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Samenvatting
Voor u ligt het stageverslag van Wijnand Warren. Ik heb stage gelopen bij BumbleBeast /
VESC, te Annen, vanaf 1 september 2004 en rond de stage af op 1 maart 2005. BumbleBeast
is een Nederlands bedrijf dat games maakt en is bekend van Big Scale Racing. Tijdens mijn
stage heb ik mij vooral met de artistieke kant van het maken van games beziggehouden. Ik
ben bezig geweest met fotografie, fotonabewerking, het modelleren* van objecten en een
klein beetje met animatie. Als ik terugkijk op de stageperiode kan ik zeggen dat ik veel
geleerd heb. Niet alleen op kunstzinnig of creatief gebied, maar ook over het werken binnen
een bedrijf.
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1. Beschrijving van het bedrijf
BumbleBeast is in 2001 opgericht door de eigenaren van VESC, Virtual Environments
Systems and Consultancy. Vesc ontwerpt, ontwikkelt en produceert een breed scala aan
innovatieve 3D-toepassingen voor Windows, Linux en Xbox, zoals simulatoren,
computeranimaties, internettoepassingen, videogames en virtuele omgevingen sinds 1996. In
2001 ontstaat BumbleBeast vanuit VESC om de simulatie aktiviteiten te scheiden van
spelontwikkeling. In dit zelfde jaar wordt ook meteen Big Scale Racing uitgebracht. Big Scale
Racing is een racegame met afstandbedienbare (RC) auto’s van schaal 1:5, heeft wereldwijd
in de schappen en internetshop gelegen en wordt nog steeds verkocht.

Een screenshot van Big Scale Racing in actie
Na Big Scale Racing is er hard gewerkt om de 4Space simulatie/game-engine* uit te breiden
en te verbeteren. Dit is vooral programmeerwerk en daar heb ik als (artistiek) stagiair weinig
mee te doen. Uiteraard heeft de ontwikkeling van spellen ook niet stil gestaan. RallyCross is
een racegame waar op dit moment hard aan gewerkt wordt en ook ik heb tijdens de stage aan
diverse onderdelen van dit spel gewerkt.
Op dit moment heeft VESC / BumbleBeast vijf medewerkers. Marcel is directeur en lead
content developer, Mattijs is compagnon, mede-oprichter en lead programmeur, Richard is
programmeur, Esger weet alles van netwerken en data overdracht en programmeert daar ook
bij en tenslotte is Vincent verantwoordelijk voor de adminstratie en boekhouding. Op dit
moment is men druk op zoek naar een uitgever voor RallyCross of een alternatieve manier om
de game te verkopen.
BumbleBeast / VESC is gevestigd in het oude gemeentehuis te Annen, het volledige adres is:
Spijkerboorsdijk 3
9468 CG Annen
Tel: 0592-543904
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2. Opdrachtomschrijving(en)
De opdrachtomschrijvingen in mijn “Aanvraag goedkeuring stage” luidden als volgt:
Voor ongeveer 50% van de tijd ga ik me bezig houden met hoe animatie in de pipeline*
ingepast kan worden, wat de slimste methode is om te werken en hoe het er het meest
natuurlijk uit komt te zien.
Verder voor ongeveer een 25% ben ik bezig om in PhotoShop* foto’s te retoucheren om
textures* te maken.
De andere 25% komt in mapping* en shading* technieken te zitten en fotografie om grote
textures te maken.
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3. Uitwerking van de opdracht(en)
Fotografie is een vrij belangrijke rol gaan spelen tijdens mijn stage. Ik kreeg de opdracht om
eerst te bedenken hoe ik bomen mooi in het spel kan krijgen en het daarna toe te passen.
Hiervoor hebben we meerdere technieken uitgeprobeerd. De methode die als beste uit de bus
kwam was om takken voor een bluescreen* te houden en deze vervolgens in PhotoShop los te
knippen van de achtergrond.Op deze manier heb ik een berk en een populier gefotografeerd,
diverse foto’s geretoucheerd en in 3dsmax de genoemde bomen gemaakt (zie bijlage).

