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1 | Inleiding: 

Door Joeri van Ees 

Ik heb pas de projectleiding op me sinds 2 weken. De documentatie bleek nog al afwezig te zijn 
gebleven dit project dus dit keer een wat kleiner verslag. In de appendix zult u wel documenten 
vinden die tijdens het project gemaakt zijn. Niks bleek echter heel duidelijk omgezet te worden tot 
project plan dus heb ik het toch opnieuw moeten opstellen/ 

We hebben de afgelopen weken hard doorgewerkt aan Submerged. Submerged is een 3d puzzelspel 
in XNA.  

Deze eind documentatie dient om u de lezer inzicht te bieden in het proces, een duidelijk beeld te 
geven van het concept en vooral onze evaluaties terugkijkend op het proces.  

 

Veel lees plezier gewenst, 

Joeri van Ees & rest van Penta Team 
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3 | Projectplan 

3.1| Opdracht omschrijving: 

"Ontwerp en maak een game waarin het gebruik en de ervaring van de ruimte door de speler 
centraal staat. In dit spel worden minimaal 3 events/puzzels/acties opgenomen waar de ruimte 
waarin het spel zich afspeelt de gameplay en de ervaring bepaalt." 

Wij hebben dit uiteindelijk erg letterlijk opgevat.  

3.2| Randvoorwaarden: 

1. Inleveren van een projectdocumentatie.  
2. Inleveren van een document over fase 1.  
3. Inleveren van een document over fase 2.  
4. Logboek bijhouden voor documentatie.  

 

5. Game moet in 3d gemaakt zijn, in XNA.  
6. Game moet 3 spelmomenten hebben waar interactie centraal staat.  
7. Game moet goedgekeurd zijn door de projectbegeleiding aan het einde van fase 1.  

 

8. Er moet research plaatsvinden voor de game.  
9. Er moeten visuele uitwerkingen bestaan zoals een moodboard.  
10. Er moet een technisch prototype bestaan voor de projectbegeleiding.  
11. Er moet een design document en playabilty test worden ingeleverd.  

3.3| Project Organisatie: 

 Rollen verdeling: 

Joost Blom: 

Rol: Projectleider en Texture artist 

Nicky Pelupessy:  

Rol: Art Lead, Level Designer, Modeller 

Martijn Prins:  

Rol: Level Designer, Modeller 

Joeri van Ees: 

Rol: Design Lead, Animator, 

Tom Looman: 

Rol: Development Lead 
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 Software 

Fase 1: 

In fase 1 is gebruikt gemaakt van een blog voor communicatie. Hier onder volgt de link er naar. 

http://www.design4spacepb.blogspot.com/ 

 

Prototyping/mockuping 

Valve Hammer Editor en UnrealEd 

Designing: 

Photoshop 

Pen & Papier 

 

Fase2: 

In fase 2 zijn we overgestapt naar assembla.com. Terugkijkend hebben we vooral het message 
systeem gebruikt. Het ticket systeem werkte uiteindelijk niet echt lekker en we konden pipeline er 
niet makkelijk in uitlijnen. 

We kunnen toegang verlenen naar assembla mocht daar interesse voor zijn. 

XNA 

Sunburn 

Autodesk Maya 

Adobe Photoshop 

 

Websites: 

https://www.assembla.com/spaces/design4space 

  

http://www.design4spacepb.blogspot.com/
https://www.assembla.com/spaces/design4space
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4 | Research: 

 Research met betrekking tot ons project 

Er is eerst erg breed onderzoek gedaan door elk lid apart. De resultaten hiervan lopen nog al uiteen 
en tevens de onderwerpen. Uiteindelijk hebben we niet zo heel veel aan het onderzoek gehad 
hoewel het vast wel bepaalde ontwerp beslissingen heeft beïnvloed. 

 Reflectie: 

We zouden in het vervolg concreter onderzoek voor het project willen doen dat er ook echt 
relevantie voor heeft. Nu werden de opdrachten vooral gedaan omdat ze moesten niet omdat ze 
nodig waren. Dat was jammer want er had veel beter onderzoek gedaan kunnen worden naar 
onderwerpen die onduidelijk waren tijdens dit project. 

5 | Paper Playtesting: 

In fase 1  en 2 zijn paper prototypes afgenomen om het concept te testen. Hier kwamen interessante 
resultaten uit die het uiteindelijke design beslist hebben. De methode hiervan staat duidelijk in het 
onderzoeks verslag. 

6 | 2 andere Concepten 

Voor we tot Submerged kwamen zijn er verschillende concepten bedacht. Hiervan is een keuzelijst 
gemaakt en uiteindelijk bleven er 3 over die we zijn gaan uitwerken.  

7 | Uiteindelijke Concept naar Design 

7.1| Spel Concept: Joeri van Ees 

Ons uiteindelijke concept is niet helemaal naar voren gekomen. Om toch een duidelijk beeld te geven 
van wat we voor ogen hadden volgt hieronder een korte spelbeschrijving. 

Submerged is een puzzel spel zonder specifieke doelgroep. De speler moet een laboratorium onder 
water proberen te ontsnappen en dit doet hij/zij doormiddel van het opzuigen en uitblazen van 
lucht. De speler zou gaande weg verschillende NPC's oppikken die hij/zij moest helpen ontsnappen. 

De uitdaging zou hem zitten in het verplaatsen van water doormiddel van lucht. Omdat ons spel zich 
onderwater afspeelt en waar lucht is geen water kan zijn en waar water is geen lucht kan zijn leek het 
ons een interessant schuif mechanisme dat de nodige hoofdbrekers zou kunnen opleveren. 

 Originele Main Mechanic: 

Naast Lopen, Zwemmen was de kern van ons concept gebaseerd op een soort van blad blazer waar 
hij/zij lucht mee zou opzuigen en uitblazen met een druk op de knop. De speler zou dit overal kunnen 
doen. 

De speler zelf had onbeperkte lucht voorraad. Dit was vooral gekozen om het ontwerpen van de 
puzzels te vereenvoudigen.  

 Verandering main mechanic: 
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Heel spijtig hebben we moeten constateren dat het water verplaatsen doormiddel van lucht 
opzuigen en uitblazen te moeilijk te implementeren zou worden. Als nood oplossing is er daarom 
gekozen om het concept om te gooien tot een waar de speler water pompt van kamer naar kamer. In 
principe zou de speler dit ook doen met de originele mechanic maar het grote verschil is dat er nu 
minder vrijheid is in wanneer de speler zijn/haar apparaat gebruikt. 

 Druk: 

Uit playtesten bleek al snel dat het onvoldoende duidelijk was voor de speler hoe de puzzels werkte. 
Om deze reden hebben we druk toegevoegd. Deuren gingen alleen open als er aan beide zijdes geen 
water zat. Dit gooide behoorlijk wat verandering in de mix want sommige geplande levels hadden dit 
al.  

 Airducts: 

Door deze schachten zou de speler proberen lucht op te zuigen en uit te blazen. De schachten waren 
verbonden aan andere ruimtes waardoor de speler zo de positie van water veranderde. 

 NPC 

Al in een vrij vroeg stadium was er een NPC gepland. Deze zou het lastiger maken voor de speler hoe 
hij zij met het verplaatsen van water doormiddel van lucht om ging. De NPC kon niet zwemmen en 
had geen lucht voorraad dus de puzzel zou zijn om de npc veilig er uit te krijgen door de NPC door 
kamers zonder water te leiden. De NPC zou de speler volgen maar dit werd al snel een vastgesteld 
pad om technische redenen. 

 Camera Standpunt: 

We hebben over verschillende standpunten nagedacht. Zo dachten we er over om eerst een birds 
eye view te hebben met een klein schermpje waardoor 1st person de omgeving te zien was. 

Uiteindelijk zijn we voor een medium birds eye view gegaan met een kaart scherm waardoor de 
speler toch duidelijk een beeld kreeg van de connecties en verschillende ruimtes. 

 Setting: 

De originele setting was een verlaten onderwater laboratorium van een krankzinnige professor. De 
professor zou er niet meer zijn maar het zou het wel moeten uitstralen om een beetje mysterie op te 
roepen. Het zou zich iets meer in het verleden afspelen maar een concrete tijds bepaling is nooit 
vastgesteld. 

Er was ook een premise en conclusie bedacht. Dit is allemaal te vinden in het oude design document.  

Uiteindelijk is er van de setting weinig terecht gekomen. We zouden de setting nu kunnen typeren als 
een onder water faciliteit in de toekomst. 
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 Titel screen: 

Origineel was het plan om de credits in game te hebben. Er zou geen menu zijn maar de speler zou 
gelijk beginnen met spelen. Omdat de speler zelf niet dood kon zou er alleen een eind scherm zijn als 
de speler won en als de NPC dood ging zou het level opnieuw beginnen. 

Hier onder het plan voor de credits: 
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7.2| Design Document versie 1: 

Submerged's design heeft verschillende iteraties gekend. De eerste staat in een design document en 
is van mijn portfolio af te halen. Hierna is het design erg op het moment aangepast. Er is er voor 
gekozen om niet teveel vast te leggen voor een keer om te kijken hoe dat werkte.  

 

7.3| Playscenario level 2: 

Notes: 

Nummering volgt kamers van links naar rechts en van boven naar onder. 
 

Speler begint in R1.  

> Speler door deur naar R3 

> Door deur naar R6 

> Met de lift naar R7 

> Haalt circuit01 over waardoor de console die water pompt van Room 2<>3 actief wordt. 

> Gaat met de lift naar R6 

> Pomp water met console(6<>7)  van R7 > R6  

> Speler gebruikt console(6<>5) om water van R6 >R5 te pompen 

> Speler pakt lift van R6> R5 

>Speler kan nu omhoog zwemmen om bij circuit02 te komen. Deze herstelt stroom bij de consoles 
die water pompt van room 3<>4  

> De speler pompt water met console (5<>6) naar R6 , pakt de lift naar R6 en pompt water met 
console(6<>7>) naar R7. De deur naar R3 kan nu open. 

> In R3 pompt de speler water met Console (3<>2) van R2 naar R3 en daarna met console (3<>4) naar 
R4. 

> Speler pakt de lift van R3 > R4, zwemt de helling op en pomp water met console (4<>3) naar R3. 
Deur gaat nu open en de speler kan naar uitgang van het level. 

