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INTRODUCTIE 

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. We verdelen als onafhankelijke 
partij de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en leggen 
nieuwe sporen aan. Ten slotte onderhouden we bestaande sporen, wissels, seinen en overwegen. 
 
Het RailwayLAB draagt bij aan het beter functioneren van de spoorsector door logistieke- en 
infrastructuur concepten in een veilige omgeving te toetsen. Het RailwayLAB gebruikt hiervoor 
combinaties van games en simulaties. Door het spelen van serious games met operators en 
besluitvormers (digitaal en analoog) en het uitvoeren van simulaties worden processen in de 
spoorketen nagebootst en de prestaties in beeld gebracht. De uitkomsten helpen het management, 
in de besluitvorming, om maatregelen in te voeren die de prestatie en capaciteit van het spoor 
verbeteren. 

DOEL 

Het RailwayLAB heeft het bordspel ‘Game Zevenaar’ ontwikkeld.   
Het doel van de opdracht is de ‘game Zevenaar’ digitaal en zo universeel mogelijk  te maken. 
 
Over ‘Game Zevenaar’ 
 

  
Beschrijving van Game Zevenaar in de brochure ‘Beschikbare bordspel simulaties van het RailwayLAB’. 
 
Dit spel wordt intern en extern ProRail gebruikt om te laten zien wat de hoofdtaken van ProRail 
zijn: infra ontwerpen, dienstregeling maken en toetsen en het verkeer leiden.  
Het spel is een vast onderdeel van de introductiedagen voor nieuwe medewerkers.  Het wordt dan 
in competitieverband gespeeld. Er zijn 5 tafels waarin teams van ca. 5 mensen het bordspel spelen. 
Het team met de hoogste score wint. 
 
Waarom digitaal maken? 
Het RailwayLAB verwacht dat een digitale game vooral bij het simuleren van de dienstregeling een 
groot voordeel heeft t.o.v. het bordspel. Bij het bordspel kost simuleren veel tijd. Wij verwachten in 
een digitale game in kortere tijd meerdere simulatieslagen te kunnen doen.  
Daarnaast is het digitaal maken nodig om dit spel snel op een andere situatie dan Zevenaar toe te 
passen (universeel te maken). 
 



Waarom universeel maken? 
Bij het bordspel staan het bouwgebied (Zevenaar), de eisen aan het bouwgebied, de dienstregeling 
en de bouwblokken vast.  Het RailwayLAB wil hier ook in kunnen variëren, om te kijken of het spel 
niet alleen voor communicatie doeleinden ingezet kan worden, maar ook voor globale 
verkenningen van te ontwerpen sporen lay-outs. 
 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE GAME EN/OF SOFTWARE? 

Er is ‘front-end’ functionaliteit nodig voor het spelen van de game door de spelers en ‘back-end’ 
functionaliteit voor de gameleider om de game vooraf in te stellen en tijdens de game instructies te 
geven. 
 
Front-end.  De spelers spelen 3 fasen: 
1. Bouwen van het stationsgebied (de sporen lay-out, met perrons en overwegen). 
2. Simuleren van de dienstregeling op de sporen. 
3. Afhandelen van een stremming tijdens de dienstregeling. 
 
Back-end: De gameleader leidt het spel:  
 Instellen van het ‘universele model’ (bouwgebied,  dienstregeling, etc.) voor een specifiek te 

spelen spel.  
 Geven van instructies tijdens het spel (bijvoorbeeld  aangeven volgende tijdstap, introduceren 

versperring). 
 Tonen van scores. 
 
Uiteindelijk ambitie 
Het uiteindelijk doel is om een zo universeel/generiek mogelijk spel in ‘multi-player-mode’  te 
kunnen spelen.  Het idee is om een laptop/tablet voor de gameleader te hebben en een aantal 
laptops/tablets voor de spelers. Liefst met touchscreen bediening. 
 
Scope van deze opdracht 
Voor deze opdracht gaan we minimaal uit van een standalone  game die zo generiek mogelijk is en 
ook later uitbreidbaar tot een  multi-player game door de front-end en back-end uit elkaar te 
trekken naar verschillende apparatuur. 
In het begin van de opdracht zullen de studenten en opdrachtgever na een korte verkenning van 
wensen en mogelijkheden samen afspreken hoe invulling gegeven wordt aan de wensen t.a.v.  
‘universele model’ en het  multi-player-mode . 
 

TOEPASSINGSGEBIED 

Communicatie over en globale  analyse van ontwerp infrastructuur en dienstregeling en van  
verkeersleiding bij Prorail 
 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Het bestaande bordspel Zevenaar. Bijgevoegd de spelregels voor het bordspel Zevenaar. 



 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Voor het RailwayLAB is dit project interessant, omdat we weinig ervaring hebben met digitale 
games. In het RailwayLAB is veel ervaring met bordspellen en ook met gedetailleerde infra- en 
dienstregelingsimulaties, maar het gebied ertussen (digitale games) is nog redelijk onontgonnen. 
We willen graag ontdekken wanneer een digitale game meerwaarde heeft boven een bordspel. 

  

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

Het project is inhoudelijk/conceptueel uitdagend: 
 Het model en de regels voor de game moeten ontworpen worden. De uitdaging is het model zo 

universeel mogelijk te maken. Uiteraard is hier een grens aan. We zijn benieuwd hoever de 
projectgroep hiermee komt, binnen de tijd en mogelijkheden. 

 
Het project creatief uitdagend: 
 De look-and-feel is vrij. De beperking is: de game moet semi-realistisch overkomen. Het moet 

duidelijk zijn dat het om een serious game gaat.  
 
