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Inleiding 

“Bijna alles wat ik kan, heb ik van een man geleerd,” verzucht schrijfster Yvonne Kroonenberg 

in haar boek “Zij houdt van hem. Hij ook”. (2003:37) “Timmeren, metselen, elektriciteit 

aanleggen, naar schilderijen kijken, naar muziek luisteren en zelfs schrijven, achter iedere 

vaardigheid zit een man die een beter mens van mij wilde maken.” Het valt niet te ontkennen 

dat mannen de afgelopen jaren, decennia, zeg maar gerust eeuwen, de motor zijn geweest 

achter het overgrote deel aan maatschappelijke, economische, politieke, culturele en 

technologische ontwikkelingen. Vrouwen zijn echter hard bezig (geweest) aan een inhaalslag 

op deze gebieden en hoewel ik eerlijk toegeef dat je mij niet snel een band zal zien plakken 

zolang mijn vader dat nog voor mij wil doen, zijn er legio dingen waarin vrouwen net zo goed 

of misschien wel beter zijn dan mannen.  

 

1.1 Mars en Venus? 

Het spelen van computergames is er daar één van. De ontwikkelingen binnen de ICT hebben 

elkaar de afgelopen jaren in rap tempo opgevolgd en vrouwen waren daar over het algemeen 

niet erg dicht bij betrokken. Ook games hebben zich vanaf de geboorte van Spacewar en Pong 

voornamelijk binnen het mannelijke domein gemanifesteerd, maar vrouwen hebben zich met 

een percentage van 42% (Newman, 2004:55) in Amerika al ruim vertegenwoordigd in de 

gamecultuur. Een derde feministische golf is dus niet direct nodig, maar het is wel frappant dat 

ondanks deze inhaalrace de game-industrie en de journalistiek bijzonder weinig lijken te doen 

om vrouwen, die een realistische doelgroep zijn gebleken, actief te betrekken bij de 

gamecultuur. 

 

Dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus wil ik in deze paper niet beargumenteren; 

wel bestaan er duidelijk verschillen in de wensen en behoeften van mannen vrouwen ten 

opzichte van games (dit zal in hoofdstuk twee en drie verder worden uitgewerkt). Daarom is 

het des te opmerkelijker dat de veel games, gamesites en gametijdschriften in hun benadering 

van bezoekers uit lijken te gaan van mannen en jongens en vrouwen en meisjes overwegend 

links laten liggen (Bryce & Rutter, 2005). Spellen waarbij negen van de tien te kiezen avatars 
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mannelijke figuurtjes zijn, en sites met donkere achtergronden en schreeuwerige logo’s zullen 

bij vrouwelijke gamers nou eenmaal minder aansluiting vinden: wat ze dan wel aanspreekt wil 

ik in deze paper bekijken.  

 

1.2 Participatie in de gamecultuur 

Het online gamemagazine Gametoday (www.gametoday.nl) van De Telegraaf pakt dit anders 

aan. De site, die sinds eind november 2005 online is, moet mannen èn vrouwen aanspreken met 

allerlei nieuwtjes, reviews, previews en columns over games. Dit is overigens niet iets waar 

lang over gesoebat is, aangezien het in de lijn van De Telegraaf ligt om vrouwen actief bij de 

doelgroep te betrekken. Dit gebeurt namelijk ook bij het dagblad, aldus Harry Bouwman, 

manager nieuwe media strategie bij De Telegraaf. Wel is er goed over nagedacht op welke 

manier vrouwen dan actief te benaderen, zonder daarbij te vervallen in roze omlijnde 

berichtjes en zo de mannelijke doelgroep te verwaarlozen.  

 

Hiermee lijkt De Telegraaf een andere weg in te slaan dan collega’s zoals Power Unlimited, die 

met grote regelmaat op de voorpagina een imposante screenshot van een of ander afzichtelijk 

wezen uit een computergame plaatst. Om te kijken in hoeverre Gametoday zich daadwerkelijk 

onderscheidt van andere gamemagazines ga ik in deze paper onderzoeken hoe Gametoday 

vrouwen aanspreekt en welke betekenis dit heeft voor hun participatie in de gamecultuur. 