Level uitgespeeld 

Door naar level 3 

 

7.4| Play Scenario Level 3 

Playthrough level 3: 

Notes: 

Zijkamers volgen level layout tegen de klok in. Nummering begint bij 2. Shoot me! 
Main kamer = middelste kamer 
 

De speler komt binnen in de main kamer. Van de main kamer gaat hij naar zijkamer 2. In zijkamer 2 
pompt hij water naar trapdeel . De speler verlaat zijkamer 2 de gang in door de deur. 
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De speler gaat door de gang naar zij kamer 3. De speler ziet een npc in de ruimte die gered moet 
worden. Om de npc te bevrijden pompt hij water van zijkamer3 naar trapdeel2. Het water verdwijnt 
uit zijkamer 2 en de npc komt naar buiten lopen.Trapdeel 2 gaat omhoog. De speler gaat naar 
zijkamer 3.  

In zijkamer 3 moet de speler een connec tie opengooien voor hij water pompt. De speler doet dit 
door op een console in kamer 3 te drukken. Het deksel gaat open de de speler kan water pompen 
vanuit kamer 3 naar trapdeel 3. Het water verdwijnt uit kamer 3. De speler verlaat kamer 3 door de 
deur.  

De NPC blijft de hele tijd voor de deur wachten. Nadat de trap omhoog gegaan is gaat de NPC alvast 
voor de volgende kamer staan. 

De speler loopt naar zijkamer 4. Zijkamer 4 is opgedeeld in kamer 4a en een kleine 4b. De speler druk 
op de console voor de deur en pomp water naar trapdeel 4. Het water verlaat beide kamers en 
trapdeel 4 gaat omhoog. Maar te hoog. De speler gaat zijkamer 4a in en verbreekt de connectie 
tussen de 2 zijkamers door op de console in de kamer te drukken. De speler verlaat zijkamer 4a. 
Buiten drukt de speler op de console om water terug te pompen naar zijkamer4a. Trapdeel 4 gaat 
een stukje omlaag en staat nu goed. 

De NPC blijft de hele tijd voor de deur wachten. Nadat de trap omhoog gegaan is gaat de NPC alvast 
voor de volgende kamer staan. 

Had de speler de oplossing niet geconstateerd dan had de speler na zijkamer 5 weer terug gemoeten 
om dit goed te krijgen. 

De speler verlaat zijkamer 4a de gang in. De speler gaat naar zijkamer5. De NPC is er al voor gaan 
staan. Als de speler de deur opent gaat de NPC mee. Opeens begint het water langzaam op te lopen 
en de NPC slaat paniek (NPC kan niet leven onder water).  

De speler rent de ramp op. Hij activeert snel console 1. Deze blijkt echter niet te werken. De NPC gaat 
onder huls2 staan. De speler rent naar console 2. Deze gaat een stukje omlaag maar niet genoeg. De 
NPC gaat onder Huls 3 staan. De speler rent naar console 3.  
(Het water is nu inmiddels bijna tot de trigger van de npc gestegen) 
De speler activeert huls 3. Het de huls gaat naar beneden en de NPC is veilig. (de hitbox voor 
verdrinking verdwijnt) 

Maar het water blijft stijgen. De speler zwemt naar de bovenste buis en haalt console 4 over. Water 
stopt met stijgen. 

De speler drukt console 5 in en het water wordt naar trapdeel 5 gepompt. Het water verdwijnt uit 
zijkamer5. De speler loopt terug naar console 4. De huls gaat omhoog en de npc loopt door de deur 
naar de trap naar de main kamer naar de trap op en naar de final exit. 

De speler loop zijkamer 5 uit de main kamer in, de trap op en door de exit naar buiten 

Game uitgespeeld 

Credits 
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7.5| Visuele Stijl Onderdeel: Nicky Pelupessy 

Art referentie: 

 

Hier volgt een lijst met referenties om te bepalen wat voor setting/art style we willen gaan 
aannemen. 

 

AS_OCEANFLOOR - Unreal Tournament level. http://www.youtube.com/watch?v=2tAfyZNmO6Q  

 

Aquarius Underwater Hotel. http://www.youtube.com/watch?v=qL_T5hxIBEk  

 

Underwater Hotel. http://www.youtube.com/watch?v=iuaOfjlbd5o 

 

Deep Blue Sea. http://www.youtube.com/watch?v=yMwmqp3GLMc 

 

Bioshock: http://www.youtube.com/watch?v=trTuGSHBZk0 

 

The Abyss: http://www.youtube.com/watch?v=lJyRF0Fzl9Y 

 

Zelda: Ocarina of Time – Water Temple: http://www.youtube.com/watch?v=hQ1L0ZhzGqo 

 

Das Boot: http://www.youtube.com/watch?v=rNMhyl3t0fU 

 

Met alle referenties heb ik gezocht op termen die betrekking (kunnen) hebben met een onderwater 
setting. 

 

 Vorm 

 

Wat ik opmerk is dat veel rondingen voorkomen bij het zoeken van onderwater gebouw of iets  

dergelijks. Qua geometrisch vormen is dit te vergelijkingen met spheres of cylinders. Dit is hoe dan 
ook iets wat ik graag zie terugkomen in onze game. 

 

 Toon 

 

Qua toon is het meestal donker. Aangezien er weinig natuurlijk licht is, worden de kamers meestal 
verlicht door water dat te zien is door luiken of ramen. Hierdoor krijg je een sterk contrast met 
donker en licht. Natuurlijk is er ook onnatuurlijk licht om het een en ander op te lichten, deze 

http://www.youtube.com/watch?v=2tAfyZNmO6Q
http://www.youtube.com/watch?v=qL_T5hxIBEk
http://www.youtube.com/watch?v=iuaOfjlbd5o
http://www.youtube.com/watch?v=yMwmqp3GLMc
http://www.youtube.com/watch?v=trTuGSHBZk0
http://www.youtube.com/watch?v=lJyRF0Fzl9Y
http://www.youtube.com/watch?v=hQ1L0ZhzGqo
http://www.youtube.com/watch?v=rNMhyl3t0fU
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bestaan veelal uit alarm lichten of ander noodzakelijke lichten. Meestal komt het niet voor dat er 
sierverlichting te vinden is.  

 

 Kleur 

 

Bij een onderwaterthema komt natuurlijk blauw als algemene kleur tevoorschijn. Dit zal ook 
voorgaan komen in onze game. De kleur blauw relateert al snel aan water. Als we verschillende 
tinten hierin gebruiken kunnen we makkelijk een onderwater gevoel overbrengen. Zoals te zien in de 
moodboards zijn er allerlei dingen mogelijk. 

 

 Moodboards 

 

 

 

Dit is moodboard 1, gemaakt voor zowel vorm als kleur. Uiteindelijk hebben we deze moodboard 
gebruikt voor de kleur.  
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De tweede moodboard werd vooral gebruikt als handleiding voor level design. De kleuren zijn minder 
fel, en dat was iets wat we niet wilden in onze game, dus vandaar dat er gebruik gemaakt werd van 2 
moodboards. 
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7.6| UV Mapping: Joost Blom 

 UV mapping 

 

Voor de UV maps ben ik aan de gang gegaan met de 3d models van Martijn en Nicky. Deze models 
zijn een aantal maal verbeterd omdat er veel technische foutjes in zaten. Als aanpak heb ik gekeken 
naar de opbouw van de levels. Levels 1 en 2 bestaan uit een dezelfde kamers, die allemaal een UV 
map kunnen delen. Daarom heb ik de kamer gemapped door zoveel mogelijk grote gebieden te 
mappen die op elkaar aansluiten. Zo kon ik de muren, randen van een vloer en de vloer + plafond 
makkelijk later texturen. 

 

 

Voorbeeld van de UV map. 

 

Voor level 3 heb ik in verband met het vreemde level model (en om tijd over te houden voor andere 
taken zoals texturen) gekozen om kijken naar welke textures ik nodig heb, om vervolgens die texture 
vlakken te gebruiken in het model. Zo heb ik in tegenovergestelde volgorde gewerkt. Een vak vullen 
met een texture, dan de muur, vloer of het object er in te passen en een volgend vlak aan te maken. 

 

 Textures 

 

De textures heb ik gemaakt in Paint Shop Pro. Terwijl veel mensen de voorkeur geven aan 
photoshop, ben ik al bijna 10 jaar bezig met Paint Shop Pro (ingestapt met Paint Shop Pro 7, in 2000). 
Ze zijn gemaakt volgens de volgende stappen: 

 

1. Ik maak een veld van 512 x 512. 

2. Ik gebruik streken met de ‘kwast’ tool om een gemeleerd effect te krijgen met kleur tonen 
die subtiel verschillen van elkaar. 

3. Ik pas in een andere laag een texture toe die wordt gemaakt door een bepaalde 
eigenschappen te genereren die bijvoorbeeld bij beton of steen passen. 
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4. Deze laag pas ik zo ver aan dat de stijl overeen komt met de texture die ik wil hebben en laat 
ik met bepaalde effecten invloed uitoefenen op de onderliggende laag van kwast strepen. 

5. Na het samenvoegen van de lagen pas ik licht en donker tinten toe op bepaalde elementen 
om het diepteverschil te vergroten. 

 

 

 

 Eerste texture, realistisch, steen.   De gevraagde ‘cartoony’ texture. 

 

Joeri en Nicky wilden een cartoony stijl (zoals die uit Team Forstress 2), iets waardoor (naar mijn 
mening) veel detail verloren gaat. Omdat ik bang was dat de textures ‘nep’ zouden worden wat het 
uiterlijk betreft, heb ik een stijl gekozen die tussen realistisch en cartoony zit. 
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7.7| Audio Onderdeel: Nicky Pelupessy 

Audio document – Team Penta 

 Inleiding: 

 

Onze game heeft elementen waarbij de speler visueel feedback krijgt. Over het algemeen is dat ook 
het eerste wat je verwacht. Een knop ‘drukt’ zich in, een deur gaat open, machinelampjes lichten op, 
etc. Voor deze visuele feedback is het van belang dat dat ook door middel van audio bevestigd gaat 
worden. Hiermee kunnen we de game veel meer immersie en gevoel/sfeer geven. Dit  document zal 
beschrijven wat voor elementen we gaan gebruiken in onze game en hoe de audio daarvoor 
ontworpen zal worden. 

