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i. Naam 

De naam hebben we gevonden door lang na te denken en te overleggen. We hebben vooral gekeken naar 

hoe ons product verschilt met alle anderen. Wat het eindresultaat moet zijn, zo zijn we gekomen op 

RetroCade omdat het een retro spelcomputer en arcade omdat we teruggaan in de tijd van de arcade 

machines. Dit willen wij combineren om een spelcomputer te maken met een retro design waar je een arcade 

spelletje kan op spelen. 

ii. Logo 

Het logo hebben we zelf ontworpen, een gamecontroller weerspiegelt 

heel goed wat we willen bereiken. De kleur rood trekt de aandacht 

van de mensen en werkt opwekkend zodat ze gestimuleerd worden 

om ons product te kopen. 

 

iii. 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. 

iv. 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. 

v. Afbakening  

Basis  

Een spelcomputer met een speciaal ontwerpen behuizing die de kleuren van RetroCade 

weerspiegelt, ook de typische knopjes en toetsen van een retrospelcomputer in een retro design. 

Op de spel computer draait een emulator dit zorgt ervoor dat de hardware goed samenwerkt met de 

game, normaal gezien zijn de 8bit spelletjes niet compatibel met moderne toestellen maar dit wordt 

mogelijk gemaakt door de emulator. 
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Ook maken we een 8bit dungeon game gemaakt in GameMaker. Deze wordt helemaal ontworpen 

vanaf nul,  geprogrammeerd en ontworpen volgens ons. 

Extensie  

Als we nog tijd over hebben zou het mogelijk zijn om een HDMI output te voorzien zodat je de game 

ook kan spelen op een groter scherm zoals bijvoorbeeld een tv, beamer, … 

vi. Externe Library  

• RetroPie (https://retropie.org.uk/)  
RetroPie is de emulator die we gaan gebruiken. Deze emulator is speciaal voor Raspberry pi 

ontworpen en het is gratis. Het heeft geen support maar werkt via een forum waar je je vragen kan 

op stellen. Een emulator werkt zoals een communicatiemiddel en zorgt ervoor dat de hardware kan 

samenwerken met de software. 

• GameMaker 
Dit is het programma waar we de game mee gaan ontwikkelen. Momenteel wordt het programma 

ontwikkeld en gepubliceerd door YoYo Games. Er zijn 2 versies van het programma: de drag-and-

drop versie, waar je gewoon letterlijk dingen moet slepen, en de Code versie. In deze versie moet 

je echte stukken code schrijven, en dus ook wel wat kennis hebben van de taal (GML). Wij 

gebruiken versie 2. 

vii. Benodigde vaardigheden, software en hardware  

Vaardigheden  

• Doorzettingsvermogen  
Zodat je niet direct opgeeft als er een tegenslag is. En blijft proberen om een goed resultaat te 
brengen. 
• Creatief zijn   
• Goed kunnen communiceren 
Zodat het project goed verloopt en er geen miscommunicatie is. 
• Samenwerken  
• Programmeren (gml code)  
• Handig zijn  

Dit zal nodig zijn bij het maken van de case en het in elkaar steken van de Raspberry pi en al 
zijn onderdelen. 

Software  

• GameMaker (Programma voor de game te maken) 
Zie externe library 
• Emulator (RetroPie)  
Zie externe library 
 

  

https://retropie.org.uk/
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Hardware  

• Case voor spelcomputer  
Dit wordt helemaal op maat gemaakt en met een speciaal design 
• Schermpje  
• Knopjes  
• Batterij  
• Opslag (sd-kaartje)  
• Raspberry pi   
• Speakertjes  
• Breadboard  
 

viii. Samenwerkingen  

We zouden willen samenwerken met Gerrit van Prominox, Hij zal ons helpen solderen en 
monteren van de componenten.  
 


