendo onlangs nog excuses
voor aanbood. Als speler heb je geen directe con-
trole. Je kunt enkel dingen voor de personages
kopen, zoals eten en kleding, en je kunt ze advise-
ren als ze je daarom vragen. Door hun autonome
gedrag zijn de ontwikkelingen op het eiland on-
voorspelbaar. Jouw partner in het echte leven
kan er in het spel zomaar met een ander vandoor
gaan. Via de overal aanwezige beveiligingscame-
ra’s kun je dan toekijken en zelfs inzoomen op
hun gedrag. Opeens krijgt het vrolijke To m o d a ch i
Life zo een grimmige ondertoon.

HARRY HOL

Veel meer dan
woorden maken

SPELEN // GAME
RUZZLE ADVENTURE
Voor: iOS. Gratis
*3

Twee jaar geleden was Ruzzle (aanvank elijk
Ru m b l e ) een van de taalspellen die Wo r d f e u d
naar de kroon staken. Op een letterbord moest
je meer woorden vinden dan je tegenstander.
De game kostte een paar euro, en maker Daniel
Hasselberg zei in interviews dat hij nóóit gratis
games met in-app aankopen zou maken. Zijn
reactie nu: dat hangt van het type spel af. Slim
ontweken, maar de structuur van Ruzzle Ad-
venture lijkt ervoor gemáákt. Net als in Candy
Crush Saga vink je levels af op een wereldkaart.
Daarbij moet je niet alleen woorden maken,
maar ook edelstenen bevrijden, stijgend water
ontvluchten, en meer. Wie sneller progressie
wil boeken, kan power-ups inzetten, en wie
meer power-ups wil, kan die kopen. De origina-
liteitsprijs verdient het niet, maar het zit goed in
elkaar. Zelfs het ‘gouden bord’, dat moet prik-
kelen om dagelijks te spelen, is vermakelijk: in
een veld van drie bij drie moet je één negenlet-
terwoord vinden.

NIELS ’T HOOFT

Je hebt als hacker
alles onder controle

SPELEN // GAME
WATCH DOGS
Voor Windows, PlayStation 3,
PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One.
€ 50 à 65. *3
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CONCORDIA EXPOSITIERUIMTE21ROZENDAAL Het Rozendaal 21
Tel. 053-430 09 99 / www.concordia.nl

t/m 22 juni LITTLEWHITEHEAD Nothing comes to mind

TETEMKUNSTRUIMTE Stroinksbleekweg 16 / Tel. 053-230 87 91
www.tetem.nl / @TETEMkunst

t/m 22 juni DREAMSCAPESMIXEDUP Imaginair realisme

t/m 22 juni BORNAGAIN Solo van Abner Preis

MUSEUMTWENTSEWELLE Het Rozendaal 11 / Tel. 053-480 76 80
www.twentsewelle.nl

t/m 31 aug. O’HANLONSHELDEN Een tentoonstelling over
ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw, die de wereld
afreisden en de meest wilde ontdekkingen deden � 11.00-17.00 u.

t/m 26 okt. COENRAAD TER KUILE Astronoom in Twente � 11.00-17.00 u.

t/m 22 mrt. HORIZONCITY Een expositie van kunstenaar Rommert Boonstra
2015 naar het boek van auteur Jaap Scholten � 11.00-17.00 u.

kijk voormeer uitgaanstips opwww.uitladders.nl

CONCERTGEBOUW Concertgebouwplein 10
Tel. 0900-671 83 45 (€1,- p/g) / www.concertgebouw.nl

zo 15 juni Serie Meesterpianisten: Krystian Zimerman Beethoven: Sonate nr. 30 in
gr. zaal E gr.t., op. 109, Sonate nr. 31 in As gr.t., op. 110 & Sonate nr. 32 in c kl.t., op. 111

Er zijn nog kaarten te verkrijgen! Meer informatie: www.meesterpianisten.nl
1e rang € 72,50; CJP/65+ € 61,50; 2e rang € 58,-; CJP/65+ € 49,50 • 20.15 u.

zo 22 juni Serie Meesterpianisten: Evgeny Kissin Schubert - Sonate in D gr.t.
gr. zaal D 850 & Skrjabin - Sonate nr. 2 in gis kl.t., op. 19 en 7 Etudes uit op. 8

Er zijn nog kaarten te verkrijgen! Meer informatie: www.meesterpianisten.nl
1e rang € 82,50; CJP/65+ € 70,-; 2e rang € 66,00; CJP/65+ € 56,00 • 20.15 u.

ORGELPARK Gerard Brandtstraat 26
Tel. 020-515 81 11 / www.orgelpark.nl / @orgelpark

do 5 juni Orgel en dans
Hans Davidsson en dansers met muziek van Georg Böhm •14.15 u.

do 5 juni Bach Delirium met Jacob Lekkerkerker en Matthias Havinga orgel
Greetje Bijma stem, Leo van Oostrom saxofoon, Oene van Geel altviool en
Alfredo Genovesi elektrische gitaar • 20.15 u.

vr 6 juni Bachbewerkingen door organist Hans-Ola Ericsson • 20.15 u.

za 7 juni Middeleeuwse muziek door Wim Diepenhorst • 14.15 u.