 Stijl van audio: 

Onze game ligt niet ver van de realisme vandaan. De visuele stijl zal dingen bevatten die niet 
compleet overeenkomen. Dus de algemene stijl zal zeker niet cartoony zijn. Audio in onze game zal 
dus ook in dezelfde stijl moeten zijn, willen we een mooie compositie ervan maken. 

Onze game gaat voornamelijk over het verplaatsen van water door pipes. Het speelt zich af in een 
onderwater complex. De omgeving is ‘vervallen’, namelijk getroffen door een aardbeving. Het is dus 
niet nieuw en geheel modern. Ons gedachte achter het geluid is om dat wat zwart wit op papier staat 
juist levendig uit te beelden in onze game. Wat we willen bereiken is dat de speler door de audio zich 
meer gaat inleven en de wereld voor zich kan stellen. 

 

Op de volgende pagina is een lijst te vinden met wat we nodig hebben qua geluid en welke 
referenties we hebben opgezocht. 

 

Voor het audio design hebben we een extern persoon, namelijk een kennis van Tom. Diegene heeft 
ervaring met het maken van zowel muziek als geluidseffecten. Hij kan ons de nodige geluiden 
aanleveren. Mochten de geluiden niet helemaal naar wens zijn, dan kan Nicky het verder bewerken 
met Goldwave. 

 Lijst van geluiden die we nodig zullen hebben: 

 

Erg belangrijk, dit moeten we hebben 

Zouden we moeten hebben, maar niet heel belangrijk 

Niet zo heel erg nodig 

 

 

Categorie menu’s 

 Knoppen (hooguit 1 a 2 geluidjes per ‘tik’) 

 Bewegende elementen, zoals tekstvakken of andere visuele effecten (swooshes) 

 

Categorie gameplay 
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 Character movement (voetstappen, lichaamsgeluiden, zwemmen (= voortstuwing onder 
water door middel van ‘tool’, vergelijkbaar met een bezemsteel vliegen) 

 Character interaction (gebruik van ‘tool’, knoppen indrukken) 

 Deur die open- en dicht gaat (zijn sluizen, ronde deuren, deur zelf heeft een mechaniek 
waardoor die open gaat, animatie volgt nog) 

 Lift, 1 persoons liften meestal 

 Andere soort objecten die zich verplaatsen. Bijv. iets wat over rails verplaatst, of iets wat in 
zijn tracks rolt. 

 

Categorie ambience 

 Watergeluiden 
o Beweging door water (zwemmen, voetstappen over plasjes water, voetstappen 

onderwater) 
o Water dat vloeit door pipes 
o Pompend (blazen en zuigen) geluid zodra tool gebruikt wordt 

 Omgevingsgeluiden (machinery, structure stress (loei geluiden van bijv. metaal),  
neonlampgeluiden, stroom (sparks), ‘verre’ of doffe geluiden van onderzee) 

 

Categorie voices 

 NPC 

 Referentie lijst: 

  

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=26910 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=75011 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=18265 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=45438 

 

Deze geluiden klinken goed als omgevingsgeluid. Je hoort lopend water en het geeft een goede 
indruk van hoe het zou moeten klinken. Andere zijn generieke omgevings geluiden, maar klinken 
alsof je in iets hols zit, zoals een grot, of zoals het in onze game hoort: in een onderwatercomplex. 

 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=20837 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=32208 

 

Dit zijn voorbeelden die goed zouden kunnen klinken als de ‘tool’ gebruikt wordt. De speler gebruikt 
dit om water mee te verplaatsen. Het blaast of zuigt lucht, waardoor water zich verplaatst. 

 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=35796 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=52259 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=31432 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=26910
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=75011
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=18265
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=45438
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=20837
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=32208
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=35796
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=52259
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=31432
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http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=23831 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=53765 

 

Als onze character in een ruimte is die gevuld is met water, dan zijn deze geluiden ideaal. Dit is wat je 
hoort als je onderwater bent, letterlijk. 

 

Bijgeleverd referentie.rar. Hierin zitten geluidsvoorbeelden afkomstig van Half-Life. Per geluid is er 
een omschrijving van wat je hoort en hoe het zou kunnen passen in onze game. 

 

airtank1: stoom geluid, misschien een ontbarsting van een pipe. 

alien_blipper: omgevingsgeluid, voor een lab. 

alienclicker1: klinkt als water dat ‘hard’ valt, voor een ‘gevaarlijke’ gang. 

alienvalve1: water pomp geluid. 

alienvalve2: water pomp geluid. 

bigmove1: grote platform. 

bigmove2: grote platform. 

bigstop1: grote platform die stopt. 

bigstop2: grote platform die stopt. 

computalk1: omgevingsgeluid, computers die werken. 

computalk2: omgevingsgeluid, computers die werken maar dan iets milder. 

distantmortar1: doffe slagen, kan gebruikt worden voor omgevingsgeluid (nabeving). 

distantmortar2: doffe slagen, kan gebruikt worden voor omgevingsgeluid (nabeving). 

distantmortar3: doffe slagen, kan gebruikt worden voor omgevingsgeluid (nabeving). 

doormove1: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove2: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove3: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove4: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove5: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove6: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove7: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove8: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove9: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doormove10: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop1: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop2: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop3: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=23831
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=53765
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doorstop4: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop5: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop6: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop7: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

doorstop8: deur geluid, kan ook voor bijv. een sluis. 

drips: omgevingsgeluid, vallende druppels. 

freightmove1: grote platform. 

freightmove2: grote platform. 

freightstop1: grote platform die stopt. 

heavymove1: grote platform. 

heavystop1: grote platform die stopt. 

heavystop2: grote platform die stopt. 

lv_neon: geluid voor bijv. een lamp of ander electrisch iets. 

platmove1: grote platform. 

platstop1: grote platform die stopt. 

pumper: constante pomp geluid, kan gebruikt worden voor oneindig aanvoer van water. 

rackmove1: grote platform. 

rackstop1: grote platform die stopt. 

railmove1: grote platform. 

railstop1: grote platform die stopt. 

rain: regen, voor als er misschien aanleg is voor een buitengedeelte. 

rocket_groan1: gebouw ‘stress’, het structuur klaagt van de druk, omgevingsgeluid. 

rocket_groan2: gebouw ‘stress’, het structuur klaagt van de druk, omgevingsgeluid. 

rocket_groan3: gebouw ‘stress’, het structuur klaagt van de druk, omgevingsgeluid. 

rocket_groan4: gebouw ‘stress’, het structuur klaagt van de druk, omgevingsgeluid. 

sparks: vonken, kan gebruikt worden voor kapotte switches. 

squeekmove1: een bewegende platform. 

squeekstop1: een bewegende platform die stopt. 

techamb1: omgevingsgeluid, computers die aan het werk zijn. 

waterfall1: waterval geluid 

waterfall2: waterval geluid 

waterfall3: waterval geluid 

waterrun: water dat zich snel verplaatst door bijv. een open pipe. 
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7.8| Level Design Documentatie: Martijn Prins 

  

 Ontstaan van Levels. 

Bij het ontwerpen van de levels ging het hand in hand met het gamedesign. Omdat de gamedesign 
nog niet af was moest dit continue geplaytest worden.  

Onderdelen zoals, moet je het water wegpompen met een machine, of heeft de speler zelf een 
superkracht, of een apperaat dat het inzuigt.  

Kunnen de deuren open als de ruimte gevuld is met water of niet. Gaat het water mee door de 
deuren of is hier een speciale buizenstelsel voor. 

Voor elk verschil hebben we nagedacht over wat voor effecten het zou hebben, en uiteraard zijn 
sommige ook geplaytest om te kijken hoe de spelers er op reageren.  

Zo is eigenlijk level 1 in de game ontworpen aan de hand van playtests. Hoe gaan de spelers het zo 
gemakkelijk mogelijk leren, zonder veel fouten te kunnen maken. Bij level 1 wordt het daardoor gelijk 
op je bord geschoven. Je kunt acties uitvoeren, maar elk van de acties heeft geen schadelijke 
gevolgen, het is voor nu allemaal je hebt de juiste actie uitgevoerd en nu mag je 1 stapje verder. 
Maar hierdoor wordt het structuur van de gameplay snel duidelijk, en kan de speler ook niet afgaan 

Bij level 2 moest dit natuurlijk wel veranderen, wat er bij level 1 als introductie is moest het nu 
verwerkt worden naar een uitdaging waar je het echt moest oplossen.  

Zodoende zijn er 7 kamers. En een paar extra gameplay elementen ingestopt dat de kamer ook een 
lift kan bevatten.  En eveneens een schakelaar waardoor de waterpompen geactiveerd kunnen 
worden. En een nieuw soort kamer in gekomen waarbij je de ruimte eerst vol met water moet 
hebben zodat je op een hoger plateau terecht komt en dan daar vervolgens de schakelaar of de 
waterpomp activeren.  

Het doel van level 2 was ook om de speler meer te laten puzzelen met de verschillende elementen. 
Wat gebeurd er als ik deze schakelaar over haal, en wat voor nieuwe mogelijkheden bied mij dat. En 
de keus was niet zodanig groot dat je uren er aan moest besteden om het geheel plaatje te zien. 

 

 Uitwerking levels. 

Game design / technisch mogelijk 

Door heel het maak proces bleek de gamedesign niet mogelijk te zijn, omdat het technisch te lastig in 
elkaar stak. Dit heeft natuurlijk grote impact op de levels waar wij mee bezig waren. Omdat 
gamedesign moest worden aangepast tijdens het ontwerpen van de levels is er in het begin maar ook 
in een ver periode veranderingen moeten worden toegevoerd. Bij level 1 is dit meer gekomen dat er 
waterpompen zijn geplaatst. In level 2 was heel het level gebouwd op de luchtdruk methode om 
water te verplaatsen. Zo zijn de 2 gaten die 2 kamers verbonden met de zee waar het zich afspeelde 
verdwenen. (ter verduidelijking: het gat was verbonden met de zee waardoor de kamer altijd volliep, 
tenzei je de lucht er in blies waardoor het water niet de kamer kon enteren). 

