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Revisie geschiedenis 
Onderstaand tabel geeft de aanpassingen aan in het spel na het maken van de ten pager. 

 

 

 

Versie Datum Persoon Aanpassing 
 

2.0 September 
2020 

Naomi 
Brewington 

Papieren paspoort vervangen door duurzaam model. 
Verzamelen van fiches geïmplementeerd.  
 

2.0 September 
2020 

Naomi 
Brewington 

Spelbord vernieuwd met duidelijke begin en 
eindpunten, en beweegvolgorde op het bord. 
 
 

2.0 September 
2020 

Naomi 
Brewington 

Continent vragenkaarten verwijderd uit spelconcept. 
Concentratie op 1 soort vragenkaart, introductie van 
het dobbelen voor het type vraag bij het verdienen 
van een fiche. 
 
 

2.0 Oktober 
2020 

Naomi 
Brewington 

Gameplay aangepast zodat het past bij het gebruiken 
van 1 type vragenkaart, flowchart uitgebreid met de 
keuze na het behalen van een continent. 
 
 

2.0 Oktober 
2020 

Naomi 
Brewington 

Spelregels aangepast zodat spelers niet op hetzelfde 
continent spelen, en methode bepaald als dit tot 
conflicten leidt. 
 

2.0 Oktober 
2020 
 

Naomi 
Brewington 

Fotografie spelonderdelen 

2.0 Oktober 
2020 

Naomi 
Brewington 

GDD aangemaakt – inhoud bepaald wat betreft 
hoofdstukken en paragrafen. 
 
 
 

2.0 Oktober 
2020 

Naomi 
Brewington 

GDD voorzien van alle nieuwe informatie en 
beeldmateriaal. 
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Introductie spelidee 

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.  
 
Redenen om het spel te maken 
Een combinatie van andere spellen die me aanspreken en de filmwereld zijn de motieven geweest 
om Atlas te maken. Reizen is iets wat veel mensen graag zouden willen doen, maar daar niet altijd 
de kans of de middelen toe hebben. Kennis vergaren van andere landen en culturen hoort hierbij. 
Dit is beide in het spel te vinden. In films en series is het verhaal een belangrijke factor om het 
publiek te boeien, daarom heeft Atlas een uitgebreid achtergrondverhaal. De spelers die visueel 
ingesteld zijn, zullen zich in de wereld kunnen verplaatsen doordat het bord en de attributen 
weergeven hoe hun reis eruitziet. Een paspoort gebruiken vergroot de ‘echtheid’ van de reis. 
 

Context van het spel 
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. Het dwingt hem om aan een nieuw hoofdstuk in zijn 
leven te beginnen. Hij leert door zijn wereldreis dat het verleden de sleutel is tot het maken van je 
eigen nieuwe toekomst. 
 

Invloed en bronnen 
Het spel Triviant (Trivial Pursuit) is van grote invloed geweest op het maken 
van Atlas. Dit spel heeft als basis het beantwoorden van vragen, die ervoor 
zorgen dat je partjes kunt verzamelen. Als je alle benodigde partjes van de 
verschillende categorieën verzameld hebt, dan win je het spel.  
 
In Atlas verzamel je fiches in de vorm van een kompas in je paspoort. Deze 
fiches verdien je als je vragen over verschillende continenten goed 
beantwoord hebt.  
 
Als het paspoort helemaal gevuld is, dan kan de hoofdrolspeler Jules 
naar huis en is zijn wereldreis volbracht. In Triviant win je door de 
laatste vraag in het midden van het bord goed te beantwoorden terwijl 
je alle partjes verzameld hebt. 
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Vergelijking met concurrerende spellen 
Atlas is een soort Triviant met een verhaal erachter. Een wereldreis staat aan de basis van dit spel, 
waarbij je ervoor probeert te zorgen dat de hoofdrolspeler weer naar huis kan. De vragen die je 
beantwoord hebben te maken met de plaatsen die de hoofdrolspeler bezoekt, in de categorieën 
cultuur, bezienswaardigheden en geschiedenis.  
 
Triviant krijgt dus een gezicht, omdat je een persoon probeert te begeleiden naar huis. Voor 
spelers is dit een positieve toevoeging omdat het spel een ander gezicht krijgt. Doordat je een 
fysieke hoofdrolspeler hebt, en je door middel van het spelbord kunt zien waar je bent.  
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Doelgroep 

Dit spel houdt rekening met het spelerstype ‘achiever’ doordat het ontworpen is om zo snel 
mogelijk te streven naar het einddoel. De leeftijdscategorie ligt bij jongvolwassenen / twintigers 
en dertigers, mannen zullen dit spel aantrekkelijk vinden doordat zij graag bewijzen dat zij beter 
en sneller zijn dan anderen, en bij vrouwen omdat zij tekstueel sterker zijn. 
 