Hiertoe analyseer ik de website op verschillende punten: taalgebruik; design; 

communicatiemogelijkheden. De resultaten van deze analyse zal ik vervolgens vergelijken met 

onderzoek en theorieën naar vrouwen binnen gamecultuur en journalistiek: hebben vrouwen 

simpelweg geen aanleg voor technologie, zoals Cheris Kramarae (1988: 26) betoogt, of worden 

vrouwelijke gamers gewoon onzichtbaar gemaakt, zoals Bryce en Rutter (2005: 301) beweren? 

 

Als voorbereiding hierop ga ik eerst uiteenzetten op welke manier ICT zich in het 

medialandschap heeft ontwikkeld en welke positie vrouwen daarbinnen en binnen de 

gamecultuur innemen. Daarna richt ik me op de journalistiek, waarbij ik kijk naar de 

benadering van vrouwen door de journalistiek en de positie van de vrouwelijke journalist. 

Vervolgens richt ik me op mijn casus die ik, zoals gezegd, op verschillende punten aan een 

analyse zal onderwerpen. Het beeld dat dit me geeft van de werkwijze van Gametoday stelt 

me in staat om conclusies te trekken over de participatie van vrouwen in de gamecultuur.  
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Inleiding 

“[W]omen’s problem is men,” constateert Judy Wajcman (1991: 164) over wat zij ziet als het 

buitensluiten van vrouwen van technologische ontwikkelingen. “Men have to learn that 

technology is not ‘theirs’ and give up the privileges and power that go with this construction of 

masculinity,” gaat ze verder. Hoewel het al vijftien jaar geleden is dat ze dit schreef, is de 

vrouwelijke ‘computernerd’ vaak nog steeds onzichtbaar (Bryce & Rutter, 2005: 301). In dit 

hoofdstuk ligt dan ook de nadruk op de totstandkoming van de huidige positie van de vrouw 

binnen de gamecultuur en computertechnologie.  

 

2.1 Nieuwe media en gamecultuur 

We worden omringd door media: ‘oude’ media zoals radio en televisie zijn uitdrukkelijk in het 

alledaagse leven aanwezig, maar ook remediaties hiervan, (Bolter & Grusin, 1999) zoals pod- 

en vodcasting nemen een steeds vanzelfsprekender wordende plaats in. Ook het domein van 

computergames breidt zich uit: je bent een ‘noob’ (leek) als je nog nooit van WORLD OF 

WARCRAFT hebt gehoord of als je niet weet waar de afkorting MMORPG (massive multiplayer 

online role playing game) voor staat. Niet verwonderlijk, want de game-industrie heeft 

inmiddels grotere vormen aangenomen dan de filmindustrie: “[v]ideogames are big business 

and getting bigger,” constateert Newman dan ook in zijn boek Videogames (2004: 3). 

 

Er heeft zich als het ware een cultuur rondom deze media-uiting gevormd. Deze gamecultuur 

uit zich in het ‘game communities’ en een enorme game-industrie met bijbehorende 

merchandising en fanculturen: “videogames are about more than just the act and the moment 

of play itself,” aldus Newman (2004:153). In tegenstelling tot een boek dat je weglegt als het 

uit is, manifesteren computergames zich op een andere manier in het dagelijks leven van de 

speler. Er vormen zich clans rond bepaalde games; op internetfora kunnen ervaringen worden 

uitgewisseld; televisieprogramma’s en tijdschriften besteden aandacht aan de nieuwste games 

en op straat spelen kinderen niet meer met elkaar maar met hun draagbare Playstation. 

 

Hoewel enigszins vereenvoudigd, geeft bovenstaande beschrijving wel een beeld van de huidige 

integratie van computergames in de samenleving. Games zijn veel meer dan een tijdelijke 

afleiding tijden het werken of huiswerk maken, want ze manifesteren zich ook in sociale, 
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culturele en economische aspecten van het dagelijks leven. “Ik doe niets anders meer, het 

[World of Warcraft] is m’n leven.” Deze uitspraak van een basisschoolleerling in de 

documentaire “Game over & over” van de VPRO over computergames geeft nog maar eens aan 

hoe ver de gamecultuur zich uitstrekt. In de volgende paragrafen zal ik kijken naar de 

reikwijdte van deze gamecultuur als het gaat om vrouwen: op welke manier werden en worden 

zij betrokken bij de zojuist beschreven gamecultuur?  