Het project is technisch uitdagend: 
 De visualisatie moet aantrekkelijk en overzichtelijk zijn. 
 Het ontwerp moet de game zo generiek mogelijk maken 
 De game  efficiënt in een multi-player setting gespeeld kunnen worden of hier op voorbereid 

zijn. 
 
Daarnaast is het project realistisch omdat  het  bij dit project belangrijk is goed te plannen en de 
verwachtingen van de opdrachtgever goed te managen.  
De opdrachtgever laat in het begin zaken open (Hoe ziet het universele model er precies uit? Wat is 
de look-and-feel van de game? Hoe wordt omgegaan me ‘multi-player’ wens? ),  maar verwacht wel 
na 20 weken een werkend prototype.  Het eerste deel van het project zal de projectgroep moeten 
verkennen wat de mogelijkheden zijn. Deze moeten tijdig met de opdrachtgever besproken worden, 
zodat een keuze gemaakt wordt en er nog genoeg tijd  is het prototype te bouwen.   
 

DELIVERABLES 

 Werkende software geïnstalleerd op nader te bepalen laptops/tablets. 
 Uitgevoerde testsessie met ProRail medewerkers.  
 Ontwerpdocumentatie, o.a. aannames/ontwerpbeslissingen voor het universele model. 
 Gebruikershandleiding, voor gameleader en voor gewone spelers. 
 Lessons learned, aanbevelingen voor verdere ontwikkelingen. 



PROJECTDUUR 

11 februari 2016 tot en met 30 juni 2016. 

 

ONTWERP GRENZEN 

De game Zevenaar moet gespeeld kunnen worden. 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

De uiteindelijke technische keuzes worden na een eerste verkenning van wensen en mogelijkheden 
in het begin van het project in overleg tussen projectgroep en opdrachtgever gemaakt. 
 
Vast staat dat de game moet kunnen draaien op een Windows laptop of tablet onder een Windows 
platform. Programmeertaal is C#. 
 
Nog open: 
 Touchscreen. 
 Benodigde grootte van het scherm voor goede bediening. 
 Eventuele multi-player communicatie via internet. 
 
N.B. Op basis van de uitkomst van de technische keuzes aan het begin van het project, schaft ProRail 
voor ProRail de benodigde laptop/tablet en/of monitor, waarop de game uiteindelijk geïnstalleerd 
moet worden, aan. 
 

SYSTEEM INPUT 

De volgende informatie onderdelen moet in het spel worden verwerkt: 
 welke infra elementen er zijn 
  dienstregeling (mix van sprinters, intercity’s, goederentreinen en bijbehorende tijdligging) 
 programma van eisen voor het spoorontwerp 
 wat een conflict in de treinenloop is (gelijktijdig spoorgebruik is niet mogelijk en er moet 

afstand tussen de treinen zijn) 
 stremming (in een bepaalde tijdstap een infra element niet beschikbaar maken) 
 toe te kennen vertragingspunten bij afhandeling stremming (score voor wachten, keren en 

opheffen) 
 
De speler moet kunnen bepalen: 
 welk infra element op welke plek op het speelveld komt 
 (perron)spoorgebruik (welke trein rijdt over welk spoor) 
 afhandeling per trein bij stremmingen 

 



GEWENST GEDRAG 

De spelers doorlopen 3 fasen: 
1. ontwerpen van de infrastructuur 
2. testen van de dienstregeling op het gemaakte ontwerp en het oplossen van knelpunten 
3. afhandelen van treinen bij een stremming 
 
Dit spel wordt  vaak met meerdere groepen deelnemers gelijktijdig gespeeld. De groepen maken 
verschillende keuzen in het infraontwerp en de afhandeling van treinen en hebben andere 
eindscores. Dit wordt naderhand samen besproken. Hierdoor ontstaat inzicht in de samenhang van 
de 3 fasen en de gevolgen van keuzen tijdens deze fasen. 

ONGEWENST GEDRAG 

Afhaken tijdens het spel, omdat het te ingewikkeld of te overrompelend overkomt. 

 

GEBRUIK 

VISUALISATIE 

De stijl moet semi-realistisch zijn. D.w.z. niet ‘kinderachtig’, maar met een serieuze uitstraling. 

ARTWORK 

2D.   

SPELERS-/GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

De speler ziet vooral het speelveld. Afhankelijk van de fase in het spel ziet de speler ook: 
 Fase 1:  de beschikbare infra elementen en het programma van eisen 
 Fase 2: simulatie van de dienstregeling op de ontworpen infra en waar de knelpunten optreden 

en de beschikbare infra elementen 
 Fase 3: welke afhandeling er per trein gekozen kan worden en de score  

 

ACTIES/HANDELINGEN 

 Fase 1: het plaatsen van de infra elementen op het speelveld; controleren of het ontwerp 
voldoet aan het programma van eisen 

 Fase 2: laten rijden van de treinen en het opnieuw plaatsen van infra elementen totdat de 
treinen zonder conflict over het bord rijden 

 Fase 3: toekennen van afhandeling (wachten, keren of opheffen) aan alle treinen 



VEREISTE MATERIALEN 

Zie beperkende voorwaarden. 

TESTOMGEVING 

Aan het eind van de opdracht wordt de game geïnstalleerd bij ProRail voor een testsessie met 
ProRail deelnemers.   
Tussendoor kunnen de contactpersonen desgewenst testen op de testomgeving van de 
projectgroep. 

CONTACTPERSOON 

Edith Philipsen, 06-52179114, edith.philipsen@prorail.nl; aanspreekpunt ProRail voor totale 
opdracht. 

Richard de Rijk, 06-31643412, richard.derijk@prorail.nl; ontwerper bordgame Zevenaar en ook 
beoogd ‘gameleader’ voor digitale game.  