Uiteindelijk is het opgelost door ook de pompen. Zo moesten de pompen ook verplaatst worden van 
plek en werd het level al simplistischer van maar hij werkte wel weer naar behoren. 

  Modellen 
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De levels zijn helemaal gebouwd in maya. Dit is gedaan door Nicky en ik. Bij voorbaat moest het niet 
te moeilijk zijn omdat wij beide nog niet veel ervaring hadden in 3d programma’s. En omdat er ook 
nog getextured moest worden moest alles niet te overdreven veel detail bevatten. 

Er is een visuele stijl uitgezocht en daarbij de desbetreffende moodboards. Aan de hand van hoe die 
afbeeldingen eruit zagen zijn wij aan het bouwen gegaan. Seme rondig, en met gangen tussen de 
compartementen die het verbind. 

Al snel in het proces had ik de models niet goed ontworpen, waardoor het voor Joost lastig was om 
te uv’en. Dit heeft ons nieuwe richtlijnen gegeven bij het maken van modellen, dat ze veel op elkaar 
moesten lijken, en alle elementen moesten kunnen worden toegepast binnen de kamer zonder de 
kamer aan te passen. 

 

 XNA 

Tijdens het proces is alles in XNA gezet mbv Toms begeleiding hoe het allemaal moest. Hier moesten 
Nicky en ik alles plaatsen met de coördinaten. Ook is er in dit proces veel communicatie geweest met 
Tom, omdat er telkens wel iets ontbrak waardoor hij gericht een class kon schrijven en wij weer  
verder konden werken om alles functioneel in de game te krijgen. 

  



24 HKU-KMT/Year 2/project2/Design 4 space/ Eind documentatie 

 

7.9| Technische Documentatie: Tom Looman 

 Framework: CoreEngine 

Als basis voor het spel hebben we CoreEngine gebruikt. Dit is een zelf gemaakte engine gebaseerd op de 
Innovation Engine van www.innovativesgames.net De beginselen van de engine komen uit de zomervakantie 
waarin de basis is opgebouwd. Dit heeft ons enige tijd kunnen besparen met het opbouwen van een 
framework. Enkele features en libraries van de engine worden hieronder besproken.  

 Physics: JigLibX 

De engine maakt gebruikt van de JigLibX library. Deze bestaat uit een collision systeem evenals een physics 
systeem. We hebben het meest gebruikt gemaakt van de collision, o.a. om een trigger zone op te bouwen 
waarmee gekeken kan worden of een speler in de buurt is van een object. 

 Animatie: XNAnimation 

Om het karakter te laten bewegen hebben we gebruik gemaakt van XNAnimation. Deze blijk vrij wel in te 
bouwen, de enige obstakel van het op de juiste manier exporteren van de animatie clips. Hiervoor moest in de 
ASCII code van de .fbx files gewerkt worden om dit voor elkaar te krijgen. 

 Rendering: Sunburn 

Op het laatste moment hebben we nog Sunburn kunnen inbouwen voor rendering en lightning. Hiermee 
konden we lichtbronnen gemakkelijk in het level plaatsen evenals het toepassen van Emmisive maps en normal 
maps. Doordat Sunburn en XNAnimation allebei materialen op hun eigen manier wil verwerken hebben we de 
XNAnimation library enigsinds moeten aanpassen om deze compatible te maken met Sunburn. 

 Klasse structuur 

Alle classes komen voort uit een Component Class, deze wordt gekoppeld aan een GameScreen. De 
Gamescreen zorgt er vervolgens voor dat alle component een Update() en Draw() call krijgen per 
frame. Bij het unloaden of pauzeren van een GameScreen worden automatisch ook alle 
componenten verwijderd die eraan verbonden zitten. 

 Enkele belangrijke classes: 

Actor/PhysicsActor – Deze zorgen ervoor dat je objecten in het level kunt plaatsen met een model, positie, 
rotatie, collisionmodel, physics etc. 

Deur/Waterpump/Elevator/Water/BasicSwitch – Deze classes komen veelal voort uit de Actor klasse. Ze 
krijgen verder een ‘phantom collision’ mee (ook wel TriggerObject) zie kan testen of de speler zich in de buurt 
gevindt, en kan dan de juiste stappen ondernemen. Zoals het veranderen van de loopsnelheid van de speler, of 
het weergeven van een informatieve tekst op het scherm. 

PathNode – Dit werkt als een soort waypoint systeem voor de NPC. Een reeks PathNodes geeft een pad weer 
die de npc dient af te lopen om bij zijn doel te komen. Het roteren van de speler gebeurd in de RotateToFace 
method die te vinden is in de GameScreen van level 3.  

 

 Opbouwen van een level 

Voor het opbouwen van een level is een speciale versie gemaakt zonder Sunburn (Dit is betaalde software en 
kon niet zomaar worden uitgevoerd op pc’s zonder sunburn licentie) Hierdoor konden Martijn en Nicky bezig 
met het plaatsen van de objecten in het level. De Gamescreens (waarop het level gebouwd werd, 
“Level01Screen.cs” bijvoorbeeld) kon ik vervolgens kopiëren naar de game met sunburn en tweaken om het in 
de nieuwste versie te kunnen afspelen. Hieruit heb ik wel geleerd dat het vervelend is als je perongeluk oude 
bugs herintroduceerd door oude versies mee te geven waarmee men aan de slag kan. Evenals de manier 
waarop levels gebouwd worden. Er was nu vrij veel code nodig (soms zelfs 4 regels voor één object, dit kwam 

http://www.innovativesgames.net/
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doordat het systeem vrij ruim en vrij is opgesteld, je kunt dus alle kanten uit met de classes. Dit zorgde wel 
voor extra werk naar de bouwers toe. Een volgende keer zou een Editor dan wel minder code uitkomst bieden 
voor level building. 

 Problemen en oplossingen 

Zoals altijd ontstaan en continu bugs tijdens het programmeren. De meeste konden vaak al in enkele minuten 
verholpen worden, en sommige waren wat lastigeren. Een voorbeeld hiervan was het roteren van het karakter. 
We konden gebruiken maken van de CharacterObject van JigLibX voor karakter bewegingen. Toen we deze 
echter wilden laten roteren met de knoppen A/D ontstonden de problemen. Doordat de Body (collision) werd 
aangepast tijdens het roteren ontstonden allemaal rare effecten. Zo kon hij niet sneller lopen dan 
kruipsnelheid, en als er even iets niet klopte, vloog het karakter met een enorme snelheid het level uit. Dit is 
uiteindelijk opgelost door de rotatie van het model los te koppelen van de rotatie van de Body 

 Leerpunten en toekomst 

Wat opbouw van de engine betreft evenals de development van de game heb ik als rol van programmeur veel 
geleerd wat dat betreft. Het continu uitgeven van versies waarmee men kan gaan bouwen is erg gevoelig voor 
bugs en kleine aanpassingen kost extra tijd om overzichtelijk door te geven aan niet programmeurs. Ook qua 
planning betreft kan er nog veel verbeterd worden. Door het wegvallen van een week in de planning was er 
opeens nog maar 1 week om alles af te krijgen, dit is uiteindelijk ten koste gegaan van de kwaliteit en er was 
daardoor ook geen tijd meer voor tweaking. 

 

8 | Planning productie periode: 

8.1| Verandering workspace: 
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9 | Verloop productie periode: Joeri van Ees 

9.1| Gebruikte pipeline 

Origineel is er gebruik gemaakt van een gannt chart gemaakt door Joost blom.  

Toen Joeri echter project leider werd heeft hij de pipeline uiteen gezet om te voorkomen dat een 
asset werd vergeten. De planning de laatste 2 weken was wat strakker hierdoor. 

 

 

 Time Tracking: 

Naast de pipeline heb ik gebruik gemaakt van een tabel in Excel om de leden hun taken te tracken. 
Niet alles wat hier staat klopt maar dat was ook niet de bedoeling. Het doel was om zo goed mogelijk 
bij te houden waar we mee bezig waren en zo geen tijd te verliezen. 

 

 

Beide Excel bestanden zijn op de portfolio van Joeri te vinden. 
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9.2| Design tijdens productie periode 

In de productie periode ging het designen gewoon door. Er waren aparte uren ingepland door de 
design lead om te besteden aan prototypen, finetunen en nieuwe levels te bedenken voor het spel. 

We hebben onder andere nog een paar paper prototypes getest en de laatste 2 laatste levels werden 
hier toegevoegd. 

 

9.3| Digital Playtesting 

Er is niet geplaytest. De grootste reden hiervoor was dat we de game nog niet ver genoeg hadden 
afgerond om het te playtesten. We waren van plan het later te doen maar uiteindelijk is het niet 
meer gebeurd. 
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10 | PMI's 

10.1| PMI Martijn Prins 

 Pluspunten: 

Een lang project, eerste die 9 weken duurt. De duidelijke verschillende fases waar je het in 
opgesplitst is. 

De open opdracht. Meer vrijheid en ipv een ride maken of een ziekenhuis spel, is er hier meer 
kunnen bedenken over een computer game, dat is ook belangrijk ook gedaan te hebben als 
gamedesigners. 

 

 Minpunten: 

De begeleiding mocht langer, kritischer. Nu met de 15 minuten die je had is eigenlijk te weinig. De 
begeleiders zouden naar mijn mening meer moeten inleven in ons project en daardoor ook meer 
kunnen sturen. 

 

 

 Interessant: 

Veel gedaan wat ik wilde doen in het project.  

Begin goed bezig kunnen zijn met het gamedesign.  Hier ook gelijk vanuit kunnen kijken naar 
mogelijke prototypes gecombineerd met level design. 

In de productie fase bezig geweest voornamelijk met maya. En hierin doordat het in XNA moest 
worden gezet ook nog meer geleerd over XNA. 
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10.2| PMI Tom Looman 

Pluspunten project en groep: De opdracht gaf ons een enorme vrijheid in het maken van een game. 
Hierdoor kwamen we op een leuk concept. 

Minpunten: Om ons originele concept uit te voeren hadden we meer algemene inzet nodig evenals 
een extra programmeur. Omdat ik de problemen aan zag komen heb ik dit aan de groep 
voorgegeven, hierdoor hebben we het concept enigszins aangepast om het alsnog te kunnen halen 
voor de deadline. 

