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lijk al, wordteen 3D-shooterdie zich

'maar het is een geavanceerde
die alle Leidseplein,
het CentraalStationen een markt komen. Is dat niet een beetje
3D-kaartenondersteunt.
Wezijnnu bezig voetbalstadiondat we niet bij naam goedkoopvoor zo'n pretentieuzetitel?

·t de vier werknemersvan

afspeeltin de Nederlandse
hoofdstad: hemzo aante passendat hij uiteindelijk mogennoemen.'DeArenAd_us.
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(doorwieis noggeheim)en de speler
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en ander op een andere
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HoewelAmsterDoom
in principeserieus laat verdrijvenmoetallesaan puin.'Het

1tinueren.'
nog enkeletonnen(enkele
r) tegoed van het failliete
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van opzet is, bevat het komischeele-
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De releasevan het spel staat voor

ject ingehuurd.
Detitel zalvoorf 49,90 (925Bfr)op de

Wolterbeek:'We makengamesvoor de
massamarkt.
Daarhoortookeenbepaal-

Destructie
vooreenzachtprijsje de prijs bij. Die is overigensniet van
Voor de bezetterzich uit de hoofdstad invloedop de kwaliteit.'
spel bevat geen smerige elementen.'

DoomInternational

menten.'Verschillende
bekendeplaatsen Geen bloed en rondvliegendeledezijn doorde bezetteriets 'veranderd'.De maten?'Nee,maarje kan er wel op een

NaastAmsterdamstaatookBerlijnop de
planningom te wordenomgetoverdin

stad wordt trouwensnauwkeurignage-

eenspel(lchwar ein Berliner?Red.).

leuke manier je agressie in kwijt.

vergezeldgaanvaneentypischeDavilex bouwd.Wehebbengoedeplattegronden Werkelijkalles kan kapot, van de volDeBelgenhebbenpech,hunhoofdstad
marketingcampagne.
RudolfWolterbeek en zijn bij het kadastergeweest.En we ledige collectie van het Rijksmuseum is voorlopig nog veilig. Wolterbeek:
van Davilex:'We trekken alle registers hebbentwee manmetvideocamera's
op tot de inrichtingvanSchiphol.'Enze zijn 'We reddenhet niet op korte termijn,
open.Denkonderandereaan radio en
televisie.Maar verder kan ik nog niets
verklappen.'
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pad gestuurd.Eénvan hen is overigens op Schipholnog wel net klaar met ver- maarhet is absoluutiets om over na te
nogbijnagearresteerd
... Hij was aanhet bouwen
denken.'crw
...
filmen bij Schiphol,waarschijnlijkdacht
Hetteamdat al die destructiemogelijk
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