Spelerstype: Achievers 
Deze groep spelers wil scoren. Ze willen doelen behalen, punten scoren, levels behalen en winnen. 
Het hoofddoel van deze groep is het uitspelen van de game. De voornaamste game pleasure van 
deze groep is challenge. 
 
Leeftijd: Jongvolwassene / twintigers en dertigers 
De leeftijdscategorie wordt sterk bepaald door de complexiteit van de vragen. Er is ruime 
algemene kennis van de wereld nodig om dit spel te kunnen spelen.  
 
Vrouwen: Dialog and verbal puzzles  
Vrouwen zullen dit spel aantrekkelijk vinden omdat hen taal meer aanspreekt in een spel dan 
mannen. 
 
Mannen: Competition 
Mannen willen graag winnen en bewijzen dat ze het beste zijn, en als eerste bij de eindstreep 
willen zijn. 
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Omschrijving spel 

Verhaallijn 
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. 
 
Wanneer een naderende verhuizing Jules dwingt om aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven te 
beginnen, ontdekt hij in een oude kist op zolder dat je pas aan de reis vooruit kunt beginnen nadat 
je alle belangrijke plaatsen van het verleden hebt bezocht. 
 

 
Uitgebreid verhaal 
Als hij ergens niet op zat te wachten, dan was het wel verhuizen. Weg van familie en vrienden, een 
nieuwe school, en dat allemaal omdat zijn vader zo nodig en andere baan moest accepteren. ' 
Begin jij op zolder?'' Ik ben al in de keuken bezig'. Wat is zijn moeder toch ijverig. Moe werd hij 
ervan. 

De zolder, een plek waar hij al lang niet is geweest. Een en al stofnest en half kapotte kartonnen 
dozen. De kleur van opa's oude kist met spullen was bijna niet meer te zien, zoveel stof lag er op. 
In die kist rommelen zal vast spannender zijn dan door oud speelgoed zoeken naar zaken die 
eigenlijk al lang weggegooid hadden moeten worden. 

Foto's, boek waarvan de omslag bijna niet meer te lezen is, op een gegeven moment lag er meer 
buiten de kist dan erin. 'Lukt het allemaal daar boven'? Jaaa mam....... En toen viel zijn oog op een 
apparaatje. Rond met een ketting eraan. Na wat bestuderen blijkt het een kompas te zijn. Gaaf! 
Zou het nog werken? Hij werd nieuwsgierig naar hou oud het zou zijn, en wat de gravering 
achterop zou betekenen. 

Zonder al te veel te kraken, liep hij de zoldertrap af. Eens kijken wat Google hier over te zeggen 
heeft. Op dat moment valt de internetverbinding uit. 'Sorry! Die netwerkkabels ook altijd. Ik zal 
het straks weer in orde maken'. Wat een fantastische techneut is die pa van mij toch, denkt hij 
ondertussen dat hij de zoldertrap weer op loopt. Hij heeft nog net kunnen zien dat dat kompas 
van een legerofficier is geweest. Die bewaart hij in zijn zak. 

Hij gaat nog een keer door de spullen heen die buiten de kist op de grond liggen. Als hij het boek 
oppakt schuift de kaft er bijna vanaf. Het blijkt een atlas te zijn. Hier kan ik natuurlijk ook die 
coördinaten opzoeken. Zolang we geen internet hebben...... 

Op de pagina waar hij denkt dat de coördinaten te vinden moeten zijn, valt er een briefje uit het 
boek. Het lijken aantekeningen. Van opa misschien? Het is vervaagd maar hij kan er nog iets met 
'lot' en 'bepaald' en 'reis' eruit halen 

Hij kijkt op en opeens is hij helemaal niet meer op zolder! Rijen en rijen van kasten, honderden 
dan wel duizenden boeken. 'Waar ben ik!' roept hij. Voor zich staat een kast met exact dezelfde 
coördinaten erop die hij op het kompas gevonden had. Om het te controleren voelt hij in zijn 
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broekzak. Het kompas zit er nog steeds in. En inderdaad, hij staat voor de juiste kast. Een rood 
boekje trekt zijn aandacht, en hij begint te lezen: 

Noord-Amerika...... 

