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GAMING

  The Witcher 2.

WINDOWS  
GAMES OP LINUX
Onlangs is Steam Proton versche-
nen. Dit is een aangepaste versie 
van Wine om het meer geschikt voor 
games te maken. Dit verkeert nog 
in de bèta-fase. Om het te activeren 
ga je in de client linksboven naar 
het menu Steam -> Settings. Ga naar 
het tabblad Account en klik bij Beta 
participation op CHANGE. In het po-
pup-venster klik je bij Beta participa-
tion op NONE en kies je Steam Beta 
Update. Herstart tot slot de client.

Ook met Proton draaien lang niet 
alle Windows games zonder proble-
men op Linux. De actuele stand van 
zaken vind je op ProtonDB (zie kader 
met links). Ga op de website daarvan 
naar het menu EXPLORE en kies 
dan bovenaan de lijst de categorie 
Whitelisted. Games op deze lijst zijn 
officieel ondersteund en draaien dus 
feilloos op Linux.

Je ziet wel meteen dat dit nu nog 
een beperkte set is. Het gaat bijvoor-
beeld om recente versies van Doom 
en Wolfenstein, maar verder kom 
je niet heel veel interessants tegen. 
Voor toegang tot alle Windows 
games is een aanpassing in de client 
configuratie nodig. Ga weer naar 
Steam -> Settings. Kies vervolgens 

het tabblad Steam Play helemaal 
onderaan en vink de optie Enable 
Steam Play for all other titles aan.

Klik nu op de site van ProtonDB 
nogmaals op Whitelisted om weer de 
volledige lijst te zien. Zoek in eerste 
instantie naar games met het label 
Platinum of Gold. Met die games 
maak je namelijk een hele goede 
kans. Zo werkte de adventure game 
Maize op ons systeem feilloos. Een 
ander voorbeeld is The Witcher 3: 
Wild Hunt. Nu kun je naar harten-
lust deze fantasy RPG op Linux 
spelen.

Het hoeft natuurlijk niet altijd 
groots, want kleinere spellen kun-
nen ook heel onderhoudend zijn. 
Lost Lands: Mahjong deed het op 
ons systeem zonder enige hapering. 
Vond je Braid leuk, probeer dan nu 
The Witness van dezelfde gamema-
ker eens. Wederom veel gepuzzel, 
maar nu in 3D. Als je een zwak voor 
jaren ’30 cartoons hebt, moet je 
beslist Cuphead spelen. De graphics 
hiervan zijn echt fraai.

GOG ALS ALTERNATIEF
Hoewel GOG officieel alleen Mint en 
Ubuntu ondersteunt, ondervonden 
we op Fedora geen enkel probleem. 
In het begin zag je hier alleen 

klassiekers of oudere versies, maar 
inmiddels verschijnen ook vaker 
nieuwkomers. Bij GOG zijn de games 
DRM-vrij. Na aankoop ben je dus 
eigenaar en mag je de games overal 
spelen, zoals jij dat wilt.

Een verborgen feature is GOG 
Connect. Hiermee importeer je jouw 
games op Steam naar GOG. Dan zijn 
ook deze games DRM-vrij. Hiervoor 
moet je de sites van GOG en Steam 
wel goed in de gaten houden, want 
deze mogelijkheid krijg je maar af en 
toe voor enkele weken. Daarnaast 
gaat het, zoals te verwachten, maar 
om een heel beperkte selectie aan 
games.

De client GOG Galaxy werkt alleen 
op Windows. Om te gamen heb je 
die gelukkig niet nodig. Je moet wel 
een account aanmaken om games te 

downloaden. Dat zijn shell scripts, 
die je eerst uitvoerbaar maakt:

chmod 755 <je_game.sh>

En vervolgens runt:

./<je_game.sh>

Je hebt hiervoor geen root-rechten 
nodig. De games komen in je home 
directory in de folder GOG Games te-
recht. Om te spelen ga je vervolgens 
in het desktopmenu naar Games en 
kies je daar je game.

Aan variëteit ontbreekt het 
op GOG niet. Als je niet per se de 
nieuwste versie van het hierboven 
genoemde The Witcher wil spelen, 
ga dan hier met versie 2 voor Linux 
aan de slag. Een role-playing game in 
2D vind je in Regions of Ruin. Als je 
fan bent van adventure games, speel 
dan eens Cayne. Daar ga je in een sci-
encefiction horroromgeving op pad. 
Voor rechttoe-rechtaan-actie kies je 
Neon Chrome en schiet je je een weg 
door vijand en omgeving. Om daarna 
weer af te koelen, los je een puzzel 
op van Opus Magnum.

ONAFHANKELIJK ITCH.IO
itch.io is een echte indie site en 

Via de pakket-
beheerder van je 
distro heb je ook 
al een behoorlijk 
aantal games tot je 
beschikking
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