Interessante punten: Het was erg interessant om als programmeur te werken (dit keer met enige 
voorkennis) de meeste mechanics gingen daarom een stuk vloeiender om te programmeren dan de 
vorige keer in het Fun project (in zo’n korte tijd een 3D game bouwen zonder voorkennis is vooral erg 
stressen en leiden aan slapenloosheid) Ik vond het best fijn om te werken aan het een game waarin 
je heel duidelijk vooruitgang kon merken. En als ik terug kijk op het project merk ik dat er een 
volgende keer veel anders zou moeten lopen. Voorwerk en efficiëntie zijn hier de twee belangrijkste 
woorden. Doordat ik het uitbesteden van het level bouwen niet van de voren had ingepland en ook 
geen rekening mee had gehouden heeft dit meer tijd gekost dan nodig was. 

 

10.3| PMI van Joost 

 

 Plus: 

 Een extra groepslid zorgde voor het kunnen produceren van meer content. 

 Een groep met veel imput en ideeën. 

 Een goede start in het research- en denk traject. 

 

 Min: 

 De groep wachtte (naar mijn mening) te veel af op instructies van Joeri en mij voor bijna elk 
onderdeel van het project. Ik ben gewend dat de vorige groepen VEEL meer een 2e fase 
houding hadden, waar mensen na aanleiding van een Gannt chart zelf opstelde wat zij nog 
moesten doen voor hun taak en dat zelf inplande. Deze groep was niet zo zelfstandig als de 
vorige groepen en veel moest opgeschreven worden in de zogenoemde ‘tickets’, als een 
soort van huiswerk taken. Er was te veel regie nodig vergeleken bij vorige projecten. 

 Veel te veel twijfel in de group over de concepten tijdens de design fase, wat design betreft. 
Een betere methode is kiezen, knopen doorhakken, doen. 

 Het niet durfen risico nemen van de groep. We hadden een concept sneller moeten 
‘vastzetten’ en daar niet meer van afwijken. Er werd constant bijgesleuteld. Het alles 
goedkeuren en veel vergaderen bracht een soort van poldermodel naar voren. Voortaan: 
suggesties voorleggen, de lead designer kiest. Suggesties brengen om het gekozen concept 
iets te vergroten en daarna niets meer veranderen. 

 Er werd te lang op prototypen op papier gewerkt. Paper prototyping had moeten kunnen 
uitwijzen dat als 1 level werkt, alle levels qua basis principe ook werken. 

 Het blijven hangen op level design layouts in o.a. de Hammer tool. Dit kan voortaan beter op 
papier of kort in flash. 
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 Het gebrek aan digitale prototypen. Voortaan geen Hammer tool en papier, maar een 
playable prototype in bijvoorbeeld flash. 

 Na mijn afwezigheid had ik sneller de leiding moeten geven aan Joeri. 

 Gebrek aan kennis bij alle groepsleden rond om modelling, wat veel voor vetraging zorgde en 
het openieuw moeten maken van een model. 

 Door een onduidelijke toelichting over spelpresentatie en post-mortem hadden wij twee 
verschillende presentaties geplanned. Nicky in de game-presentatie om puur het spel te 
laten zien, Joeri en ik in een werk-proces presentatie tijdens het post-mortem. 

 

 Interessant: 

 Ik heb veel geleerd over modelling door een kamer opnieuw te maken als voorbeeld van een 
guideline om symetrie te gebruiken. 

 Ik heb is kunnen zien dat sommige groepen veel meer regie wensen dan andere groepen en 
dat dus geen 1 team hetzelfde is. 

10.4| Project Evaluatie Joeri van Ees 

Ik was dit project Lead Designer en Animator. Ik deed als Lead Designer veel mee aan het level 
designen maar heb me toch vooral gericht op de mechanics en de levels zelf kwamen meer van 
Martijn en Nicky (level designers).  

Dit project is voor mij het minst verlopen van alle projecten die ik tot nu toe gedaan heb. Dat is 
vervelend om te constateren maar misschien is het ook wel eens goed. Het is hierdoor wel een 
enorme leer ervaring geweest waarin ik duidelijk gezien heb wat het gebrek van de verschillende 
onderdelen te weeg kan brengen. 

Het project kende te lang te weinig goede sturing en een betrokken projectleider die een positieve 
sfeer opriep. Hierdoor werden opdrachten vooral gedaan omdat het gedaan moest worden maar zat 
er naar mijn gevoel weinig hart in (dit zie je duidelijk terug in ons onderzoeksverslag waar ik heel 
weinig nut van vond in ons uiteindelijke project). Dat vind ik zelf erg jammer want als je werkt naar 
iets wat je echt wil dan geeft dat een enorme drive. In dit geval had ik eigenlijk het idee dat ik het zelf 
niet zo erg meer wou en dat dit gewoon niet mijn soort project was. 

 Ik denk dat dit eigenlijk vooral Tom's project is geworden achteraf want hij heeft er heel veel tijd in 
gestoken en had een goede motivatie om door te werken. Daarnaast denk ik dat Martijn erg 
gemotiveerd heeft doorgewerkt aan dit project met elke keer weer op tijd zijn werk af en bereid om 
zich aan te passen op veel manieren. 

Opdracht kritisch denk ik dat we aan de eisen voldaan hebben. We hebben een spel opgeleverd dat 
gebaseerd is op interactie met de omgeving. Maar helaas niet echt een interessante. Ik denk ook dat 
de game erg saai is geworden (het gaat immers louter om het omschakelen van schakelaars zonder 
enige verhulling daarvan). Er stond in de opdracht omschrijving ook dat de ervaring centraal stond 
maar uit de begeleidings gesprekken kreeg ik vooral het idee dat het puur om 3 uitdagingen/ puzzels 
ging en audio/beeld/animatie geen waarde hadden. Ze waren plus punten maar zolang niet vereist 
had ik geen argument om ze zorgvuldig uit te werken voor de rest van de leden. 

Het motto luidde dan ook: "We zien wel of het werkt". Dit zie je heel duidelijk terug. Ik ben een 
voorstander van prototyping. Maar niet klakkeloos. Prototypen doe je om onzekerheden over je 
concept weg te werken en fouten weg te werken. Om te zorgen dat de eind ervaring beter is dan hij 
in eerste instantie was. Maar je moet wel voorzichtig blijven opletten wat je bedenkt. 
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Hier werd er nog al snel gebouwd zonder plan. Met alle gevolgen van dien want er is met name in de 
stijl een groot verschil ten opzichte van waar we naar op zoek waren. De textures doen hun werk 
maar ik dacht dat we naar een verlaten onderwater laboratorium opzoek waren. Dat zie ik hier 
gewoon niet in terug. Ik heb ook te weinig contact met de externe sound designer gehad of kans op 
verandering van de sound. Uiteindelijk is wat er in zit voldoende maar niet erg speciaal vind ik. 

Ik heb zelf dit project een keer geprobeerd niet teveel documentatie te schrijven. Het eerste design 
document leek me al erg expansief en ik kreeg al snel het idee dat hier niet naar gekeken zou 
worden. Ik ben er echter al achtergekomen dat ik het vooral schrijf voor mijzelf in dit soort projecten 
en het daardoor pas goed visueel kan communiceren naar de rest. Het Design document zou een 
goede stok achter de deur geweest zijn wat betreft productie planning. Volgende keer dus toch maar 
een wat duidelijker document schrijven. 

Een fout van mij was dat ik een externe concept artist gevraagd heb de characters te tekenen. Ik 
dacht dat dit sneller zou gaan maar helaas bleek dit veel tijd in te nemen voor hem en hij niet lekker 
in zijn eigen project te zitten. Het was een gunst om hem te helpen te werken aan wat hij leuk vind 
maar achteraf gezien hebben we hier vetraging door op gelopen. Daarom hebben we uiteindelijk ook 
maar de dummy character gebruikt die ik gemaakt had om animatie/rigging tests te doen. 

Zo is er ook veel werk verloren gegaan. Ik had voor animatie bijvoorbeeld best veel research gedaan 
maar achteraf is dat allemaal zo miniem uitgewerkt omdat het zo snel moest dat we daar weinig van 
terug hebben kunnen zien. 

Ik kan er nog wel langer op doorgaan maar ik kap het hier maar af. Volgend project hoop ik dat er 
een wordt met meer structuur en betere team communicatie waarin we naar iets meer streven dan 
de punten voor school te halen. 

 Groepsleden evaluatie: 

 Tom Looman: 

De 2e face keihard gewerkt zoals dat normaal is van programmeurs in het team. Goed contact mee 
gehad. Helaas iets te laat begonnen met inzicht in zijn kunnen van XNA te geven en een framework 
op te zetten. Het framework was wel flexibel wat een plus was. Toch zaten de echte main mechanics 
nog al laat in het spel waardoor level plaatsing wat laat begon. Sun burn was wel vet maar helaas kon 
hij veel herbouwen of uitbouwen toen duidelijk bleek dat er meerdere leden met XNA zouden gaan 
werken voor het project. 

 Martijn Prins: 

Harde werker en bereid om veel te leren. Hersteld zijn fouten ook snel en is open voor kritiek. Was 
bijna altijd online te vinden en zowat altijd op tijd met zijn taken inleveren. Om deze reden kon hij 
Tom ook bijspringen in de laatste weken. Goed contact mee te onderhouden. 

Klein kritiek punt zou zijn dat hij in eerste instantie te weinig met een plan het modellen in is gegaan. 
Maar dit herstelde hij snel. 

 Nicky Pelupessy: 

Leek tegen het eind zijn motivatie te verliezen en hoewel we tegen een strakke deadline aan zaten 
had hij de laatste dag toch afspraken. Begint naar mijn mening te snel met bouwen zonder een 
duidelijk plan wat hij gaat maken of onderzoek in waar rekening mee gehouden moet worden. Heeft 
volgens mij wel veel geleerd en is vooral in de 1e fase hard aan het werk met hammer en source 
geweest om ons van digital prototypes te voorzien.  
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 Joost Blom: 

Teveel afwezig zoveel mogen duidelijk zijn. Als projectleider was dit eigenlijk onaanvaardbaar. Kan 
wanneer je er goed om vraagt wel de goede documentatie leveren maar hield dit project gewoon te 
weinig overzicht over dit geheel. Door deze afwezigheid was er duidelijk een kloof tussen hem en de 
rest merkbaar. Die sloot meer tegen het einde aan maar er was zichtbare irritatie bij de rest van het 
team als hij er niet was. Dit gaf slechte motivatie. 