 

2.2 Vrouwen en ICT 

Dat vrouwen niet kunnen kaartlezen in de auto is een aloud en wijdverspreid vooroordeel: 

maar waarom is de stem van recente navigatiesystemen voor in de auto dan de attente 

vrouwenstem van een zekere Karin? Als we het hebben over computertechnologie is dat iets 

waar vrouwen, zeker toen de computer nog in de kinderschoenen stond, amper over mee 

konden praten. Cheris Kramarae stelt bijvoorbeeld dat technologie simpelweg een 

‘mannending’ is: “The technology developed in our society is developed overwhelmingly by this 

dominant class [white males] and reflects their logic and interests,” (1988: 18). 

 

Hierdoor wordt de technologie een weerspiegeling van de interesses, behoeftes en visie van de 

makers: mannen dus, volgens Kramarae. Ze meent dat vrouwen belemmerd worden in hun 

toegang tot technologie doordat “[w]omen are excluded from education and action in the 

realm of technology. They do not have the same access to technique or the same experience 

with concepts and equipment that men do. They are not expected to act from a technical view 

of the world. Instead, women’s world is one of people, nurturance and emotion,” (23). Een 

sterk achterhaalde visie, aangezien tegenwoordig niets meisjes tegenhoudt om naar de 

technische school te gaan. Dat er in de ICT minder vrouwen dan mannen werkzaam zijn neemt 

niet weg dat vrouwen net zoveel gebruik maken van deze ICT als mannen.   

 

Recent onderzoek van Pew Internet & American Life Project (2005) wijst uit dat in Amerika 

mannen iets fanatiekere gebruikers van internet zijn dan vrouwen, maar tegelijkertijd 

signaleert het onderzoeksbureau een inhaalslag van vrouwen als het gaat om actieve 

participatie. Ook in hun bezigheden bestaan verschillen: mannen gebruiken internet 

hoofdzakelijk voor nieuws, sport en het downloaden van muziek, terwijl vrouwen vooral 

communicatiemogelijkheden zoeken zoals e-mail. Dit geeft dus aan dat hoewel internet beide 

seksen evenveel te bieden heeft, ze het alleen op een andere manier gebruiken. Dat gaat ook 

op voor de telefoon, toen deze net was uitgevonden, geeft Wajcman aan: hoewel 

oorspronkelijk bedoeld als vervanging voor de telegraaf, gingen vrouwen het apparaat al snel 

gebruiken als sociaal communicatiemiddel (163).  
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Daarnaast heeft de mannelijke voorsprong op vrouwen wat betreft technologie weinig te 

maken met mannelijke aanleg, zoals Wajcman aangeeft, maar meer met mannelijke 

dominantie over publieke instituties (1991: 140). Wel moet ik Kramarae gelijk geven in het feit 

dat dankzij deze mannelijke dominantie binnen de ICT vrouwen een soort tweederangs publiek 

zijn geworden. “[M]en’s control over technology and their adherence to a technological world 

view have consequences for language and verbal communication and create a situation where 

woman are ‘silenced’” (15). Door de mannelijke dominantie over technologie, die dus niet aan 

de natuur is te wijten maar aan praktische zaken, worden vrouwen minder aangesproken door 

de cultuur hieromtrent. In de volgende paragraaf kijk ik of hetzelfde geldt voor de 

gamecultuur. 

 

2.3 Vrouwen en games 

“Het verbaast mij altijd weer als vrouwen zeggen dat ze gamen. Ik heb dan altijd de neiging 

om te vragen wat er mis met ze is. Dat vrouwen THE SIMS en, ja, wat voor echte vrouwentitels 

heb je verder nog, spelen daar kan ik nog in komen. Zie ik een vrouw helemaal losgaan in DOOM 

III of BATTLEFIELD 2, dan gaan mijn nekharen toch enigszins overeind staan. Of wat te denken van 

vrouwen die WORLD OF WARCRAFT spelen en dan gepassioneerd vertellen over hun level 60 

karakter die net een of andere magische steen heeft gevonden waar ik de naam niet van kan 

uitspreken. Net als jongens met auto's, en meisjes met poppen spelen, druist het tegen het 

natuurlijke gevoel in als een meisje aan het ‘fraggen’ is of ‘nerdtaal’ spreekt.” 