N
aar deze game werd
jarenlang reikhalzend
uitgekeken. De belof-
te: een grimmig near

future-spel met een open stad in
de traditie van Assassin’s Creed
en Grand Theft Auto maar dan
nog mooier, waarin je als hacker
alles naar je hand zou kunnen
zetten. Na een uitstel vorig jaar
ligt Watch Dogs nu eindelijk in de
wink els.
Mooi is het Chicago van Wa t ch
Dogs inderdaad, hoewel het er
klinisch schoon bij ligt. Tegelijk is
de stadse simulatie weinig over-
tuigend: politieauto’s rammen je
meedogenloos en mede-inwo-
ners slaken om de haverklap kre-
ten als je ze van meters afstand
kennelijk laat schrikken. Vervol-
gens lopen ze rustig verder.
Ook de structuur van het spel is
rommelig. Het scherm staat vol
met willekeurige informatie over
passanten, optionele missies en
herinneringen aan apparaten die
je kunt manipuleren. Want dat is
het unieke verkooppunt: met een
druk op de knop open je als hac-
ker bruggen, ontregel je stoplich-
ten en laat je paaltjes de weg ver-
sperren. En door een beveili-
gingscamera te activeren kun je
de omgeving vanuit een ander
gezichtspunt doorzoeken, en
zelfs naar andere camera’s sprin-
gen.
Deze mogelijkheid komt pas tot
zijn recht in de hoofdmissies,
waarin je gebieden vol bewakers
moet trotseren. Vanuit een scha-
duwrijk hoekje kun je van alles
laten ontploffen door het te ‘hac-
k en’, waaronder zelfs de bewa-
kers. Hier is de game op zijn
sterkst; het is leuk en tactisch
enigszins interessant om onge-
zien de boel op stelten te zetten.
Al heeft het met hacken natuur-
lijk weinig te maken. De werkwij-
ze van hoofdpersoon Aiden Pear-
ce is het hedendaagse equiva-
lent van stiekem het tv-kanaal
van de buren veranderen; hij
doet het met zijn smartphone
vanaf het trottoir, terwijl een
beetje cybercrimineel overal ter
wereld zal werken behalve op de
plaats delict.
Sowieso slaat Watch Dogs de
plank mis in zijn thematiek. Dat is
niet uniek: grote gameproducties
zeggen zelden iets zinnigs over

actuele thema’s, terwijl de mar-
keting rond het spel dat vaak wel
beweert. „Watch Dogs kan bin-
nenkort realiteit zijn”, kopte een
persbericht van uitgever Ubisoft.
Het hacken van infrastructuur
dreigde ook in Nederland te gaan
gebeuren, meldden ‘cyber secu-
r i t y- e x p e rt s ’, ongetwijfeld in de
arm genomen om het spel een
zweem van relevantie mee te ge-
ven.
Met de actualiteit heeft dit spel
echter weinig te maken. Anno
2014 weten we dat het bij digitale
informatie draait om het door-
spitten van ontzaglijke bergen
data. Op de zoekresultaten wordt
vervolgens een arrestatieteam
afgestuurd, of een onbemand
vliegtuig. Daarvan is in Wa t ch
Dogs geen spoor te bekennen.
Kleinere games doen dat een
stuk beter. In République, een
vijfdelige reeks waarvan eind vo-
rig jaar het eerste deel ver-
scheen, kun je ook van camera
naar camera springen, met als
essentieel verschil dat je daarbij
nooit je veilige zenuwcentrum
verlaat.
En de Italiaanse activistische ga-
memaker Paolo Pedercini bracht
in 2012 al Unmanned uit, over
het bizarre gespleten bestaan
van dronepiloten. Van het ene op
het andere moment schakelen zij
tussen hun normale omgeving
en een hard, ambigu oorlogsge-
bied.
Die games trekken parallellen
tussen moderne soldaten-op-af-
stand en gamers, die zich even-
eens in twee verschillende werel-
den bevinden. Het suggereert
dat games zich bij uitstek voor dit
onderwerp lenen.
Waarom Watch Dogs er met zijn
miljoenenbudget dan toch zo’n
potje van maakt? Misschien om-
dat de ontwikkeling al vijf jaar
geleden begon, toen de wereld
er nog anders uitzag. Of zou het
zo kunnen zijn dat de makers
simpelweg geen commentaar op
de surveillancestaat hebben wil-
len geven? Zonder actuele in-
houd is de game vermakelijk ge-
noeg, maar het blijft een gemiste
kans, die een teleurstellend ge-
brek aan inhoudelijke ambitie
lijkt aan te duiden.
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