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i. Aanleiding 

Probleemstelling  

Ik wil een klassieke retro game kunnen spelen “on the go” en ik wil de game graag spelen op een 

gepersonaliseerde retro spelcomputer waar ik al mijn favoriete games binnen handbereik heb. Ik wil 

ook niet altijd 3 verschillende ‘oude’ spelcomputers mee moeten sleuren omdat mijn favoriete 

games alleen op deze spelcomputers te spelen zijn. We willen ook games om te spelen omdat de 

spelcomputer zonder een game nutteloos is. We willen ons onderscheiden van alle andere 

concurrentie door terug in de tijd te gaan en oude spelcomputers heruit te brengen met moderne 

technologie. 

Oplossing  

De RetroCade is een mobiele en draadloze spelcomputer die je overal kan meenemen. Hij laat je 

nooit in de steek. Je kan hem thuis opladen om daarna mee te nemen naar ergens anders en te 

spelen. Je kan heel gemakkelijk al je favoriete games uploaden en spelen. Zo verveel je je nooit 

meer. De RetroCade komt standaard met een zeer groot aanbod van allerlei klassieke retro-games 

van verschillende retro spelcomputers. We maken onze eigen game genaamd “Dungeon Crawler” 

zodat we onze spelcomputer optimaal kunnen gebruiken en ons niet vervelen. Door zijn uniek en 

retro design herken je hem zo van ver. 

ii. Doelen 

• Animeren 

Het is de bedoeling dat je geen seconde verveelt als je met de RetroCade bezig bent. Dit willen we 

bereiken door een toffe, boeiende game te ontwikkelen. 

• Samenwerken 

Een goede samenwerking is noodzakelijk om iets tot stand te brengen. Zelf al is dit bereikt moet je 

er elke dag aan werken. Zonder een goede samenwerking zijn zelf de beste mensen niks waard. 

Samenwerken is samen het probleem aanpakken en mekaar helpen waar het moeilijk gaat, 

mekaars zwakke punten invullen. 

• Communiceren 
Een goede communicatie is noodzakelijk om een goede samenwerking te bereiken. 

• Vertrouwen 

Je moet elkaar kunnen vertrouwen als je de taken verdeeld en dat je mekaar vragen kunt stellen 

wanneer dit nodig is. 
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• Een werkende spelcomputer maken 

Het is uiteraard de bedoeling om een werkend eindproduct te hebben maar dat is nooit zeker van 

het begin. 

• Een bespeelbare en interesante dungeon game maken 

Het doel is om een game te ontwikkelen waar je uren kan op spelen zonder je te vervelen dit vraagt 

veel info van de gebruiker zelf. Wat verwacht de gebruiker? Hoe zien ze de verhaallijn?,… 

• Gelukkig maken 

Het is de bedoeling dat we onze gebruiker gelukkig maken zodat ze meer onze game en eventuele 

volgende games gaan spelen 

iii. Resultaat 

Spelcomputer 

De RetroCade is een mobiele en draadloze spelcomputer die je overal kan meenemen. Hij laat je 

nooit in de steek. Je kan hem thuis opladen om daarna mee te nemen naar ergens anders en te 

spelen. Je kan heel gemakkelijk al je favoriete games uploaden naar de RetroCade en spelen. Zo 

verveel je je nooit meer. De RetroCade komt standaard met een zeer groot aanbod van allerlei 

klassieke retro-games van verschillende retro spelcomputers. 

Het resultaat dat we willen bereiken is een retro spelcomputer die je overal kunt meenemen, waar je 

je favoriete klassieke spelletjes kan op spelen. Het design zou retro design, het moet mensen 

aanspreken en uitnodigen om te spelen. 

We gaan dit (proberen) te bekomen door alle componenten die we nodig hebben te bestellen via 

Adafruit en daarna zelf in mekaar te steken. De case zouden we op maat laten maken in 

samenwerking met Gerrit van Prominox en we gaan deze dan ook zelf nog personaliseren. 

Dungeon game 

Het idee is om een dungeon game te maken die je kan spelen op de RetroCade. Het doel van het 

spel is om door levels te komen, en dit doe je door alle vijanden in dat level te doden. Wij zelf gaan 

standaard een maar een paar levels designen, omdat dit veel tijd in beslag neemt en omdat er veel 

optimalisatie aan de levels moet worden gedaan. 

Dit gaan we bekomen door in GameMaker een game te ontwerpen. Assets, een map, spelers, 

vijanden,… alles wat je nodig hebt om een volwaardige game te maken gaan we zelf maken of 

bestaande elementen aanpassen. We gaan gebruik van tilesets en textures ,die gratis worden 

aangeboden voor gebruik, op het internet.  
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iv. Planning 

Zie bijlage GIP_ProjectPlan_Planning 

v. Risico’s 

Risico Maatregel Verantwoordelijk 

Beschadigen van 
printplaatjes 

Goed opletten dat je de 
componenten op een 
juiste manier vastneemt 
en niet laat vallen. 

Pieter 

kortsluiting Alle kabeltjes goed 
aansluiten 

Pieter 

Schrijffouten in code Voorzichtig zijn dat je 
geen schrijffouten maakt 
en alles goed nakijken en 
testen 

Vic 

Je bestelling wordt te laat 
geleverd 

Op tijd bestellen, zodat 
alles op tijd geleverd 
wordt dan loop je niet 
achter op schema 

Pieter en Vic 

Kabeltjes verkeerd 
monteren 

Goed opletten dat alles 
goed wordt aangesloten 

Pieter 

 

vi. Randvoorwaarden 

Tijd 

We hebben tijd nodig om goed na te denken wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wanneer 

we wat gaan doen,…. Ook om de game te maken, dat kost enorm veel tijd. Zodat de map waarop 

het zich afspeelt juist is ingericht, de personages goed zijn aangekleed maar ook dat alles van 

physics goed werkt (systeem om rond te stappen, interactie met de game). 

Plaats 

We hebben een plaats nodig waar we de spelcomputer in elkaar steken kunnen steken, dit kan 

bijvoorbeeld in een bureau of op een tafel. Maar we hebben ook een plaats nodig om de pc te 

zetten zodat we de game kunnen ontwikkelen. 
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Inventarisatie van voorkennis van de projectgroep 

• Asp.net MVC 

• C# 

• HTML 

• Css 

• Bootstrap 

• JavaScript 

• Basis GML 

• Basis PhotoShop 

• Denkwijze programmeren 

• Samenwerken 

• Communiceren  

Inventarisatie van de ontbrekende kennis 

• Creatief zijn  

• Uitgebreid plannen 

• GML voor gevorderden 

• NBN-normen voor gevorderden 

Eisen 

Een spelcomputer, waar je onze Dungeon game kunt op spelen, die je kan meenemen als je ergens 

naartoe moet. Het heeft een retro design en de batterij is herlaadbaar. 

vii. Materiaal 

Naam Website Prijs 

PiGRRL 2.0 Kit Pack  www.adafruit.com/product/3014 59.95 dollar 

Raspberry pi www.adafruit.com 34.95 dollar 

Powerboost 1000 Charger www.adafruit.com 19.95 dollar 

GameMaker creator https://www.yoyogames.com/get 
 

39 dollar 

Computer   750 euro 

 