 

Op deze manier uit Joran Polak (2005) in zijn online column met de veelbelovende titel “Een 

controller is geen deegroller”  zijn ongenoegen over gamende vrouwen, oftewel ‘girl gamers’ 

of ‘grrl gamers’. Blijkbaar heeft hij er moeite mee dat de gamecultuur ondertussen ook door 

vrouwen wordt betreden. Uit gegevens van de IDSA (Interactive Digital Software Association) 

blijkt namelijk dat 43% van de Amerikaanse vrouwen gamet (Newman, 2004: 55). Toch 

overheersen visies zoals geformuleerd in de column van Polak: gamen is iets voor jongens en 

als meisjes willen gamen starten ze THE SIMS maar op. Mits de computer niet al bezet is door 

vriend-, vader- of broerlief.  

 

Al vanaf de opkomst van de gamecultuur in zijn prilste vorm was het duidelijk dat vrouwen 

daar niets te zoeken hadden. In ruimtes waar de eerst gokmachines stonden opgesteld mochten 

vrouwen niet komen en dus kregen de mannen alle ruimte om zich te profileren als gamer, 

terwijl vrouwen de rol van toeschouwer of supporter kregen toegewezen. Huhtamo geeft aan 

dat tegen het eind van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw mannen 

de gamecultuur al voor zichzelf opeisten: “Devices such as gambling machines and strength 
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testers did little to challenge the prevailing gender divisions. They belonged to the male 

territory,” (Huhtamo, 2005: 11). 

 

Digitale spellen zijn inmiddels één van de populairste cultuuruitingen en ook meisjes doen daar 

te zien aan de cijfers van het IDSA aan mee. Maar net als computertechnologie bestaat de 

game-industrie overwegend uit mannen en dat heeft tot gevolg dat de gerepresenteerde 

gamewerelden mannelijke idealen uitbeelden, aldus Sweedyk en de Laet (2005): “[t]he power 

of computers to create fully interactive three-dimensional worlds was seized by technology 

developers to create worlds that realized their fantasies. These developers were men; their 

fantasies led to game formulas that are 

highly gendered.” Zelfs instellingen die 

mensen opleiden tot volwaardige game-

designers lijken meisjes niet als relevante 

doelgroep te zien, af te leiden van een 

advertentie van de University of Advancing 

Technology: 

  

 

Blijkbaar zijn vrouwelijke gamers niet 

zichtbaar genoeg binnen de gamecultuur, zoals Bryce en Rutter suggereren, en is dit allerminst 

te wijten aan vrouwelijke desinteresse in games: “It would seem reasonable to hypothesize 

that the invisibility of female gaming is a product of the general gender dynamics of public 

gaming rather than a verifiable lack of interest by females in computer games,”(2005: 305). 

Daarnaast is het ‘oneerlijk’ om vrouwen niet te betrekken bij de gamecultuur, terwijl games 

juist zo’n belangrijke culturele kracht vormen, zoals Sweedyk en de Laet aangeven: “as 

compelling, interactive, and immersive environments for story telling, they [computergames] 

have the potential to reshape perspectives, norms, and values. If such a reshaping is taking 

place, women need to have a voice in this process.” 

 

‘een markt; geen genre’ 

Wat vrouwen in de eerste plaats belemmert in hun participatie in de gamecultuur en hun 

affectie met het medium is het feit dat er een discrepantie bestaat binnen de representatie 

van mannen en vrouwen in games: hoewel vrouwelijke avatars niet in alle games in de 

minderheid zijn, is hun functie meestal niet van leidende aard maar van een seksuele, zoals 

Jansz en Martis hebben onderzocht: “[m]en are still represented as hyper muscular characters, 

and women hyper sexualized characters. In other words, quite a few women became leaders in 

games, but they continue to function as ‘eye candy’ for their consumers, the gamers,” (2003: 
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267). Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrouwen zich minder voelen aangetrokken tot het 

spelen van computergames, als de game-industrie bestaande stereotypes in stand houdt. Aphra 

Kerr (2003) meent dan ook dat er nog een heleboel met de marketing rondom games moet 

gebeuren voordat vrouwelijke gamers zich daarin kunnen vinden. Temeer daar de door Kerr 

ondervraagde vrouwelijke gamers aangaven niet te zijn gaan gamen als ze er niet via via mee 

in aanraking waren gekomen.   