Had een reden voor zijn afwezigheid (taxi) maar had er gewoon voor moeten plannen lang op school 
te zitten en in die tijd met het team aan het project te werken. 

Beetje rare ervaring met de texture en mapping methodes van hem. Leek weinig onderzoek te 
hebben gedaan naar wat wel en niet in XNA geladen kon worden en was ook veels te laat met vragen 
stellen hier over. Als resultaat konden we vaak om revisies vragen en constateerde we iets pas 
wanneer het ingeleverd was.  
Toen ik projectleider was ging dit een stuk beter maar ik heb wel gemerkt dat je hem enorm achter 
na moet zitten voor ie zijn werk aflevert of je er over update. 

Uiteindelijk is wat er in de game zit wel ok qua look maar ik had meer verwacht. 

 Joeri van Ees: 

Het was een lastig project voor me dat zeker. Ik werk liever naar een geheel plaatje dan maar 1 
onderdeel vooral als het gepresenteerd moet worden.  Teveel blijven draaien in het design en had 
toch sneller naar prototypes moeten overstappen. Misschien ga ik wel teveel in discussie maar ik doe 
het niet zonder reden en niet om willen van de discussie. Ik had gewoon het idee dat er veel 
onduidelijk was en daar moet je dan toch uitkomen vind ik. Maar ik geef toe dat ik hier meer op kan 
letten. 

Niet altijd even op tijd op school geweest. Wel zoveel mogelijk bij het team geweest en had eigenlijk 
al een tijdje een soort van regie achter de schermen omdat de leiding niet goed liep.  

Zichtbaar moeite met de juiste structuur te vinden voor documentatie en ontwerpen. Het gaat 
allemaal zo schetserig en anders elke keer dat ik het gevoel heb dat ik steeds het wiel opnieuw aan 
het uitvinden ben. De documentatie dit project was van mijn kant gebrekkig. Ik heb het een keer 
geprobeerd weinig te houden en heb ook hier de nadelen nu van gezien. Dus nog steeds op zoek 
naar een goede balans. 

 Taart punt verdeling: 

Tom Looman: 27% 

Martijn Prins: 25 % 

Joeri van Ees 20% 

Nicky Pelupessy: 19% 

Joost Blom: 9% 

10.5| PMI Joeri van Ees 

 Plus Punten: 

 Basis van rigging, animatie in maya geleerd 

 Min punten: 

 Slechte Documentatie tijdens project 
Dit is vreselijk vervelend als je de leiding in de laatste 2 weken op je neemt. Het werd zo een 
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heel gepuzzel om alle onderwerpen alsnog te behandelen en ondertussen niet te verhullen 
dat het niet zo lekker is verlopen. 

 Slechte planning en leiding 
 

 Slechte communicatie met projectleider 

 Afwezigheid projectleider: 
Dit vertraagde het proces en resulteerde er in dat ik eigenlijk het halve project op de 
achtergrond aan het leiden was. Teamleden kwamen naar mij toe met vragen over vergader 
tijden etc. Er gingen zo gewoon dagen over het project heen waarin we het idee hadden dat 
de projectleider niet genoeg betrokken was bij het project. 

 Trage start 
We hadden er bewust voor gekozen om niet te specifiek te gaan en zo eerst onze inspiraties 
op te zoeken om zo tot interessantere concepten te komen. We zijn hier alleen te lang in 
blijven hangen denk ik en zo te laat echt tot concrete ontwerpen gekomen. 

 Project zelf kwam vrij over maar de begeleiding deed het beperkter aanvoelen 
 De focus lag op het halen van onze punten niet het neerzetten van iets moois wat de speler 

leuk/interessant zou vinden. Persoonlijk zoog dat alle motivatie weg om hier iets moois van 
te maken. Dit punt bleef maar gecommuniceerd worden en hoewel dat is hoe je je opleiding 
probeert te halen maakte het het project er niet leuker op. 

 Gebrek aan fatsoenlijke artists en dus een goede visuele stijl bepaling. 
Dit punt zou niet zo erg zijn als dit werd opgevangen door het team zelf. Maar er werd ons 
constant gecommuniceerd dat een passende look etc niet belangrijk was. Gewoon 'crappy' 
art was ook voldoende en audio zouden we als eerste mogen schrappen. Dat vond ik jammer 
want ik wil naar een kloppend geheel toe werken en niet louter een school opdracht. 

 FBX animatie berzorgde veel problemen: 

 Gebrek aan Level design les of begeleiding verzorgde veel problemen wat betreft level 
ontwerp aanpak, communicatie, uitwerking 

 Onderzoek/realisatie dat elk spel op schakelaars berust vanwege de onderliggende 
programmatuur. 

 Interessante punten: 

 Level Design: 
Van Nicky en Martijn heb ik hier wat basis over geleerd. Ik had graag mee geleerd maar het 
was de eerste keer dat we ons op wat meer dan 1 level hadden gericht en ik verder kon 
kijken dan de basic mechanic gebruiken. 

 Tegen het eind aan kwam ik er achter dat ik Maya toch beter begrijp dan ik dacht en best 
veel kon bijdragen tijdens de productie periode. Had ik dit eerder geweten dan zou ik wat 
meer taken op me genomen hebben. 

 Communicatie over Skype verliep goed. Voorheen had ik alleen blogs en email gebruikt voor 
goed contact. Ik had er ervaring mee dat gesprekken lang duurden over skype/msn omdat er 
naast in een werk sfeer men ook in een vrijetijds sfeer verkeerde. Dit ging dit project echter 
prima en ik kon zo veel sneller teamleden aan spreken over specifieke onderwerpen en 
taken. Verder had ik het gevoel dat het team hierdoor ook dichter bij elkaar groeide. 

 Ondervonden hoe belangrijk een goede teamverhouding en band is vanaf het begin 

 Ik was geen projectleider dus ik nam dit niet voor mijn rekening. Maar ik heb wel gemerkt 
hoe belangrijk het is dat een team bij elkaar blijft en elkaar leert kennen om zo goed samen 
te werken. Hier was het vaak gewoon het geval dat er leden ontbraken. Ik heb zelf het 
meeste contact gehad met Nicky, Martijn en in de productie periode veel met Tom. Pas in 
laatste weken echt veel contact met Joost toen hij eindelijk op Skype kwam. Dit heeft 
gewoon effect op de samenwerking in het algemeen en ik denk dat de goed gepresteerde 
teams wel een goede samenwerking gedurende hun project gekend hebben. 



34 HKU-KMT/Year 2/project2/Design 4 space/ Eind documentatie 

 

 Meerdere mensen op XNA zetten ook al zijn ze niet de hoofd programmeur helpt: 

10.6| PMI Nicky Pelupessy 

 Pluspunten: 

 Maya goed onder de knie gekregen 
 Beter begrip van XNA 

o Super goede programmeur in het team waar ik het van kon leren 

 Leuke opdracht 

 

 Minpunten: 

 Het groepje op sommige vlakken 

 Veel te laat productie in gegaan, waardoor eindproduct niet echt tot zijn recht is gekomen 

 

 Interessante punten: 

 Animatie en de theorie die erbij hoort 

 Lessen van Evert 

 

10.7| Evaluatie Martijn Prins: 

 Taart Punt verdeling: 

25% Joeri van Ees 

25% Tom Looman 

25% Martijn Prins 

20% Nicky Pelupessy 

5% Joost Blom 

 

 Joeri van Ees: 

Een goed team lid, is in elk stadia van het project aan het werk. Neemt relatief snel het voortouw in 
het leiden als het nodig is. Af en toe nog te lang na denken over dingen, en moeite met knopen 
doorhakken. 

 Tom Looman: 

In de tweede fase zeer goed bezig geweest met programeren. Hoe dichter bij het eind hoe harder hij 
ging werken. Heel goed online te bereiken en gemakkelijk contact mee te maken. 

Eerste fase veelste passief, moest meer bij het design betrokken worden, dat zou als designers ook 
betere richting kunnen geven om de haalbaarheid te kunnen achterhalen. Door weinig opschool te 
zijn is het concept ook niet goed gecommuniceerd 

 Ik (Martijn Prins): 
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Mijn eigen projecten die ik naast school heb, moet niet zorgen dat het project er onder lijd. Beter 
communiceren naar andere teamleden. 

Heb voornamelijk in het begin teveel afgewacht op project leider, zelf nog meer initatief er in gooien 
als het echt nodig is. Overigens wel gelukt om uiteindelijk met Nicky, Joeri en mezelf om 1 tafel te 
krijgen om echt te gaan produceren, maar heb hier te lang mee gewacht. 

Individueel sterker optreden. Als het niet lukt om het te communiceren door wat voor reden, zelf de 
voortouw nemen en verder aan werken naar mijn eigen mening. 

 Nicky Pelupessy: 

Kan ik fijn mee samenwerken. Wilt veel doen, en doet het ook redelijk. Af en toe door andere 
afspraken komt er vertraging in het werk. 

 Joost Blom: 

Lastig om mee samen te werken. Hij moet anderhalf uur reizen om op school te komen, en door het 
regelen van de taxi onduidelijk blijft ook niet te vaak aanwezig opschool. Hij wilde als projectleider 
hele korte meetings en het liefst alles thuis doen. Hierdoor zijn er te laat echte goede werk meetings 
gekomen waardoor we als groep goed productief waren. 

In het project verkeerde keuze gemaakt om projectleider te worden. (zelf als groep veelste laat “echt 
goed” tegen opgetreden). 

Uiteindelijk in de laatste week nog wel bezig geweest met uv mappen en texturen. 

10.8| Evaluatie Nicky Pelupessy 

 Evaluatie: 

Joeri’s specialiteit lag bij de game design en uiteindelijk bij het leiden van het project. In de concept 
fase werkt Joeri uitstekend en kan goed concepten uitwerken tot in de fijne puntjes. Alleen dat is ook 
precies het probleem voor tijdens de productie fase. Joeri kan niet definitieve keuzes maken en blijft 
steken in het ontwerp fase. Dit kan erg lijden onder de productie fase en ik ben van mening dat dat 
ook gebeurd is. 

