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GAMING

Gamen op Linux
ER IS STEEDS MEER MOGELIJK!
Voor de Linux-gamers was het tot enkele jaren geleden eigenlijk armoe troef vergeleken met Microsoft 
Windows. Het aanbod stijgt inmiddels echter fors: het aantal games voor Linux groeit steeds sneller 
en het gat met Windows neemt zienderogen af. Hoog tijd dus om weer eens de stand van zaken op te 
maken. Serge Gielkens

  Speel de puzzelgame Braid eens.

Dat je zo’n sterke stijging ziet 
in het aantal Linux games, 

komt met name door cross-platform 
game engines, zoals Unity (niet te 
verwarren met de Ubuntu desktop-
omgeving). Die maken het veel 
gemakkelijker om games meteen 
op Windows, Linux en Mac uit te 
brengen. Verder heeft Steam een 
flinke boost gegeven aan Linux 
games. Inmiddels duiken er meer van 
dergelijke game platformen op, die 
Linux games populariseren.

Om te gamen zijn deze distributie-
platformen het handigste in gebruik. 
Je hebt veel aanbod en je hoeft niets 

te regelen op je systeem. Daarom be-
kijken we die platformen als eerste in 
dit artikel. Daarna komen de games 
aan bod, die je op de klassieke manier 
installeert met je pakketbeheerder.

MAINSTREAM STEAM
Op Steam zijn inmiddels duizenden 
Linux games beschikbaar. Voor 
toegang daartoe heb je zowel een 
account als de Steam client nodig. 
Daarmee download en installeer je 
de games op je pc. Zorg daarbij voor 
massa’s vrije ruimte op je harde schijf.

Een klassieker blijft Civilization VI. 
In dit strategische spel bouw je je 

eigen beschaving op. Je begint in 
de pre-historie en je ontwikkelt de 
samenleving steeds verder. Populair 
blijft ook Deus Ex: Mankind Divided. 
Anders dan bij Civilization beland je 
nu in de toekomst om de mensheid 
te redden. Het gaat hier om actie: 
niet denken, maar doen. In het-
zelfde straatje zit Counter-Strike: 
Global Offensive. Deze first-person 
shooter game is momenteel erg 
populair op Steam.

Zoek je naast actie ook strategie, 
dan zijn de Total War games interes-
sant. Met de meest recente Thrones 
of Britannia in deze reeks ga je terug 

naar het Brittannië van de 9e eeuw. 
Bouw hier je leger en imperium 
op, terwijl je tactisch met Britten, 
Schotten en Vikingen omgaat. Wil je 
niet teveel betalen voor een game? 
Kijk dan bijvoorbeeld eens naar Age 
of Conquest IV.

Naast de grote namen vind je ook 
heel veel indie games. Een behoorlijk 
populair voorbeeld hiervan is Night 
in the Woods. Dit is een adventure 
game met veel speurwerk. Ben je 
rustig van aard en puzzel je liever? 
Dan is Braid weer een aanrader. 
Het grafisch werk daarvan is keurig 
verzorgd.
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