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GAMES UITGELICHT

Deal Or No Deal (DS)
▶ bestelnummer: 5390102491765
▶ adviesprijs: €29,99
▶ release: 4e week november

Expeditie Robinson
▶ bestelnummer DS: 5390102497262
▶ adviesprijs DS: €39,99
▶ release DS: 3e week november

▶ bestelnummer Wii: 5390102499747
▶ adviesprijs Wii: €39,99
▶ release Wii: 4e week november

▶ Mindscape brengt meer variatie in aanbod
▶ Expeditie Robinson bij uitstek geschikt voor Wii
▶ Verwachtingen tv-games hooggespannen

Met Veronica Poker maakt de nieuwe lijn een 
veelbelovende start, zegt commercieel di-
recteur Mark Huijmans desgevraagd. “De 

handel heeft meer dan positief gereageerd op de re-
lease. We waren altijd al sterk in familie-entertainment 
en zijn daarin gaandeweg meer variatie aan het aan-
brengen. Deze zomer zijn we begonnen met een nieu-
we lijn casual games voor de pc en brachten we titels 
als Mahjong2 en Patience uit voor de DS, en nu komen 
we dus met games gerelateerd aan tv-programma’s.”

Eind november brengt Mindscape Deal Or No Deal 
(DOND) en Expeditie Robinson (ER) op de markt. Die 
laatste wordt door Huijmans als ‘een zeer goede fami-
liegame’ gekwali� ceerd, terwijl DOND volgens hem 
een game is ‘die al het leuke van de show in zich heeft’. 
Wat deze titel betreft geeft de release in Groot-
Brittannië, vorig jaar, al een indicatie van de potentie. 
Daar zijn inmiddels meer dan 150.000 stuks van DOND 
doorverkocht. Huijmans is niet bang veel omzet mis te 
lopen door eventuele import, omdat het product vol-
ledig gelokaliseerd is, inclusief de Nederlandse spelre-
gels. “Wij lokaliseren al onze games. Dat biedt immers 
meer mensen de mogelijkheid de game te spelen. In 
het geval van DOND gaat dat verder dan de taal. De 
Nederlandse versie van het tv-programma heeft een 

Nieuwe productlijn bij 
Mindscape: tv-games
Om haar portfolio uit te breiden lanceerde Mindscape onlangs zijn eerste aan een tv-programma gelieerde 
game: Veronica Poker. Het begin van een nieuwe productlijn en van een nieuwe toekomst bij de game-
uitgever.
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uniek scorebord en bijvoorbeeld het aantal ko� ers is 
in alle landen anders.”
In tegenstelling tot DOND komt Expeditie Robinson 
wel in alle Europese landen in dezelfde periode uit. 
Ook hier heeft Huijmans al een voorproe� e van de 
mogelijke populariteit gekregen. “Half september was 
er een ER-event voor fans, waar mensen ook nog kans 
maakten voor de volgende serie geselecteerd te wor-
den. Daar hebben we de game laten zien aan de be-

zoekers en die waren erg enthousiast.” Deelnemers 
aan de ER-game kiezen een kamp en proberen vervol-
gens punten te verzamelen om ‘eliminatie’ te voorko-
men. Daartoe moeten vele minigames gespeeld 
worden, zoals vissen en kanovaren. Spellen die uitste-
kend gespeeld kunnen worden via de Wii. Niet alleen 
via de standaardcontroller en -nunchuck, maar voor 
diverse evenwichtsproeven is de Wii Board (van de Wii 
Fit) bij uitstek geschikt. Het spel is zowel in een single- 
als multiplayer-modus te spelen.
Dat wil overigens niet zeggen dat Huijmans verwacht 
dat de Wii-versie het best gaat verkopen. “Die levert 
natuurlijk een unieke extra ervaring, en het publiek 
voor de game is redelijk volwassen, maar aan de an-
dere kant zijn er veel meer DS-en in omloop. Voor bei-
de is dus iets te zeggen.”

Huijmans zegt ‘uiteraard een samenwerking te zoeken 
met de betre� ende productie- en tv-partners’ voor 
een optimaal releaseplan. “Hierover zijn we nog in ge-
sprek maar een en ander zal via commercials op tv 
worden vermarkt. De verkoop moet uiteindelijk 
plaatsvinden in de vaste kanalen die Mindscape be-
dient: de speelgoedketens, Media Markt, Dixons, 
Dynabyte en brede entertainmentketens als Free 
Record Shop en Music Store.

“In Frankrijk is al een aantal tv-games uitgegeven en 
deze zijn hoog in de GfK-charts te vinden”, zegt de 
commercieel directeur. De consolegame-markt is een 
volwassen markt aan het worden waarin niet alleen 
kinderen de spelletjes spelen, maar de hele familie. 
“Dit sluit naadloos aan op de kerncompetenties van 
ons bedrijf.” ◾

Screenshots uit Expeditie Robinson.
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