 

De games die vrouwen spelen variëren van action/adventure games tot RPG’s (role playing 

games) (Ricci, 2003: 25): games die ook door jongens en mannen gespeeld worden. Het is 

volgens Nikki Douglas, the oprichtster van de website www.grrlgamer.com dan ook zaak met 

games te komen die door beide seksen graag worden gespeeld, zegt ze in een interview met 

www.gamegirlz.com : “I would like to see grrl gamer wunderkinds getting to make the games 

of their dreams with big game publishers behind them (not like some of the boob-job sell-out 

hardcore female gamers/developer wannabes out there who are an embarrassment to the 

industry and women who are serious about games). I'm not looking for separation as much as 

unity. If we have to have" chick games" like "chick flicks" and "chick lit" I'll take it, but that  will 

not be what puts women where we should be in the game industry. We need to work with men 

to create superior games that everyone will enjoy.” 

 

Om meisjes en vrouwen volwaardig te laten deelnemen aan de gamecultuur is het niet zozeer 

nodig een meisjesafdeling in de game-winkel in te richten, maar om meer rekening te houden 

met hen als een volwaardige doelgroep: vrouwen vormen niet voor niets 43% van de gamers. 

Meisjes en vrouwen vormen een markt, geen genre, zoals Graner Ray opmerkt in het artikel van 

Sweedyk en de Laet (2005). Dat de meeste meisjes niet van voetbal houden, wil volgens 

Sweedyk en de Laet niet zeggen dat ze het tegenovergestelde ambiëren: “[p]ink game 

designers missed this point: they concocted a girly antithesis to boys games, rather than 

coming up with an alternative that girls wanted to play.” 

 

Op dit moment is de gamecultuur minder toegankelijk voor meisjes en vrouwen doordat de 

concepten en vocabulaire binnen deze cultuur ontstaan zijn uit mannelijke ervaringen, zoals 

Kramarae (1988: 23) aangeeft: dat maakt het hen moeilijk zich te uiten binnen deze 

gamecultuur. Hoewel een ‘girls only’ gamecultuur net als ‘girls games’ niet bevorderlijk zal 

zijn voor de stimulatie van hun participatie in de gamecultuur, is het echter wel nodig 

standpunten als die van Joran Polak zo snel mogelijk te laten varen en te accepteren dat 

meisjes en vrouwen simpelweg recht hebben op hun plekje in de gamecultuur en dat deze dus 

ook in staat moet zijn hen aan te spreken. Dergelijke uitspraken zijn niet meer toe te passen 

op een maatschappij waarin mannen en vrouwen elkaars gelijken zijn: “Jullie hebben de 



 9 

keuken, wij mannen de PC en/of console. Een controller is nog altijd geen deegroller en dat is 

maar goed ook,” (Polak, 2005). 
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Inleiding 

“Als het vandaag oorlog wordt, krijgen we morgen alleen maar zielige kindertjes in de krant,” 

grapt een journalist in het artikel van Frans Oremus (2003) over het initiatief van de Haagsche 

Courant om de krant eenmalig door alleen vrouwen te laten maken. Hoewel een overgrote 

meerderheid van de journalistiekstudenten vrouw is, bestaan veel te veel redacties volgens 

mediaspecialist Mark Deuze nog voor het grootste deel uit mannen (Knuit & Poerstamper, 

2004). En die gaan heel anders te werk als het gaat om nieuwsgaring, bronnengebruik en 

invalshoek, bleek uit het experiment van de Haagsche Courant. Andersom bleek dat 

vrouwelijke lezers  minder dan mannen zitten te wachten op ‘hard’ nieuws en zich meer 

interesseren voor achtergrondnieuws en berichten die dicht bij hun belevingswereld staan. In 

dit hoofdstuk staan deze twee punten centraal, om in de volgende hoofdstukken tot een 

evenwichtig oordeel te komen over de manier waarop Gametoday wat dit betreft te werk gaat.  

