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Het verhaal

Aan boord van ruimtestation Starship Phoenix II voelt kapitein Qwark
zich niet goed meer in zijn vel. Zijn presidentschap werd niet
verlengd voor een nieuwe termijn en bovendien verveelt hij zich de
laatste tijd dood. Tenminste, tot hij wordt uitgedaagd door een
gemaskerde schurk die hem lijkt te kennen uit het verleden. De
mysterieuze misdadiger is er in geslaagd om de planetaire
defensiemechanismen van drie planeten uit te schakelen, waardoor
ze kwetsbaar zijn voor een invasie van de Grungarians. Al snel blijkt
het te gaan om Zurgo, een vroegere megafan van Qwark die het
niet kan verkroppen dat zijn held van weleer het tegenwoordig niet

zo goed meer aan het doen is.
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Sinds Ratchet & Clank de overstap maakte naar de PS3, is Insomniac
Games steeds vaker aan het experimenteren met variaties op het
formaat dat het duo zo bekend heeft gemaakt op de PS2. Hoewel
het concept vroeger altijd draaide rond een platformgame met ‘3rd
person shooter’-kwaliteiten, krijgen we deze keer een soort hybride
tussen een platformgame, een 3rd person shooter en ‘tower defence’
voorgeschoteld. Ondanks een heel geslaagde ‘co-op’-modus in de
vorige game uit deze serie (Ratchet & Clank: All 4 One), werd All 4
One niet zo goed ontvangen door recensenten als de meeste eerdere
delen en dus wilde Insomniac verder innoveren. Het resultaat kent
zowel min- als pluspuntjes.

In solomodus kan je van start gaan als Ratchet, kapitein Qwark of
(natuurlijk) Clank. De twee personages die je niet hebt uitgekozen,
blijven roerloos in twee geschuttorens in het centrum van jouw basis
zitten. Een iets duurdere game zou misschien wel AI hebben
ondersteund, waardoor je twee medestrijders zou hebben die tijdens
de overrompelingen door de Grungarins ook daadwerkelijk
rondlopen om je te helpen, maar echt storen doet de gebrekkige
inbreng van de rest van QForce nu ook weer niet. Het is eerder een

gemiste kans.

Het eerste wat je te doen staat, is bouten verzamelen. Die zitten in
dozen die lukraak over het te bespelen gebied verspreid zijn en
verschijnen ook wanneer je een tegenstander doodt. Met de bouten
kan je op tal van plaatsen binnen het te verdedigen gebied geschut,
vertragende mijnen, elektrische muren en nog meer van dat soort
zaken kopen. Die zorgen ervoor dat de vijand wat wordt
tegengehouden wanneer je even weg bent en brengen al wat
schade toe, waardoor je het zelf iets gemakkelijker krijgt. Ook kan je
de bouten gebruiken om energieknooppunten die door de indringers
zijn aangevallen weer te repareren. Dat is belangrijk, aangezien je
de game verliest als de Grungarians erin slagen om alle knooppunten
te vernietigen.

Ook zal je het vijandelijk terrein moeten verkennen. Daar zijn de
Grungarians al geland, waardoor de hele plaats besmet lijkt te zijn
met allerlei verschillende wezens. De bedoeling is om het krachtveld
dat ze rondom de energiecentrale hebben gebouwd uit te schakelen

en de stroomgenerator opnieuw aan te zetten. Dat kan vaak alleen
maar als je de juiste wapens gebruikt. Zoals gewoonlijk is voor een
Ratchet & Clank-game zijn er weer heel wat wapens beschikbaar,
die elk telkens een paar ‘upgrades’ kunnen krijgen. Ze zijn
beschikbaar in metalen hulzen die lukraak op het terrein opgesteld
staan. Vaak mag je kiezen tussen een paar opties, maar het is wel
niet mogelijk om meer dan een wapen of upgrade te selecteren. Ook
moet je telkens een kleine minigame spelen die slechts een paar
seconden duurt en erin bestaat om af te drukken wanneer een lichtje
een bepaald punt op een cirkel bereikt.

In het begin kabbelt alles verder aan een min of meer gezapig
tempo, maar naarmate je meer begint te doen, wordt het ook
moeilijker om alles in de gaten te houden. De kaart die in de
rechteronderhoek wordt geprojecteerd helpt daar overigens niet bij
wegens te verwarrend. Meestal zal je overigens niet willen
rondlopen, maar kiezen voor de stuwmotoren die in de laarzen van
onze helden zijn ingebouwd en een oneindige hoeveelheid brandstof
lijken te bevatten. Nadeel daarbij is dat je daardoor soms iets minder

goed oplet waar je naartoe aan het gaan bent, waardoor het soms
moeilijker wordt om de weg terug te vinden. Toch zijn er een aantal
navigatiepunten waarop je jezelf kunt concentreren, zoals
energiekabels. Ook is er hier en daar de mogelijkheid om
rechtstreeks naar de basis te teleporteren, wat handig uitkomt
wanneer die wordt aangevallen terwijl je (te) ver weg bent.

Er zijn 3 planeten en 5 ‘levels’ in deze game en vanaf de derde level
wordt alles wel heel moeilijk om te bolwerken in singleplayer-modus.
Een medegamer toevoegen brengt soelaas. Nog veel leuker is de
multiplayer, die heel wat extra spelplezier toevoegt aan een game die
anders echt wel te kort zou zijn. Je kunt 1 tegen 1 of 2 tegen 2 spelen,
waarbij de ene kant probeert om de basis van de andere kant te
vernietigen. Dat gebeurt in 3 fases: ‘recon’ (waarbij je wapens moet
zoeken die deze keer niet in capsules, maar wel in knooppunten die je
eerst moet veroveren beschikbaar zijn), ‘squad’ (waarbij je dezelfde
verdedigingsmechanismen ter beschikking krijgt als in de solomodus,
aangevuld met aanvalslinies die bestaan uit de monsters die je

verslagen hebt in de reguliere gameplay) en ‘assault’ (de eigenlijke
aanvalsfase). Het is een welkome aanvulling die het (toch al niet te hoge)
prijskaartje meer dan rechtvaardigt.
Enkel nog even aanstippen dat de game hier en daar te lijden heeft
onder technische problemen. Meestal valt dit niet op, maar een paar keer
viel ons geluid weg of hadden we problemen met het beeld. Langer dan
een paar seconden duurde dit nooit, maar als het zou gaan om een
langere afllevering uit deze reeks die normaal geprijsd was, zou dit
mogelijk wel een punt vormen. Vergis je echter niet: verder zit ales weer
puik in elkaar dankzij dezelfde engine die we ook al kenden uit het
recente verleden.

Categorie

In het kort

Graphics

Uitstekende en kleurrijke graphics, zoals we al
gewend zijn uit de vorige afleveringen uit deze ABCDEFGHI
reeks. Ontwikkelaar Insomniac Games gebruikte dan ook dezelfde engine.

Gameplay

De combina e van een pla ormgame met een
3rd person shooter en een tower defence-spel ABCDEFGH
werkt, maar zou na 5 uur wel repe ef worden.
De korte duur van deze game wordt overigens
gecompenseerd door de mul playermodus.

geluid

Leuke geluidseffecten, goede voice acting en
een uitstekende mix.
ABCDEFGHI

Score

Leuke game waarvan de prijs-kwaliteit wel goed
zit, maar toch nog iets te kort.
ABCDEFGHI

Dirk Vandereyken

Score

Copyright Dirk Vandereyken 2012

