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Alle afbeeldingen in dit document, zijn tot stand gekomen door het fysiek maken van alle 
spelonderdelen. Uitzonderingen hierop zijn de pionnen en basis dobbelsteen. 

Alle foto’s zijn dus origineel en eigen bezit.  
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Story / Game Summary 
 
Game story summary: Atlas 

In Atlas, speelt het verhaal zich af op een zolder. De hoofdrolspeler, Jules, is een jongen die in 
moet gaan pakken om te verhuizen, omdat zijn vader een nieuwe baan heeft in een andere stad. 
Hij komt een kist tegen met oude voorwerpen. Het verhaal begint als zijn oog op een kompas valt, 
en hij uit gaat zoeken waar het vandaan komt.  

Hij maakt kennis met verschillende landen en culturen, en de mensen die daarin leven. Door een 
reis langs bezienswaardigheden, leert hij de geschiedenis kennen zoals zijn opa dat beleefd heeft. 
De naderende verhuizing dwingt Jules om aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven te beginnen, en 
hij ontdekt dat hij pas aan de reis vooruit kan beginnen nadat hij alle belangrijke plaatsen van het 
verleden heeft bezocht. 

Game flow outline: Atlas 
 
Atlas is een race en kennis spel, waarbij de spelers tegen elkaar strijden om Jules zo snel mogelijk 
thuis te krijgen. Hij bevindt zich in een wereld zoals zijn opa dat beleefd heeft, en moet door te 
vertrouwen op zijn kennis, kunde en instinct weer terugkomen naar de plek die voor hem bekend 
is.  
 
Zijn reis brengt hem naar verschillende werelddelen waar hij leert over cultuur, 
bezienswaardigheden en de geschiedenis van dat continent. Door vragen te beantwoorden 
vergroot hij zijn kennis van de wereld, en leert hij wat zijn opa allemaal beleefd heeft. Als hij zijn 
paspoort compleet heeft, kan hij eindelijk terug naar huis.  
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Characters and controls 
 
Characters 
 
Main character – Jules (+/- 17 jaar) 
 
Jules is een doorsnee tienerjongen die met tegenzin moet verhuizen omdat zijn vader een nieuwe 
baan heeft geaccepteerd. Hij is sportief, houdt van voetbal en basketbal. Geschiedenis is niet zijn 
ding. Hij is sterk in logische zaken en wiskunde, en geografie interesseert hem. Hij is een beetje 
een nerd, maar wil daar niet voor uit komen. Hij houdt van Marvel comics, lego en stripboeken. Hij 
kijkt graag films, maar houdt niet van lezen. 

Non- player characters – Familie van Jules 

Vader van Jules (+/- 45 jaar) 
Een man die vanwege zijn werk moet verhuizen met zijn gezin. Het is geen handige man wat 
techniek betreft. 

Moeder van Jules (+/- 42 jaar) 
Een echte huisvrouw die graag alles tot in de puntjes verzorgd heeft wat betreft de verhuizing van 
haar gezin. 

Opa van Jules (gestorven op 87 jarig leeftijd) 
Een man die Jules nooit echt gekend heeft, maar die hij achteraf leert kennen door zijn eigen reis. 

Alle spelers in het spel vertegenwoordigen Jules. Hij is degene die de reis maakt. De spelers 
bepalen deze reis wat betreft volgorde en kennis door keuzes die zij maken en door toeval (het 
dobbelen.) 
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Controls 
 
Om dit spel te spelen gebruik je de volgende attributen: 
 
• Spelbord 

Dit heb je nodig om op te verplaatsen. 
Het spelbord is een wereldkaart, dat de 
wereldreis van Opa en Jules 
vertegenwoordigd. 

 
 

• Dobbelsteen 
De dobbelsteen bepaalt hoeveel plaatsen 
je mag verschuiven. 

 
 

• Genre dobbelsteen 
Deze speciale dobbelsteen wordt alleen bij 
gemarkeerde plekken op het spelbord 
gebruikt. Als de vragen die op die plekken 
juist beantwoord zijn, dan wordt een plek 
in het paspoort gevuld. 
 
 

 
 

• 6 pionnen 
Deze pionnen geven de plaats van de 
individuele spelers of teams aan op het 
spelbord. 

 
 

• Algemene vragenkaarten met drie genres 
vragen en antwoorden:  

o Geschiedenis 
o Cultuur 
o Bezienswaardigheden 
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• Continentvragen met drie genres vragen 
en antwoorden:  

o Geschiedenis 
o Cultuur 
o Bezienswaardigheden 

Deze vragen zorgen ervoor dat het paspoort 
gevuld kan worden. 
 

