
19www.linuxmag.nl      03 2019

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

heeft misschien wel de meeste Linux 
games. Bijzonder is dat de game 
ontwikkelaar zelf bepaalt hoeveel 
hij van zijn inkomsten afstaat aan 
itch.io. De drempel is daardoor laag 
om een game op itch.io te zetten. 
Omgekeerd zie je ook geregeld dat je 
zelf mag weten hoeveel je voor een 
game betaalt.

Om games te downloaden heb je 
geen account nodig. Dat is wel het 
geval voor de client om je games mee 
te beheren. Voor deze client down-
load je eerst de installer en geef je 
die vervolgens uitvoerrechten:

chmod 755 itch-setup

Start nu de installatie:

./itch-setup

Root-rechten zijn niet nodig, want 
de app installeert zich in je home 
directory. Na installatie start de app 
meteen op. Om de client later te 
gebruiken, ga je in het desktopmenu 
naar Games.

Voor experimentele of alterna-
tieve games ben je bij itch.io op het 
juiste adres. Wat te denken van 
bijvoorbeeld Fragments of Euclid, 
waar je in een M.C. Escher omgeving 

puzzels oplost? En het bijna onspeel-
bare Flappy Bird lijkt hier een cult-
status verworven te hebben. Je vindt 
er letterlijk honderden varianten op 
deze game. Anders dan anders is ook 
de adventure game Naufrage. Laat 
de eenvoudige graphics je niet van 
dit intrigerende spel weerhouden.

Natuurlijk kun je hier ook de 
meer standaard games vinden. Zo 
is Rexuiz een first-person shooter 
game à la Doom. Juist geen actie 
heb je bij Gone Home. Daar voer je 
als studente een speurtocht uit, 
wanneer je bij thuiskomst ontdekt 
dat het gezin verdwenen is. Het 
hierboven bij Steam al genoemde 
Night in the Woods kom je ook weer 
op itch.io tegen. Itch.io lijkt trou-
wens wel vaker een springplank naar 
Steam. Zo is de puzzelgame A Good 
Snowman Is Hard To Build nog wel 

te krijgen op itch.io, maar hij werkt 
inmiddels met een Steam key.

DISTRO GAMES
Natuurlijk hoef je helemaal geen 
gebruik te maken van dergelijke 
distributieplatformen. Via de 
pakketbeheerder van je distro heb je 
ook al een behoorlijk aantal games 
tot je beschikking.

Zo heb je van het hierboven 
genoemde Civilization ook een open 
source variant Freeciv. Wil je geen 
hele beschaving nabootsen, maar 
je beperken tot slechts een enkele 
stad? Kijk dan zeker eens naar Lin-
City-NG. Deze game is gebaseerd op 
de nog steeds populaire klassieker 
SimCity.

Een hele realistische simulator is 
trouwens FlightGear, waarmee je 
een vliegtuig bestuurt. Deze game 
is gemaakt om het vliegen zo realis-
tisch mogelijk te maken. Wil je liever 
in de toekomst een ruimteschip 
besturen, installeer dan Pioneer. 
Het is een mooi gemaakte game, 
waarmee je moeiteloos uren door 
het heelal reist.

Heb je meer zin in actie, dan zijn 
de oude versies van Doom en Heretic 
probleemloos te spelen op Linux. 
Installeer bijvoorbeeld Vavoom, 

dan krijg je ook nog de demo-versies 
van Hexen en Strife erbij. Voor een 
modernere setting van je gevechten 
kies je Xonotic. Zoek je het meer in 
de militaire hoek in een multiplayer 
omgeving, ga dan aan de slag met 
BZFlag.

Een game met hele fraaie 
3D-graphics is 0 A.D. Dit is een 
real-time strategy game, waarin je in 
een historische context rond het jaar 
nul de wereldheerschappij probeert 
te krijgen. Het spel verkeert nog in 
de alpha-fase en dat merkten we 
helaas. Op ons systeem crashte het 
namelijk meerdere malen.

TOT SLOT
Gamen op Linux maakt flinke 
sprongen en het aanbod is inmiddels 
enorm. Het feit dat naast Steam 
andere aanbieders ten tonele 
verschijnen, is alleen maar een goed 
teken. Het bevestigt dat Linux als 
gameplatform volwassen is. De 
gamers onder ons gaan een zonnige 
toekomst tegemoet!

LINKS
Steam: steampowered.com
ProtonDB: protondb.com
GOG: gog.com
itch.io client: itch.io/app
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