1.8 TAG Voorbeelden
1.8.1 Inleiding: TAG

1.8.2 Voorbeelden van games per categorie

A) Recall and Memorization Games:
- Free Brain Age Games:
Link: http://www.freebrainagegames.com/games/memory_recall.php
Dit is een free-to-play game om een leeftijds-schatting van jouw hersenen te laten berekenen
aan de hand van een paar kleine oefeningen, elk maximum 1 minuut. Dit game bestaat uit 5
delen waarvan 4 delen binnen de 1 minuut worden gespeeld. Het eerste is de volgorde
aanduiden van al eerder getoonde oplichtende bollen. Daarna krijg je een oefening waarbij je zo
snel mogelijk het cijfer moet aanklikken die matched met het anders gestijlde cijfer die in ander
kadertje wordt getoond. Bij de derde oefening je de anagram zo snel mogelijk vinden van 4
letters. Als voorlaaste oefening moet je zoveel mogelijk sterren aanklikken die willekeurig op je
scherm tevoorschijn komen. Ten slotte moet je de verschillen aanduiden op een foto die
continue afwisseld met daartussen een zwarte frame.

- Sudoku games:
Link: http://www.websudoku.com/

Sudoku is één van de meer bekende en favoriet game die tegenwoordig wordt gespeeld door
bijna zowat iedereen. Ze komen vaak voor in kranten en magazines en helpen ons brein up-todate te houden en te trainen. Het spel heeft heel wat varianten, maar meestal gaat men het
standaart rooster van 9 op 9 gebruiken. De bedoeling van het spel is het rooster in te vullen met
getallen van 1 tot 9 waarbij, in elke rij, kolom en gegroepeerd vierkant van 3 op 3, elk getal maar
maximum 1 keer voorkomt. Het rooster is in het begin al deels ingevuld met een minimum
aantal nummers van 17.

B) Judgement Games:
- Do I have a Right:
Link: https://www.icivics.org/games/do-i-have-right
“Do I have a Right” is een 2D isometrisch juridisch game van Filament, specifiek toepasselijk
voor de Amerikaanse wetten. In het spel ben je een advocatenbureau die bepaalde
standpunten van klanten moet proberen te winnen. Deze klanten kan je helpen hun zaak aan te
nemen of ze gewoonweg wegsturen als je al dan niet de juiste wetten al kent of vrijgespeeld
hebt. Het bureau bevat een aantal advocaten met elk hun bepaalde rechtkennis. Het spreekt
voor zich dat je alleen maar kan winnen als je de goede technieken en de juiste wetten kent.
Door die rechtzaken te winnen kan je nieuwe advocaten inhuren en eigenschappen gaan
vrijspelen zodat je nieuwe thema’s kan verdedigen. Doorheen het spel leer je de Amerikaanse

wetten, en niet te vergeten jouw rechten, kennen.
- Immigration Nation:
Link: https://www.icivics.org/games/immigration-nation

“Immigration Nation” is een game van Filament die aantoont hoe een immigrant de
Amerikaanse nationaliteit kan verkrijgen. Er zijn namelijk maar een paar mogelijkheden om een
vergunning of om de nationaliteit te verkrijgen. Alhoewel sommige verhaaltjes van de immigrant
in het spel redelijk absurt zijn geeft het wel een duidelijke weergave van wat kan en niet. In
sommige gevallen zegt men waarom het wel mag en wat de personen, die een vergunning

willen aanvragen, moeten doen.
C) Consequence Games:

- The Walking Dead:
Link: http://www.telltalegames.com/walkingdead/
Dit is een episodisch game die gebaseerd is op de gelijknamige serie en stripboeken. Bij het
spelen moet je een inventaris proberen samen te stellen die men dan later kan gebruiken om
puzzels en zombie-aanvallen op te lossen tegen een bepaalde tijd. Elke conversatie die je
aangaat heb je de keuze op het verhaal te veranderen d.m.v. juist, fout of zelfs helemaal niet te
antwoorden. Elke speler bevat een bepaalde intelligentie waardoor deze antwoorden kan
onthouden. De gemoedstoestand van de personages in het spel kunnen veranderen door de
antwoorden dat de speler geeft tijdens een conversatie. Alles hangt dus van bepaalde factoren

af wat de volgende situatie zal teweegbrengen.
- Thief:
Link: http://www.thiefgame.com/

Thief is een stealth game met als hoofdzakelijke tactiek om geen gevechten uit te lokken en
rond te sluipen tussen de vijanden. Men maakt gebruik van lichte geluidseffecten om de speler
te laten weten als hij bijna is ontdekt als je te veel in het licht gaat gaan staan of als je te veel
lawaai maakt. Als een bewaker of dergelijke je gezien heeft alarmeert hij de rest en kan het
verhaal plots een wending krijgen en je doel die je moest bereiken een ander pad heeft
gekregen. Door iemand te bestelen kan je ofwel ontdekt worden en krijgt dit een staartje of je
slaagt erin en kan je eventueel nieuwe dingen vrijspelen.