Een screenshot van RallyCross met de door mij gemaakte bomen in de nabije achtergrond.
Vervolgens moesten er ook nog nieuwe foto’s van straten komen, dus ben ik met Vincent en
Marcel een dag op pad geweest met een hoogwerker. Toen stond ik opeens zo’n zes tot tien
meter boven de weg foto’s van het asfalt te maken. Verder heb ik nog vele andere foto’s
gemaakt van diverse objecten zoals verkeersborden, gebouwen en raceauto’s.
Het retoucheren van foto’s is een logisch gevolg op het maken van foto’s. Hier is ook flink
veel aandacht aan besteed. Onder andere heb ik zoals hierboven al vermeld, takken losgeknipt
van een bluescreen. De foto’s van de wegen moesten aan elkaar gelegd worden zodat er één
lang stuk ontstond dat repeteerbaar is.
Gedurende de stage is duidelijk geworden dat karakter animatie op zich niet een echt
probleem is, maar de implementatie in een real-time omgevinging is veel moeilijker.
Door de pragmatische aanpak bij BumbleBeast is animeren een beetje buiten de boot
gevallen. Bij de aanvang van mijn stage heb ik wel flink wat gelezen over animatietechnieken
binnen andere games, omdat ik moest wachten tot mijn computer gereed was. Verder heb ik
ook nog even aan de animatie van een coureur gewerkt, maar dat was slechts een of twee
dagen.
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Een specifiek onderdeel in de stage is modelen van verschillende objecten geweest. Hieraan
ging ook vaak nog wat onderzoek vooraf van hoe het beste de verschillende objecten te
maken. Dit ging dan vaak in overleg met mijn bedrijfsbegeleider, Marcel Wierda. Eerder is
reeds het maken van bomen genoemd, dit werk is voornamelijk bedenken hoe verschillende
technieken op elkaar moeten worden afgestemd voor een optimaal resultaat (schaduwen,
multipass rendering*, transparency blend* versus alpha testen* etc.) en te maken.
In het kader van het modelleren is het TT-circuit van Assen nagebouwd en daar ben ik eerst
samen met Marcel naartoe geweest om de verkanting van het circuit op te meten. Vervolgens
moesten de meetresultaten omgezet worden in hoeken (in graden) en daarna kon ik aan de
slag om het circuit na te bouwen. Naast deze twee specifieke taken heb ik me met nog allerlei
andere model opdrachten bezig gehouden.
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4. Resultaten
Door de stageperiode is mijn inzicht krijgen in wat de mogelijkheden en onmogelijkheden
zijn van fotografie voor games verbreed. Ik weet nu duidelijker wat er kan en niet kan. Hoe je
het beste een foto kan maken om te gebruiken en daarmee meteen rekening houdend met het
retoucheerwerk. Wat hier uit voortvloeit is dat ik ook veelvuldig gebruik heb gemaakt van
PhotoShop en dat ik door het gebruik daarvan er steeds meer vanaf ben komen te weten.
Mijn model vaardigheden en kennis zijn ook vergroot, door oefening en experiment ben ik
steeds meer te weten gekomen op dit gebied. Ik ken nu nieuwe aanpakken voor eenzelfde
probleem en zal daar in de toekomst zeker mijn voordeel mee doen, want lukt het niet (snel
genoeg) op de ene manier, dan kan het altijd nog op de andere manier.
Verder heb ik ook geleerd om sneller met iets tevreden te zijn. Niet alles hoeft perfect te zijn.
Meestal is het zelfs beter om iets niet perfect te maken, omdat in de werkelijkheid ook niet
alles perfect er uitziet.
Ook hebben mijn collega’s gezorgd voor veel informatie op allerlei vlakken, van PhotoShop
tot 3DSMax* tot zelfs nog een stuk wiskunde.