 

3.1. Journalistiek  

“Vrouwen willen niet alleen maar over kindertjes en leuke kleren willen lezen,  zij hebben ook 

gewoon behoefte aan genuanceerd en meer complex nieuws,” zegt mediaspecialist Mark 

Deuze, die uitvoerig onderzoek heeft verricht naar vrouwen binnen de journalistiek (Knuit & 

Poerstamper, 2004: 9). Over het algemeen wordt ‘hard’ nieuws hoger aangeslagen dan ‘zacht’ 

nieuws’, geeft hij aan. Deze ongeschreven regel is opgesteld door de pioniers in de 

journalistiek, en dat waren mannen:  “Zij hebben de journalistieke regels, werkwijze en 

nieuwscriteria opgesteld, waardoor andere bevolkingsgroepen zoals vrouwen, jongeren en 

etnische minderheden weinig worden aangesproken. Deze mannelijke dominantie in de 

journalistiek ziet Deuze echter niet als een bewuste poging om vrouwen ‘erbuiten’ te houden: 

“Dit is geen conspiracy theory, dit is gewoon journalistiek als sociaal systeem.” (Knuit & 

Poerstamper, 2004: 9). Een sociaal systeem dat voor 66% uit mannen bestaat, zodat er weinig 

ruimte overblijft voor de vrouwelijke journalist, die er andere ideeën op nahoudt dan mannen 

op journalistiek gebied, zo bleek uit onderzoek van Els Diekerhof et al, zoals omschreven in het 

stuk van Knuit en Poerstamper: “[d]e vrouwelijke journalisten zien liever wat meer 

achtergrondartikelen over cultuur of  ‘human interest’”. (6) 
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Dat wil volgens Cisca Dresselhuys, hoofdredactrice van het feministische blad Opzij, niet 

zeggen dat mannen geen interesse hebben in achtergronden en verdieping zoals vrouwen dat 

blijken te hebben: “Ik weet uit onderzoeken van vroeger en nu dat mensen toch veel meer 

geïnteresseerd zijn in binnenlands nieuws en human interest dan in buitenlands nieuws en 

politiek. Men zegt wel vaak anders, maar als ze eerlijk zijn slaan ze die pagina’s buitenlands 

nieuws en politiek nog wel eens over.” (9) Toch kiezen vrouwelijke journalisten eerder dan 

mannen voor onderwerpen die dichter bij hen liggen. Dresselhuys: “Ik kan me voorstellen dat 

vrouwen sneller schrijven over een onderwerp als borstkanker, terwijl bij een mannelijke 

journalist dat lampje niet zo snel gaat branden.” (7-8) 

 

Om tijdelijk een onderbreking in te lassen in deze mannelijke dominantie binnen de 

journalistiek, kwam de Haagsche Courant in 2003 met het initiatief om de krant eenmalig door 

alleen de vrouwelijke redactrices te laten maken. Een experiment dat goed heeft uitgepakt, 

aangezien volgens redactrice Trudy van der Wees lezeressen aangaven meer artikelen te 

hebben gelezen dan anders (Knuit & Poerstamper, 2004: 12). Deze artikelen hadden dan ook 

een beduidend andere insteek dan normaal, blijkt uit de koppen die deze dag in de krant 

verschenen: ‘Dagelijks 1400 vrouwen dood bij bevalling’, ‘tegen haantjesgedrag kan geen 

vrouw op’ ; kortom, artikelen met een “menselijker” karakter, zoals hoofdredactrice van ‘De 

krant van haar’ Jacquelien Nienhuis aangeeft (11).  

