
Games voor
alle vrienden
Nieuwste hit: ‘Empires & Allies’

© Bij een spel van Zynga, dat
je speelt via Facebook, heb je
altijd anderen nodig.

© Resultaat: binnen een maand
had de nieuwste Zynga-game
45 miljoen nieuwe spelers.

Door Stijn Bronzwaer en
David Nieborg
Rotterdam. Een spel dat binnen
een maand 45 miljoen nieuwe spelers
erbij krijgt, van wie 7 miljoen het da-
gelijks spelen. Dat moet iets bijzon-
ders zijn.

Een paar jaar geleden zou een der-
gelijke enorme instroom aan nieuwe
gebruikers voor een enkel spel nog
geleid hebben tot rokende servers, ze-
nuwachtige aandeelhouders en mas-
sale aandacht van journalisten. Niets
van dit alles bij het op 1 juni gelan-
ceerde Empires & Allies. Integendeel,
de opmars van het spel verloopt ge-
r u i s l o o s.

Empires & Allies is gratis te spelen via
Facebook en komt uit de stal van de
Amerikaanse spelontwikkelaar Zyn-
ga. Het spel is een variant op eerdere
spellen van Zynga, zoals Fa r m Vi l l e ,
CityVille, FrontierVille en Mafia Wars.
Relatief simpele spellen die per
maand in totaal door meer dan 280
miljoen mensen worden gespeeld via
sociale netwerken op internet.

Zynga is erin geslaagd het ‘delen’
van gebruikers op deze netwerken nu
ook voor games te laten gelden. Want
waarom, dacht Zynga-oprichter
Mark Pincus vier jaar geleden, delen
we wel foto’s en statusupdates via Fa-
cebook, maar niet onze prestaties bij
computerspellen?

Facebook-vrienden zijn er in alle
soorten en maten: ooms, tantes, colle-
ga’s, kennissen en kinderen. Zynga
ontwerpt games die een zo groot mo-
gelijke doelgroep aanspreken. Zoals
Fa r m Vi l l e , waarbij de speler een boer-
derij moet runnen door onder meer
gewassen te verbouwen, die precies
op tijd moeten worden geoogst. „Ie-
dereen heeft wel iets met het zelf ver-
bouwen van voedsel”, laat een woord-
voerder van Zynga via e-mail weten.
„Mensen hebben een natuurlijke nei-
ging tot verzorgen in een leuke, ge-
zonde omgeving. Op die behoefte
proberen we in te spelen.”

Bijkomend voordeel bij deze spel-
len: bij een social game hoef je niet,
zoals bijvoorbeeld bij World of War-
craft, altijd online te zijn om te kun-
nen spelen. Je speelt alleen en kunt

daarbij hulp krijgen van je vrienden
die ook later op een hulpverzoek kun-
nen reageren. De computer hoeft niet
continu aan te staan.

Daar zit een geolied marketingidee
achter. De spellen van Zynga zijn na-
melijk zo ontworpen dat spelers an-
deren nodig hebben om spullen uit te
wisselen of de tijd sneller te laten
gaan. „En dus zeggen spelers tegen
hun vrienden dat ze ook een account
moeten nemen”, legt hoogleraar in-
formatica Mark Overmars van de Uni-
versiteit Utrecht uit. „Zo verspreidt
de game zich als een olievlek onder

gebruikers. Mensen zijn sociale die-
ren. We willen elkaar graag helpen.
Daar spelen deze computerspellen
slim op in.”

Juist omdat vrienden elkaars spel-
verloop kunnen bekijken, is er een
motivatie om te laten zien hoe ver
spelers zijn in het spel of welke items
ze gebruiken. Wil je dat het spel snel-
ler verloopt of wil je indruk maken op
je vrienden, dan zul je moeten beta-
len. Voor kleine bedragen is extra (vir-
tueel) geld te koop. Ook zijn er unieke
items te krijgen, zoals een paarse koe
of een grappig standbeeld. Een rela-
tief kleine groep spelers investeert
echte euro’s: de belangrijkste inkom-
stenbron van Zynga.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de-
ze spellen? Het genre van de social ga-
mes is piepjong en het is maar de
vraag hoe lang spelers zich blijven
vermaken met hun virtuele koeien,
maffiabendes en soldaten. En de in-
komsten zijn onzeker. Wat snel stijgt,
zal ook snel dalen. De computerspel-
len van Zynga krijgen er miljoenen
spelers bij in luttele dagen, maar die-
zelfde spelers zijn ook zo weer ver-
trokken.

Hoogleraar Mark Overmars ziet
desondanks een mooie toekomst
weggelegd voor social games. „De
spellen zijn nu nog redelijk simpel. Je
deelt wat, wisselt een bericht uit.
Emoties gaan in de toekomst een be-
langrijkere rol spelen. Denk aan een
game, waarbij je punten verdient als
je vrienden lachen. Gecontroleerd
door je computer met een voice recor-
der of gezichtsherkenning.”

Mensen zijn sociale
dieren. Daar spelen de
spellen slim op in §

Mark Overmars, hoogleraar

Een duidelijk doel is er niet in het spel Empires & Allies, behalve dan doorspelen en je imperium uitbouwen.