Joost had in het begin al aangegeven dat ie textures kon maken, dus had al gauw deze rol op zich 
genomen. Maar eigenlijk was zijn oorspronkelijk rol project leider. Daarin had ie in mijn ogen gefaald, 
want hij was niet vaak aanwezig en ook contact opzoeken was moeilijk. Uiteindelijk heeft ie wel zijn 
textures goed afgewerkt, maar helaas veel te laat. 

Martijn heeft de levels verzonnen en dat heeft ie goed gedaan. Ook het modelleren ervan ging prima. 
Ik heb weinig op te merken aan Martijn. 

Over mezelf: ik heb te lang gewacht met produceren, dat komt grootendeels door mezelf, maar ook 
door de planning van het team. Ik irriteerde me aan het feit dat we nog steeds bezig waren met 
concept terwijl we eigenlijk moesten produceren. Ik had daarin wat harder moeten zijn en zelf bezig 
moeten gaan met produceren. 

Tom had alle code voorbereid en uiteindelijk uitgewerkt. Ook heeft ie uitleg gegeven over zijn code. 
Niets aan te merken over zijn werkwijze, hij heeft erg goed zijn best gedaan. 
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10.9| Evaluatie Tom Looman 

Joost: 

In de begin weken was Joost de projectleider en leek alles nog prima te verlopen. Vooral na de 
vakantie was er eigenlijk weinig meer van deze rol te merken, er kwam geen planning meer of 
milestones. Er werden beloftes gemaakt, waarna vervolgens een week later bleek dat er weinig of 
niets mee gedaan was. Dit hakte er wel redelijk in qua motivatie voor de rest van de groep. Enkel in 
de laatste week is er een vaart gezet achter het maken van de textures. Gelukkig is hier het meeste 
nog van af gekomen, jammer genoeg was er hierdoor geen tijd om te kijken of het ook wel duidelijk 
zou zijn voor de speler of dat er extra detail of hints in verwerkt moesten worden (bijvoorbeeld een 
rooster om te laten zien dat er water doorheen kan naar de kamer eronder) 

Nicky 

Gemotiveerd, heb weinig inzage gehad in zijn bezigheden. Hij zat veelal in een computerlokaal 
doordat zijn laptop Maya niet kon draaien. Hij heeft het mij wat moeilijk gemaakt door veel van de 
bestaande mechanics niet te gebruiken en vooral een uniek level te bouwen (dit kost uiteraard extra 
programmeer werk) Gebruik gemaakt van zijn skills in Hammer om al vroeg een digitaal prototype te 
bouwen. 

Joeri 

Veel met het project bezig, helaas veelal in een loop. Maakt moeilijk snelle beslissingen en wilt graag 
alles tot de bodem bespreken ook al zou dit veelal niet nodig moeten zijn. Dit maakt het soms wat 
lastig om iets even kort uit te leggen, het loopt meestal uit tot een lange discussie. Heeft veel inzet 
voor het project en wilt graag iets goed neerzetten. 

Martijn 

Met Martijn was het makkelijkst te communiceren, veelal te vinden op Skype en dit maakte het 
makkelijker om level 1 en 2 te programmeren evenals kleine dingen uit te leggen of om 
verduidelijking te vragen. Was bereid om nieuwe dingen te leren (o.a. Maya) en heeft een goede 
inzet getoond gedurende het project. 

Tom 

Mijn begin weken waren wat rustig (in de vakantie kwam ik pas echt op gang) dit o.a. door mijn rol 
als programmeur, en wetende dat ik al voorwerk had gedaan voor het project van de grond kwam. 
Hierdoor leek ik voor mijn groep als inactief en dit zal waarschijnlijk een negatief invloed hebben 
gehad op het begin proces. Later heb ik dit geheel omgedraaid en heb vrijwel elke dag aan het 
project gewerkt om er wat van te maken. 

 

Procentuele tijdsverdeling 

- Joost (5%) 

- Nicky (20%) 

- Joeri (25%) 

- Martijn (25%) 

- Tom (25%)  
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10.10| Verslag groepsleiding Joost Blom 

De groep bestond eerst uit 3 man, namelijk Tom en Joost, met daarbij al snel Joeri. Omdat wij geen 
extra groepslid meer konden vinden hebben wij onmiddellijk besloten om Dimme te mailen met het 
verzoek om een medeleerling die nog geen groep heeft bij ons te plaatsen. Er werd al snel een 
verdeling gemaakt en zo werd Joost groepsleider, Joeri lead designer en Tom lead developer. 

Laat in de week kregen wij dan ook bericht dat er niet 1, maar 2 mensen zonder groep waren. Dit 
waren Martijn en Nicky. Beide hebben zich toegevoegd bij onze groep en hebben veel ervaring met 
level-building in games. Dit zou goed van pas kunnen komen bij het maken van een prototype! 

Er is research gedaan naar hoe een game is opgebouwd en welke opties daar bij komen kijken. 
Tevens dacht Martijn dropbox te kunnen gaan gebruiken om content naar te uploaden. Een blog was 
gemaakt door Joeri. 

Wij kwamen uiteindelijk uit op 3 concepten: 

Het onder water laten lopen en het droogpompen van verschillende kamers, door middel van 
luchtdruk. NPC’s moeten hier worden gered, die weer de speler helpen om verder te komen. 

Een interactieve ruimte waar op meerdere vlakken van een kubus gelopen kan worden. De speler 
moet zo een weg navigeren in een 3d puzzel level om bij een uitgang te komen. 

Een spel waar de speler wordt uitgelokt om een item en exit te bereiken maar elke keer als de speler 
daar bijna is, gaat zij of hij af. 

Verder was er een presentatie uitgewerkt op powerpoint en kozen de studiebegeleiders voor 
concept nummer 1. Wij hebben die zelfde week verder uitgewerkt wat er allemaal komt kijken bij het 
maken van dit spel en wat er voor de gameplay nodig is. Er kon een proof of concept worden 
gemaakt wat een ons een ‘go’ gaf. 

Helaas door factoren van buitenaf was het op de lange termijn moeilijk om leiding te blijven geven 
aan de groep. Om die reden heb ik dan ook Joeri gevraagd om in week 4 van de design periode een 
week over te nemen en kwam het besluit dat het beter was dat Joeri ook de laatste 3 weken van de 
development periode zou overnemen. De regie vanaf daar was aan Joeri, zodat ik mij op UV mapping 
en texturing kon storten. 

 

10.11| Afsluiting: 

 Special thanks: 

Emiel & Jain voor de begeleiding 

Job van der zijden voor de audio 

Tom vd Linden om een poging te wagen ons van goeie concept art te voorzien. 

Wiebe Giebels voor de hulp bij animatie 

Bram Geerlings voor FBX import hulp 
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11 | Appendix: 

Alles wat niet in het hoof document paste. We raden ook vooral aan om onze portfolio's te bezoeken 
voor inzicht in het proces en de documentatie die wel gemaakt is.  
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11.1| Persoonlijke logboek: Martijn Prins 

Inleiding 

Ik heb nooit een logboek bij gehouden. Ik wil voor dit project wel een logboek bij houden. Maar bij 
voorbaat zeg ik al dat er zeker in het begin niet alles opgeschreven gaat worden wat ik heb gedaan. 

Met dit in mijn inleiding probeer ik natuurlijk mezelf tegendeel te bewijzen en hopelijk komt er nu 
meer in te staan. 

 

Week 1 

Eind van de week groepje pas gekregen. 

Meetings gehad en besproken wat zij hadden bedacht, en wat ik er van vond. 

 

Week 2 

Maandag 28-09 

Opdracht voor Joost. Thema’s gekozen en research aan gedaan. (? Uur) 

2 spellen gekozen voor ruimtelijke puzzel  (? Uur) 

 

Dinsdag 29-09 

Meeting gehad met Nicky & Joost. (30 min) 

 

Woensdag 30-09 

(2:00) Meeting Tom, Joeri & Nicky. Overleg over plan aanpak – gelijk mee begonnen. Laatste beetje 
presentatie. 

(0:20) Gekeken naar de persoonlijk research punt. 

 

Donderdag 01-10 

(0:30) Mindmap programma gevonden/gedownload. Gebruik gemaakt om alle termen om te 
schrijven die de omgeving om een speler kan hebben. 

 

Vrijdag 02-10 

(1:00)  Meeting. Uit lijst  van concepten 3 uit gekozen. (waarom wel, waarom niet, etc.) 

 

Zondag 04-10 

(0:30) Document gemaakt voor mijn uittewerken concept: “super” kracht. 

(2:00) Met Joeri gepraat over “Ice Age” concept. Filmpjes zelf gekeken en nog peppi en kokki 
achtige comedy. 

 

 



41 HKU-KMT/Year 2/project2/Design 4 space/ Eind documentatie 

 

Week 3 

Maandag 05-10 

(1:30) Meeting. Concepten aan elkaar verder uitgelegd. En hier verder mee gegaan. 

Dinsdag 06-10 

(0:30) Gekeken naar onderwater werelden. Hoe die worden weergegeven. Een eenvoudig prototyp 
level gemaakt van onderwater sfeer. 

(2:00) Meeting, gewerkt aan concepten. 

(0:30) Prototype level gemaakt voor Ice Age concept 

Woensdag 07-10 

(0:20) Verder met onderwater concept bezig geweest.  

Donderdag 08-10 

Vrijdag 09-10 

 

 

Week 4 

Maandag 12-10 

Dinsdag 13-10 

Woensdag 14-10 

(1:00) Research gewerkt voor Lies 

Donderdag 15-10 

Vrijdag 16-10 

 

 

 

Slot: 

Ik heb mezelf niet verder aan kunnen zetten om dit te blijven doen. Het is interessant middel om te 
kijken hoeveel je hebt gedaan. Uiteindelijk had ik meer het idee dat ik hier mee bezig was, eigenlijk 
valt dat reuze mee, maar lastig om consistent er mee bezig te zijn. En doordat ik dan dingen ook niet 
opschrijf door drukte, kreeg ik het gevoel dat ik nutteloos werk aan het doen was. 

