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Knallen met Kees
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Onze vrienden van boven de Moerdijk houden er vreemde gewoontes op na, maar dat wist je al.
Of het te maken heeft met het Nederlandse gedoogbeleid inzake softdrugs, weten we niet, maar
een tijdje geleden belandde de cd-rom Amsterdoom in onze cd-lader. Het zal nog even duren
voor we dat trauma te boven zijn.

Amsterdoom neemt je mee naar... inderdaad, Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad is ten prooi
gevallen aan een buitenaardse invasie. De VN heeft de stad geëvacueerd, maar kan de Grobbers
niet de baas. Drie keer raden wie Amsterdam mag gaan bevrijden van dit agressieve blauwe
volkje. Tijdens je omzwervingen door Het Rijksmuseum, de wallen en Schiphol los je puzzels op en
verzamel je onderdelen voor één of ander superwapen dat het ruimtevolkje weg kan knallen. Oh
ja, ondertussen knal je hier en daar ook nog een paar Grobbers af.

Amsterdoom is een game-experiment van het softwarehuis Davilex. Origineel kan je het spel niet
noemen. Buiten het feit dat het hele verhaal zich in Amsterdam afspeelt, zijn er geen nieuwe
dingen te bespeuren. Amsterdoom is een eerstepersoons shoot 'm up van een lagere kwaliteit.
Zowat alles is een doorslagje van oudere games in het genre.

De graphics zijn net als de geluidseffecten van een achterhaald niveau. Toen we het spel
uittestten, leek het of we een Nederlandse versie van Doom aan het spelen waren. Begin jaren '90
zou de afwerking van dit spel revolutionair geweest zijn. Nu is het alleen nog maar amateuristisch.
Waarom het spel een Pentium 200 met DirectX7 nodig heeft, is dan ook een compleet raadsel.

Na drie levels kon Amsterdoom ons niet meer boeien. Voor kinderen tussen zes en negen jaar is
het misschien een leuk spel, voor de anderen is het pure verveling op een cd-rom geperst. Exit
Amsterdoom dus. !!!!MET één PC-VAKJE!!!!
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