 

 
 

• 1 paspoort schrijfblokje 
Dit paspoort moet je vullen om ervoor te 
zorgen dat Jules weer naar huis kan. Dit 
doe je door 6 continentvragen juist te 
beantwoorden. 
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Gameplay overview 
 
Atlas is een traditionele boardgame en trivia game. 
Het spel wordt gespeeld op een bord, en de gameplay bestaat uit het rollen van een dobbelsteen 
en het beantwoorden van vragen. Bij het juist beantwoorden van een continentvraag wordt het 
betreffende continent afgestreept op het paspoort.  

Er mag een keuze gemaakt worden uit versie 1 of 2 bij het starten met het spel. 

 
Starting action 
 

Versie 1: Zet het spelbord klaar met kaarten, 
dobbelsteen en pionnen. Rol met de 
dobbelsteen. Het nummer dat je dobbelt, 
staat voor het werelddeel waar je de reis 
begint: 

1. Noord Amerika (NA) 
2. Zuid Amerika (ZA) 
3. Azië (AZ) 
4. Australië (AU) 
5. Europa (EU) 
6. Afrika (AF) 

Versie 2: Zet het spelbord klaar met kaarten, 
dobbelsteen en pionnen. Elke speler dobbelt 
met de dobbelsteen. De speler of het team dat 
het hoogste gooit, mag kiezen op welk 
werelddeel ze de reis willen starten. Het is niet 
toegestaan om met meerdere spelers of teams 
op 1 werelddeel te starten. 

 

 
Progression of action 

1. Zet je pion op het startpunt op het continent dat je gekozen of gedobbeld hebt. 
2. Dobbel om vooruit de bewegen. De cirkels geven aan of je een algemene vraag krijgt, of 

een continent vraag. 
3. Krijg je een algemene vraag, en deze beantwoord je goed, dan mag je nog een keer 

dobbelen. Beantwoorde je het fout, dan mag de volgende speler dobbelen. 
4. Krijg je een continent vraag, dan dobbel je met de extra dobbelsteen om het genre te 

bepalen. Heb je deze goed, dan teken je het continent af op je paspoort. Krijg je een 
continent vraag, dan dobbel je het de extra dobbelsteen om het genre te bepalen. Heb je 
deze fout, dan mag de volgende speler dobbelen. 

 
Resolving action 

Als je als eerste van de spelers (of als eerste team) het paspoort van Jules vol hebt met alle 
continenten, dan heb je het spel gewonnen en kan Jules naar huis! 
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Flowchart Gameplay 
  

Gameplay ATLAS
Start

Starting 
Action Starting Action 2Starting Action 1

Pion op startplek

Vraagtype

Vervolgvraag

Goed antwoord: 
markering in paspoort

Paspoort

ContinentAlgemene

Goed antwoord: beurt 
herhalen

Fout antwoord: 
beurt volgende speler

Fout antwoord: 
beurt volgende speler

Herhaling gameplay 

Paspoort vol = 
spel gewonnen!
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Gameplay Experience 
 
De spelervaring is vergelijkbaar met het bordspel Triviant. Je beantwoord vragen die uit toeval op 
je pad komen, en je verzamelt iets om tot een einddoel te komen. 
 
De vragen die je beantwoord, hebben te maken met geschiedenis, bezienswaardigheden of de 
cultuur van een bepaald werelddeel. Ook zijn er vragen die te maken hebben met wat de opa van 
de hoofdrolspeler meegemaakt heeft. Het juist beantwoorden van deze vragen, zorgt ervoor dat 
je je paspoort kunt vullen en de hoofdrolspeler weer naar huis kan. 
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Mechanics and modes 
 
Onderstaande mechanieken komen voor in dit spel: 
 
• Area movement - The game board is divided into irregular areas to determine adjacency and 

movement. 
 
De plekken op het speelbord hebben de vorm van continenten die je moet doorlopen. 
 

• Dice rolling - Dice rolling in a game can be used for many things, randomness being the most 
obvious. Dice rolling can be a game in and of itself see Yahtzee or Craps. 
 
Er zijn twee soorten dobbelstenen waarmee gespeeld wordt. Eentje is een traditionele die 
bepaalt hoeveel plaatsen je mag verplaatsen op het bord, de ander bepaald welk genre vraag 
je krijgt.  

• Paper and pencil - The game is developed using paper and pen to mark and save responses or 
attributes that, at the end of the game, are used to score points and determine the winner. A 
game that merely keeps track of score on a sheet of paper does not use a paper-and-pencil 
mechanism. 

Het verzamelen van stukjes van de reis, zorgt ervoor dat je het paspoort van Jules kunt vullen. 
Het paspoort is een blokje waar de continenten op afgestreept kunnen worden.  
 

• Race - Typically this is expressed as the winner being the first player to reach the end of a track. 
However, if there is any type of fixed goal, this also qualifies as a race mechanism. 