5. Conclusies t.a.v. de opdrachten
Al met al was mijn stage een zeer leerzame periode. Ik heb veel van mijn doelstellingen
gehaald en ook een aantal niet gehaald. Eigenlijk had ik ook niet verwacht om alle doelen uit
mijn “Plan van Aanpak” te halen. Dit omdat er erg pragmatisch gewerkt wordt bij
BumbleBeast, zodoende is animatie een beetje verdrongen en is er meer aandacht besteed aan
fotografie en retoucheren.
De sfeer is erg open bij BumbleBeast en iedereen is wel bereid om af en toe eens iets uit te
leggen en/of voor te doen. Ook werd ik veel betrokken bij stafvergadering of –overleg, zodat
ik ook meer inzicht gekregen heb over wat er allemaal omgaat in een bedrijf.
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6. Evaluatie van de persoonlijke doelstellingen zoals
geformuleerd in het POP
Het enige punt dat in mijn POP stond als doelstelling voor mijn stage periode was om deze:
“Bij een game-ontwikkelaar, het liefst in het buitenland” te lopen. Het vinden van een
stageplek bij een game-ontwikkelaar is geslaagd, alleen is deze niet in het buitenland. Maar
dat was geen probleem voor mij. Uit het mailen met vele bedrijven is gebleken dat het erg
moeilijk is een stageplek (in de gamesindustrie) in het buitenland te vinden.
Tijdens mijn stage ben ik mij gaan afvragen of er in Nederland wel plek is voor contentontwikkelaars voor games. Ik krijg steeds meer het idee dat dit werk ook makkelijk naar een
van de lage-loon-landen is over te dragen. Waarschijnlijk zal ik me meer op het niveau van
het uitdenken en uitwerken van ideeën moeten gaan begeven dan op het uitvoeren van het
werk zelf.
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Alfabetische woordenlijst
3DSMax

Afkorting van 3D Studio Max, een programma om 3D modellen
mee te maken, te animeren en te renderen.

Alpha testen

Het al dan niet doorzichtbaar maken van delen van een object
aan de hand van een texture.

Bluescreen

Engels voor blauw scherm, wordt vooral gebruikt in film en
fotografie om objecten in de nabewerking makkelijk in een
willekeurige omgeving neer te kunnen zetten.

Mapping

Het uitvouwen van een 3D-object tot een plat (2D) object om er
een texture voor te maken.

Modeleren

Het maken van een 3D-object in een 3D programma (als
3DSMax).

Multipass rendering

Het in meerdere stappen maken van een 2D afbeelding van een
3D representatie, bijvoorbeeld voor op een beeldscherm. Bij de
meerdere stappen valt te denken aan kleur, schaduw, reflectie,
enzovoorts.

PhotoShop

Software van Adobe voor het nabewerken van foto’s.

Pipeline

De volgorde waarin de verschillende onderdelen verwerkt of
uitgewerkt worden.

Shading

Shading is het proces dat bepaald hoe licht reflecteert van een
object aan de hand van de vorm, oriëntatie, positie en
materiaaleigenschappen van een object afhankelijk van de
positie(s) van de lichtbron(nen).

Simulatie/game-engine

De kernsoftware van een videospel. Deze software zorgt meestal
voor onder andere de weergave van afbeeldingen op het scherm,
de kunstmatige intelligentie en het laten botsen van objecten met
elkaar.

Texture

Afbeelding die op een 3D-object wordt geplakt om deze tot
leven te brengen en er realistischer uit te laten zien.

Transparency blend

Het al dan niet gedeeltelijk doorzichtbaar maken van (delen van)
een object aan de hand van een texture.
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Bijlagen

Berken

Populieren
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“Naar mijn bescheiden mening kan Wijnand het specifieke werk op zijn sloffen aan. Hij kan
meer. Advies is dan ook om niet te blijven “hangen” in de content-development maar reeds
nu door te groeien naar R&D t.b.v. content development.”
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