De laatste coördinaten geven een kast aan waar niet zo veel meer in staat, er is maar 1 boekje wat 
opvalt. Eigenlijk hetzelfde boekje, het dagboekje. Hij leest het laatste hoofdstukje erin, maar veel 
is er niet te lezen. Eindelijk naar huis, kan hij eruit opmaken. Ow ja, thuis. Hoe zou het daar zijn? 
Net zo snel als dat hij weg was, kijkt hij nu weer rond en ziet dat hij weer op zolder is. Voor de kist 
van zijn opa, met de atlas en het kompas nog in zijn handen. 

Onder aan de zoldertrap hoort hij zijn moeder roepen: 'wat ben je lang bezig!' Lukt het allemaal 
nog wel? Wil je niks eten? Ow ja, ik ben weer thuis denkt ie. 

Zijn moeder komt naar boven en ziet hem zitten bij de kist. Wat heb je hier toch allemaal? Vraagt 
ze. Ik heb opa's avonturen in mijn handen, zei hij. Opa? Die man kende ik eigenlijk niet zo goed...... 
En ik des te meer! 
 

Thema 

Ontdek het verleden,  
overmeester de toekomst! 

Het thema van dit spel is thuiskomen, en een nieuwe weg inslaan. 

 

Sfeer 
De sfeer wordt wat betreft de inhoud van het spel 
bepaald door een wereldreis, gemaakt door iemand die 
daar eigenlijk niet op zit te wachten.  
 
De sfeer voor de spelers wordt gekenmerkt door het 
meegenomen worden in de kenmerken van de 
verschillende werelddelen, en wat zij daar al van weten. 
Zij zullen er ook van leren naarmate ze vaker spelen. 
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Vormgeving 

Hieronder zijn alle componenten van het spel te zien. De kleurstelling van het bord is gekozen om 
een bladzijde uit een oude atlas te weerspiegelen. De vragenkaarten zijn hierop afgestemd. De 
werelddelen hebben elk hun eigen kleur, die terug te vinden is op de vragenkaarten. 

Het paspoort bestaat uit een pagina waar de hoofdrolspeler op te zien is, zijn persoonlijke 
informatie, en de stempels van de werelddelen. Hierop worden de fiches verzameld wat overzicht 
geeft over de progressie van de spelers in het spel. Het maakt visueel wat er al bereikt is, en welke 
werelddelen nog behaald moeten worden. Omdat alle spelers of teams zo’n paspoort hebben, is 
ook te volgen bij andere spelers hoe ver zij zijn in het spel. Dit verhoogt de competitie. 
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Characters 

Main character – Jules Ver (+/- 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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Enemies 
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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Gameplay 

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, mag een 
fiche geplaatst worden op de stempel van het betreffende continent 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. Dit is het vakje met het omcirkeld kruis. 

2. Dobbel om vooruit de bewegen, en beweeg het aantal gegooide 
ogen. De pijlen geven de richting aan dat je je moet 
voortbewegen op het continent. 

3. Als je op de plek staat van het aantal ogen, dobbel je nogmaals 
met het genre dobbelsteen om de vraag die je moet 
beantwoorden te bepalen. Een tegenstander stelt de vraag en 
bepaald of het antwoord juist is. 

4. Heb je de vraag goed, dan mag je nogmaals dobbelen met de 
gewone dobbelsteen om opnieuw te verplaatsen in de richting 
van de pijl. Heb je deze fout, dan mag de volgende speler 
dobbelen. 

5. Als je bij het dobbelen beland op het vakje met het omcirkeld kruis, 
dobbel je daarna met de genre dobbelsteen om te bepalen welke 
vraag je krijgt.  

6. Heb je deze vraag goed, dan verdien je een fiche die je op het 
betreffende continent plaatst op het paspoort. 

7. Heb je de vraag fout, dan is de volgende speler aan de beurt.  
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8. Heb je een continent afgerond door middel van een fiche, dan mag je kiezen welk ander 
continent je op wilt spelen of je dobbelt om je keuze te maken: 

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

Het is niet toegestaan om met twee spelers of teams tegelijkertijd op een continent te spelen. 

Resolving action 

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

Flowchart Gameplay 
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Gameplay Experience 

De spelervaring is vergelijkbaar met het bordspel Triviant. Je beantwoordt 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. Het juist beantwoorden van deze vragen, zorgt ervoor dat je 
je paspoort kunt vullen en de hoofdrolspeler weer naar huis kan. 
 

Mechanieken 
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.  
 