Atlas is een race spel, omdat je wint als je als eerste speler of team je paspoort vol hebt. 

• Roll / spin and move - Roll / Spin and move 
games are games where players roll dice or spin 
spinners and move playing pieces in accordance 
with the roll. This term is often used 
derogatorily to imply that there is no thought 
involved.  

Als vervolg op de mechaniek ‘dice rolling’. Zodra 
je gerold hebt, weet je hoeveel plaatsen je mag 
zetten op het spelbord.  
 

• Set collection - The primary goal of a set 
collection mechanism is to encourage a player 
to collect a set of items.  
 
Je verzamelt continenten op het paspoort door 
ze af te strepen. Heb je ze allemaal afgestreept, 
dan win je het spel. 

 

Bron: 
https://boardgamegeek.com/browse/boardgamemechanic 
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Enemies and Bosses 
 
Er zijn geen tegenstanders in dit spel aanwezig. Jules doorloopt zijn reis zonder een fysieke 
tegenstander. 
 
De spelers gaan volledig uit van kennis, om de vragen te kunnen beantwoorden. Als zij het 
antwoord op de vragen niet weten, volgt er een volgende kans door te dobbelen en daardoor van 
genre te wisselen. Hoe vaker je speelt, des te meer kennis je opdoet. 
 
 
 
 

 
 

Jules gaat alleen op reis in dit verhaal.  
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Bonus material, and downloadable content 
 
De spelers van dit spel, krijgen een doos inclusief alle benodigde zaken om het spel te spelen. 
Het paspoort, is iets wat ‘op zou kunnen raken’ omdat het een schrijfblokje betreft. Een extra 
paspoort is te downloaden vanaf de website. 
 
Ook zit er een spelhandleiding in de doos met het verhaal van Jules en zijn familie. 
 
De variatie in de vragen die tijdens het spel voorbijkomen is een reden om steeds weer te willen 
spelen. Het avontuur en de onderwerpen veranderen en zorgen ervoor dat het elke keer anders 
is! 
 
 

  



ATLAS – Ontdek het verleden, overmeester de toekomst!                                                              Gamedesign voor bordspel 

Naomi Brewington – augustus 2020 12 

Monetization 

Atlas is een spel dat aangeschaft kan worden via een spellenwinkel (online of offline), beurs of via 
een webwinkel. Er is geen extra aanschaf nodig om het spel te kunnen spelen. Om verder te gaan 
met dit speltype, is het nodig om uitbreidingen aan te bieden.  

Voorbeelden van uitbreidingen: 

• Extra vragenkaarten met extra categorieën 
• Het spelterrein uitbreiden van de aarde naar het heelal (ander speelbord en 

achtergrondverhaal) 
• Het spelterrein uitbreiden naar de noord- en zuidpool (Atlas: Noordpool expeditie etc.) 
• Een luxer speelbord aanbieden als extra aanschaf 
• Een houder voor kaartjes, en overig spelmateriaal aanbieden zoals de dobbelstenen en 

pionnen. 

Het basisprincipe van Atlas is dat Jules iets tegenkomt in zijn leven waardoor hij moet handelen, 
door een gebeurtenis in zijn omgeving of met zijn familie. Een voorwerp start het thema, zoals het 
kompas dat doet in het basisspel. Atlas is dus op deze manier te vervangen dan wel uit te breiden 
met een ander genre. Het verhaal van Jules kan dan verder uitgediept worden. 
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Beoordeling inzendopgave 266B4 
  
Beste cursist Brewington, 
  
Voor de beoordeling van deze opgave worden de hieronder genoemde 10 punten  
gewaardeerd met een cijfer van 1-10; het eindcijfer is de som van alle cijfers gedeeld door 10. 
 
  
• 9 pnt (10 max) - Voorpagina moet pakkend het spelconcept uitbeelden of nieuwsgierig maken. 
 
• 9 pnt (10 max) - Pag 2: Verhaal/uitleg van spel met een begin, midden en einde + 

hoogtepunten of unique selling points. 
 
• 9 pnt (10 max) - Pag 3: Karakters en besturing. 
 
• 8 pnt (10 max) - Pag 4: Uitleg van het spelverloop (Informatie over genre hoeft niet te worden 

getoetst). 
 
• 9 pnt (10 max) - Pag 5: Uitleg van de spelwereld. 
 
• 8 pnt (10 max) - Pag 6: Uitleg van de spelervaring. 
 
• 9 pnt (10 max) - Pag 7: Mechanieken spelmodi. 
 
• 8 pnt (10 max) - Pag 8: Vijanden en eindbazen. 
 
• 8 pnt (10 max) - Pag 9: Bonusmateriaal/DLC. 
 
• 8 pnt (10 max) - Pag 10: Verdienmodel. 
 

 
Eindcijfer: 8,5 
  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Huib Biemond 