D) Strategy Games:
- Age Of Empires 3:

Link: http://www.ageofempires3.com/
“Age Of Empires” is een strategiespel
waarbij je de tegenstander (andere
personen of computer) moet verslaan. Je
start met een aantal eenheden en
gebouwen en door gebruik te maken van
verzamelde grondstoffen kan je nieuwe
gebouwen neerzetten en soldaten
trainen. De speler kan kiezen tussen
verschillende volkeren die elk hun
eigenschappen hebben op vlak van
militaire uitbreidingen en speciale
vaardigheden. Het is opgedeeld in een
aantal ontdekkingstijdperken zodat je je
gebouwen kan upgraden of zelfs nieuwe
soorten gebouwen kan bouwen.
- Command and Conquer Generals:
Link:
http://www.commandandconquer.com/
Dit is een strategiespel die zich afspeeld
in de nabije toekomst en waarbij men
met geavanceerde wapens een oorlog
uitvecht tussen 2 fracties. De twee
wereldmachten USA en China tegen
GLA (Global Liberation Army, bij elkaar
geraapte legers zoals Taliban en AlQaeda). Zoals de meeste Real Time
Strategy games moet je een basis
uitbouwen,
voorraden
verzamelen,
gevechtseenheden bouwen en de vijand
verslaan.

E) Exploration Games:
- L.A. Noire:

Link: http://www.rockstargames.com/lanoire/
L.A. Noire is een game van Rockstar Games waarbij je als beginnende agent je moet proberen
opwerken, startende van autodiefstallen tot inspecteur om moordzaken op te lossen. Het is de
bedoeling om aan de hand van zelfgevonden clues en het gezicht-lezen van de verdachten en
getuigen een oordeel te vellen. Indien je iemand beschuldigd zonder enig sluitend
bewijsmateriaal zal je mogelijks door de beschuldigde en/of je baas in een hoekje worden
gedreven, wat niet goed is voor je carriére in het spel. Elke beslissing of vraag is volledig
afhankelijk
van
de
speler
en
zorgt voor
een nieuw
scenario.

- DayZ:

Link: http://dayz.com/
DayZ is een multiplayer, open wereld, horror en overlevings spel. Het doel van het spel is om te
overleven en gezond te blijven tijdens een zombie apocalypse. De speler start met gewone
kleren en een zaklamp en moet extra uitrusting vinden in huizen en gewoonweg in het
landschap die zowat 225km² omvat. Over het gehele landschap zijn er objecten zoals voedsel,
medicijnen, werkmateriaal, beschermingsmateriaal, wapens, enzo verder… te vinden. Je kan
een ziekte zoals cholera of hepatitis opdoen door vuil water te drinken of rot voedsel te eten.
Het is dus belangrijk je acties goed te overwegen voor je een beslissing neemt, want wat
gebeurt is gebeurd. Je kan werkelijk sterven in het spel en als je toch wilt opnieuw spelen zal je
enkel de beginnende resources krijgen, namelijk gewone kleren en een zaklamp. Al de rest ben
je hoe dan ook voor altijd kwijt.

F) Simulation Games:
- The Sims 3:
Link: http://be.thesims3.com/
The Sims is een simulatie spel waarbij de
speler een virtueel personage kan
aanmaken en een soort van tweede leven
kan gaan leiden. Allereerst maak de speler
zijn avatar aan waarmee hij wil starten. Dit
kan zelfs ook al een volledig gezin zijn.
Men koopt een bestaand huis of koopt een
stukje grond op in de stad die je kan
bebouwen en volledig naar eigen keuze
kan inrichten, zolang er maar genoeg
budget is. Om extra geld te gaan verdienen
moet men natuurlijk gaan werken of je kan
geluk hebben een grote jackpot gewonnen te hebben. De spelers avatar doorloopt een aantal
leeftijdsfases om zo de spelervaring nog realistischer te doen lijken. Bij het spel bestaan een
aantal thematische uitbreidingen (wereldavonturen, levensweg, ambities, …).

- Flight Simulator X:
Link: http://www.microsoft.com/games/fsinsider/
Flight simulator is een simulatie game die de
realiteit van het vliegen kopieert. Alle
procedures zoals in het echte leven zijn van
toepassing en is één van de moeilijkere
games. Vaak heb je de kennis al nodig van
een piloot. Er worden heel wat tutorial
meegegeven zodat iedereen het zou kunnen
spelen. Je hebt de keuze tussen heel wat
verschillende
luchtvoertuigen
zoals
helicopters,
sportvliegtuigen,
jets
en
lijnvliegtuigen.