• 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, en welke vraagtype je krijgt. Ook rol je om te bepalen welk 
werelddeel je na het behalen van een fiches mag kiezen. 
 

• 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 fiches in de vorm van een kompas te sparen. 
Als je 6 fiches gespaard hebt, eentje per continent, heb je het spel gewonnen. 

 

Bron: https://boardgamegeek.com/browse/boardgamemechanic 
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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 Jules vertegenwoordigd. 

 

 
 
 

• Dobbelsteen 
De dobbelsteen bepaalt hoeveel plaatsen 
je mag verschuiven. 

 

 
 
 

• Genre dobbelsteen 
Deze speciale dobbelsteen wordt gebruikt 
om te bepalen welke vraagtype je krijgt, als 
je op een plaats beland. 
 
Als de vragen die op een omcirkeld kruis 
juist beantwoord zijn, dan wordt een plek 
in het paspoort gevuld met een fiche. 
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• 6 pionnen 

Deze pionnen geven de plaats van de 
individuele spelers of teams aan op het 
spelbord. Elke pion heeft een andere kleur 
om de teams of individuele spelers uit 
elkaar te kunnen houden. 

 
 
 

• Vragenkaarten met drie genres vragen en 
antwoorden:  

o Geschiedenis 
o Cultuur 
o Bezienswaardigheden 

De antwoorden zijn achterop de 
kaarten te vinden. 

 

 
 
 

• 1 paspoort (per speler of team) 
Dit paspoort moet je vullen om ervoor te 
zorgen dat Jules weer naar huis kan.  

Dit doe je door 6 continentvragen juist te 
beantwoorden, en fiches te verzamelen op 
de stempels in het paspoort. 
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Regels 
 
De spelregels van Atlas zijn als volgt: 
 
• Maak teams van minimaal 2 personen, of speel individueel tegen een tegenstander. Het 

maximaal aantal teams is 6. Elk team of individuele speler krijgt een gekleurde pion en een 
paspoort om mee te spelen. 
 

• Dobbel met de gewone dobbelsteen om te bepalen op welk continent je mag starten. Het is 
niet toegestaan om met 2 teams tegelijkertijd op 1 continent te spelen. Levert dit een conflict 
op, dan dobbelen beide partijen voor het recht om te kiezen. Als dit betekent dat een team of 
individu niet zou kunnen spelen voor de laatste fiche, dan krijgt dit team of individu voorrang 
op het desbetreffende continent. 

• Zet je pion op het startpunt op het continent dat je gekozen of gedobbeld hebt. Dit is het vakje 
met het omcirkeld kruis. Je moet door het dobbelen precies op dit vakje uitkomen, wil je een 
vraag krijgen om een fiche te verdienen. Dobbel je te veel, dan ga je erlangs af net zo lang 
totdat je er echt op land. 
 

• De pijlen geven de richting aan dat je je moet voortbewegen op het continent. 
 

• Een van de tegenstanders stelt de vraag vanaf een kaartje, en bepaald door middel van de 
achterkant van een kaartje of het antwoord juist is. 

 

 

 
 
 
 
 
  



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

 

Naomi Brewington – oktober 2020 17 

Verdienmodel 

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 2665B 

Beste cursist Brewington, 

 

De beoordeling van deze opgave omvat de volgende onderdelen. Het eindcijfer is de som van de 

gegeven punten gedeeld door tien. Bij het beoordelen van deze opgave gaat het om de uitwerking 

van het uiteindelijke gamedesign-document.  

De aandacht gaat voornamelijk uit naar de volledigheid en helderheid van de communicatie. 

10/10  Heldere introductie van het spelidee, de redenen om het spel te maken en de context van 

het spel. 

 9/10  Een elevator pitch-stijl: in één zin een omschrijving van het spel. 

10/10  Uitgebreide omschrijving van het spel inclusief verhaallijn, mechanieken, regels, thema, 

sfeer en vormgeving. 

10/10  Omschrijving van de doelgroep en hoe de student daar rekening mee houdt binnen het 

spel. 

10/10  Vergelijking met concurrerende spellen en hoe het spel positief afwijkt. 

 9/10  Uitwerking van het verdienmodel. 

10/10  Illustraties, flowcharts en/of concept art om het spel uit te leggen.  

10/10  Uitgebreide uitwerking van de gameplay, systematische uitwerking van de mechanieken, de 

gameplay loops en de uitkomsten. 

20/20  GDD als communicatiemiddel. 

Eindcijfer: 9,8 

Conclusie: Weinig op aan te merken; prima uitwerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

Huib Biemond 




