
next level

C r u n ch t ij d

D e Australische gameontwik-
kelaars van Team Bondi heb-

ben vakantie nodig. Zeven jaar
lang werkten zij aan detectivespel
L.A. Noire onder, zo blijkt nu, ex-
treem zware omstandigheden.
Denk aan werkweken van meer
dan honderd uur.

En nu is er geruzie om de aftite-
ling: de ontwikkelaars die ontslag
namen vanwege de zware werk-
omstandigheden zijn daar niet in
opgenomen. Er ontbreken zo’n
honderd namen.

Werken in de game-industrie is
voor velen, vooral studenten, een
droombaan. In een gamestudio
kun je altijd gamen op grote tv’s,
koelkasten staan vol gratis fris-
drank en masseuses komen regel-
matig langs om rsi te bestrijden.
Alles om de ontwikkelaar maar te-
vreden te houden. Of iets cyni-
scher gedacht, alles om de ontwik-
kelaar maar zo lang mogelijk aan
het werk te houden.

Maar werken in de game-indu-
strie is keihard werken. Met name
de grote games hebben een dead-
line die al maanden vastligt. Spel-
uitgevers is er alles aan gelegen
om die te halen. Games zijn nooit
af. Er zullen altijd ‘bugs’ ( s o f t wa -
refoutjes) in een game zitten.
Denk aan een personage dat met
zijn voeten door een muur steekt
of erger, een knoppencombinatie
die een spel doet vastlopen.

Het gevolg: tijdens de laatste
maanden van het ontwikkeltraject
zijn ontwikkelaars non-stop bezig
om zoveel mogelijk bugs uit het
spel te halen. Deze zogenoemde
‘c r u n ch t ij d ’ is er een van dagen,
nachten en soms ook weekenden
doorhalen.

En, erger nog, de crunchtijd
lijkt soms gewoon niet te stoppen.
Zo duurde bij Team Bondi de
crunchtijd een jaar. De belangen-
vereniging van de gameontwikke-
laars, de International Game De-
velopers Association (IGDA), is
een onderzoek begonnen.
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