11.2| Persoonlijk Logboek Joeri van Ees 

Ik heb niet elke dag een logboek entree gemaakt. Voornamelijk in de laatste periode is dit erg 
verzaakt. Er kwam ook geen directe feedback. Ik heb er voor gekozen hem als blog op mijn portfolio 
te plaatsen. Het is te vinden onder categorieën op mijn logboek op mijn portfolio site. 
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11.3| Weekverslagen: 

Heel gebrekkig gedocumenteerd. Ik heb geplaatst wat ik kon vinden. 

Door: Joeri van Ees  
Leden: Martijn, Nicky, Tom, Joeri, Joost  

Wisseling projectleiding:  
Het team was er niet blij mee hoe de projectleider steeds afwezig was. Na de mail van Emiel had er 
een spoed overleg moeten gestart zijn door de Projectleider maar in plaats daarvan hebben we de 
afgelopen dagen niks meer van hem vernomen. Dit kon zo niet langer dus is Joeri nu projectleider 
sinds afgelopen dinsdag.  
Na het gesprek van vorige week is een lijst met taken die elk teamlid voor de volgende week af zou 
hebben opgesteld. Sommige taken hiervan zijn niet gelukt maar het meeste wel.  
Joeri heeft een Pipeline document opgesteld in Excel om onze pipeline eens duidelijk uit een te 
zetten. We hebben een spoed plan bedacht voor wat moet gebeuren. Om echter te kijken of dit 
haalbaar is is de pipeline uiteengezet. Het wordt krap maar als we nu strak door werken kunnen we 
het halen.  
Er wordt nu beter getimetracked en we zitten allemaal zoveel mogelijk bij elkaar (behalve Joost).  

Defecte laptop Joeri:  
1. Joeri had helaas van donderdag > zondag een defecte laptop. Omdat donderdag en vrijdag toch 
het Games in the City event was en er voor hem toch niet zoveel stond ingepland deze dagen is die 
vertraging weg te werken. Ook was al veel wat voor animatie uitgezocht moest worden woensdag 
gedaan.  

2. Joeri heeft wel contact gehouden en de problemen met de hoofd mechanic zijn opgelost. Iedereen 
weet nu hoe dat werkt.  
 

Voortgang Development: Tom  
1. Test Animatie er in gekregen Triggers gemaakt Character kan nu zwemmen in water en water 
wordt herkend.  

2. Werking geïmplementeerd, Begonnen met lift, deuren gebouwd, waterpomp, bezig met 
transparantie modellen, water reageerd op water onder of boven als het er bijvoegd.  

3. Voor 2 weken aan debugging in 1 week gedaan.  
 

Voortgang Level designers:  
Triggers:  
Sinds vrijdag kunnen Martijn en Nicky nu Triggers plaatsen. Dit scheelt Tom veel werk.  

Levels  
1. Level 1 hoeft alleen nog gemapped en getextured worden. We mikken er op dit vandaag af te 
hebben en uiterlijk donderdag.  

2. Level 2 is qua modelling af en kan gemapped en getextured worden. Moet nog wel 
geïmplementeerd worden. Martijn is hier nu mee bezig.  
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3. Level 3 is in grote lijnen af. Op wat objecten na kan er al gemapped en getextured worden. De 
functionaliteit zit er nog niet in. Maar dat is vooral triggers plaatsen op de juiste plek. Water voor 
deze kamers moet nog gemodelled worden.  
 

Characters:  
1. Concept art is vandaag af. Maar mocht dit niet zo zijn dan beginnen we vanavond wel al met 
bouwen.  

2. Test animatie hebben we werkend gekegen.  

3. XML probleem is nog niet opgelost. Maar we hebben het doorgeschoven omdat de functionaliteit 
voorrang had. En we kregen nu iig een animatie er in.  

4. Joeri wil vrijdag beginnen met riggen en animeren en wil het zondag af hebben. Weinig tijd maar 
omdat de animaties niet zo complex hoeven wel haalbaar. Als die character vrijdag maar af is.  

5. Denken er sterk over om het NPC gedeelte te droppen omdat het niet meer haalbaar gaat zijn.  
 

Spoedplan: Wat betreft de character houd dit in dat martijn woensdag avond uiterlijk begint. 

Joeri vrijdag avond rigged en het weekend animatie zodat het de laatste 2 dagen er in gezet kan 
worden.  
 
Qua modells importen en triggers plaatsen houd dit in dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren. Er 
is geen tijd meer voor extra design maar als we snel zijn kunnen we wat we hebben nog finetune.  
 
Qua design houd in dat ik uitschrijf wat we hebben en niet meer. Qua documentatie moeten alle 
leden gaan zorgen dat ze iig begonnen zijn aan hun individuele delen. Liefst volgende week ook 
af maar er is daarna nog een week om dit af te maken.  
 
Qua audio houd het in dat de audio snel afgerond moet worden. Dus morgen ons samples laten 
horen en voor volgende week woensdag moet het echt af zijn want we moeten het ook nog in de 
game krijgen.  
 

Qua texturing en mapping houd het in dat er nu keihard gewerkt moet worden. Als iemand 
modellt map dan mapt hij ook gelijk als het een simpel object is.Woensdag kamer 1 gemapped 
en getextured. Donderdag kamer 2 gemapped. Vrijdag kamer 2 gemapped en getextured. 
Zaterdag kamer 3 gemapped en zondag kamer 3 getextured. Rest van de dagen is er voor 
eventuele uitloop.  

Omdat Joost dit lijkt te verzaken gaat Joeri meehelpen met het UV mappen tot er vrijdag gerigged 
kan worden. We proberen er wat van te maken.  

Design documentatie:  
We documenteren alleen wat echt nodig is en wat later ingeleverd moet worden. Documentatie 
loopt een beetje achter omdat er nog bepaalde beslissingen moesten worden genomen. We 
willen nu echter vooral bouwen en implementeren dus we willen zo min mogelijk tijd hier aan 
besteden.  

Er wordt nog een playtrough scenario van level 2, 3 geschreven. Ontbreekt er iets? 
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11.4| Gantt Joost Blom 
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11.5| WBS Joost Blom 

 

 
 Dit zijn taken die verdeeld moeten gaan worden. Ieder kan zo een aantal taken 
doen en dus uiteindelijk iets inleveren om zo he spel compleet te maken. Er zullen 
hier een daar wat punten ontbreken. Breng mij hiervan op de hoogte! Zo kan ik 

optijd de WBS voor het prototype aanpassen.  

De big question is, kan Tom in de vakantie dit soort core mechanics maken? Zo ja, dan is het 
prototype in XNA. Zo nee, dan moeten we een alternatief vinden. 
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11.6| Rooster fase 1: Joost Blom 

 

 Rooster  
Dinsdag 6 okt  
11.30 – 13.00 GDD2B Game Audio  
13.00 – 14.00 Vergaderen  
14.00 – 15.30 GDD2B ADP  

Woensdag 7 okt  
14.00 – 15.00 Vergaderen  
15.00 – 18.00 Projectbegeleiding  

Donderdag 8 okt  
11.30 – 13.00 GDD2A Tekenen  
13.00 – 14.00 Vergaderen  

Vrijdag 9 okt  
12.00 – 13.00 Vergaderen  
13.00 – 14.30 GDD2A Animatie  
14.30 – 16.00 GDD2B XNA  

Maandag 12 okt  
13.00 – 13.30 Vergaderen  
13.30 – 15.00 ADP Karel (weird nu van Karel?)  

Dinsdag 13 okt  
13.00 – 13.30 Vergaderen  
13.30 – 15.00 GDD2A Game Audio  
15.00 – 16.30 Buitenland voorlichting  

Woensdag 14 okt  
14.00 – 15.00 Vergaderen  
15.00 – 18.00 Projectbegeleiding  

Donderdag 15 okt  
11.30 – 13.00 GDD2A Tekenen  
13.00 – 14.00 Vergaderen  

Vrijdag 16 okt  
12.00 – 13.00 Vergaderen  
13.00 – 14.30 GDD2A Animatie  

14.30 – 16.00 GDD2B XNA 

 

11.7| Notules: Joeri van Ees 

Notules maandag week 13: 

Notulist: Joeri 
Aanwezig: Iedereen 

1. Level 3 modelling af 

2. Triggers werken 

3. Level editor klaar 

4. Level 1 modells vandaag inladen en triggers zo snel mogelijk plaatsen 

5. Joost/Martijn: UV maps overzetten met Martijn.  
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6. Is gebeurd: Samen met Joeri heeft Joost uitgevogeld hoe je UV sets overgezet krijgt. Het 

scheelt werk maar zal niet al het werk wegnemen. Is dus nog wel belangrijk dat de map 

gecheckt wordt voordat er getextured wordt. 

7. Animatie:  

a. Test animatie is ingeladen.  

b. Wacht op een character om te riggen. Zal niet verder afwijken van rig methode meer. 

c. XML probleem is nog niet opgelost. Maar we willen nu eerst de levels er in krijgen. 

d. Animatie is secundair 

8. Vandaag doen we: 

Level 1 importen: 
9. Sound: 

a. Buurjongen is begonnen: Heeft al Samples 

b. Woensdag zijn de nieuwe versies er zodat we dat aan de begeleiding kunnen laten 

horen. 

10. Design: 

a. Probleem met mechanics is opgelost. Alles is nu duidelijk voor Tom. Verdere 

problemen zullen blijken bij het importen van de levels en het plaatsen van de 

triggers.  

b. Designer moest laptop laten repareren. Kon dus even weinig doen maar heeft met 

een backup laptop contact over skype met Tom gehad over de mechanics.  Nu 

kunnen er weer wat documenten geupdate worden 

11. Projectbegeleiding: 

a. Dinsdag eind van de middag week reports in de map: Administratief > 

begeleidingsreports van elk lid. Simple documentje waar we de bestanden van in 1 

PDF kunnen plaatsen. 

b. Dinsdag avond: PDF naar Emiel sturen zodat hij zich kan inlezen. 

12. Eind documentatie: 

a. Tom: Technische documentatie 

b. Martijn level documentatie 

c. Joeri: Globale game mechanic documentatie 

d. Joost: Texture/mapping documentatie + administratieve documentatie 

e. Nicky: Sound document + Visual documentatie 

 