 

Een van de key elements om vrouwen aan te spreken in de krant is dus het vermenselijken van 

het nieuws. De verhalen achter de feiten, nieuws waarmee lezers zich kunnen identificeren en 

geen afstandelijke ‘ver-van-mijn-bedshows’. In deze eigenschappen schiet de huidige (dagblad-

)journalistiek duidelijk te kort. De volgende paragraaf gaat in op de vraag of dit ook geldt voor 

gamemagazines: wordt hier ook voorbij gegaan aan vrouwelijke behoeftes of worden vrouwen 

zelfs niet eens als volwaardige doelgroep erkend door de bladen eruit te laten zien als 

goedkope seksblaadjes met op de voorpagina een foto van een ‘cyberbimbo’? 
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3.2 Games in de journalistiek 

Net zoals in veel computergames gebeurt zoals we zagen in 

hoofdstuk 2.3,  worden vrouwen in tijdschriften over 

computergames vaak op een seksistische manier neergezet. 

Althans, zo wordt de representatie van vrouwen door 

vrouwelijke gamers ervaren. Volgens onderzoekster 

Kathryn Wright worden vrouwen in gametijdschriften, 

gameadvertenties en gamewebsites inderdaad vaak 

neergezet als lustobjecten en genegeerd als participanten: 

“Many online gaming news sites, for example, cater to a 

young male population. These sites include content that 

turns off many women gamers, such as images of scantily 

clad females used as advertising devices,” (2004).  

 

Dat dit de participatie van vrouwelijke gamers in de gamecultuur niet bevordert is dus een 

logisch gevolg van het negeren van hen als een potentiële doelgroep door de 

gamejournalistiek. Terwijl vrouwen zoals we hebben gezien absoluut een markt vormen voor 

computergames worden de mogelijkheden om daarover mee te praten in de gamecultuur 

beperkt door het overschot aan testosteron: “how is a woman supposed to find out about these 

games? Pick up a copy of a dedicated information source for computer games with a cover that 

looks like  Playboy? Surf the web and find the ‘best gaming site’ with a logo of a woman on her 

back with her legs spread wide open, inviting you in to try ‘these hot new 3D games’?” zoals 

‘Aurora’ op de website www.gamgirlz.com  de huidige gamecultuur raak typeert (1998). 

 

Dit beeld sluit aan bij bestaande cijfers over de lezers van tijdschriften over games. In 2001 

bleek uit lezersonderzoeken van de Ziff Davis Media Game Group dat een overgrote 

meerderheid van de lezers van gametijdschriften mannelijk is (Ricci, 2003: 12). Dit zorgt 

ervoor dat de participanten uit de afstudeerscriptie van Melissa Ricci uit 2003 overwegend 

negatief reageerden op de manier waarop gamemagazines hun publiek benaderen. 

Belangrijkste conclusies waren dat gamende vrouwen zich miskend voelen door de game-

industrie en dat ze graag een gulden middenweg zouden zien: geen roze kleurschakeringen 

maar een blad dat door mannen èn vrouwen gewaardeerd wordt. In de komende alinea’s 

komen de opvallendste resultaten van dit onderzoek aan bod, waarna ik een aantal punten 

formuleer waar een gamemagazine, in het bijzonder Gametoday, aan zou moeten voldoen om 

aan te kunnen spreken bij vrouwelijke lezers. 
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“If a magazine was designed for female gamers, I’d feel like I mattered to the Industry,” Aldus 

één van de participanten uit het onderzoek van Melissa Ricci (2003: 36). De algehele opvatting 

van vrouwelijke gamers die ondervraagd werden was dat gametijdschriften ze op dit moment 

niet aanspreken omdat ze zich volledig op de mannelijke populatie lijken te richten (25). 

Daardoor voelen ze zich miskend, zoals de hierboven geciteerde deelneemster. Zaken die ze 

niet aanspreken aan gametijdschriften lopen uiteen van de op mannen gerichte advertenties 

tot de ‘offensive’ en weinig realistische weergave van vrouwen (en mannen) in de tijdschriften. 

Een enkeling noemde de tijdschriften zelfs ‘porno for videogames’ vanwege de expliciete 

beelden die gametijdschriften bevatten (26).  

 

Hier ligt dan ook het belangrijkste knelpunt in de gamejournalistiek, waar verandering in moet 

komen om vrouwen te betrekken bij de gamecultuur. Vrouwen gaven aan een realistischer en 

minder seksueel geladen weergave van computergames terug te willen zien in tijdschriften om 

zich serieus genomen te voelen. Sommigen gaven aan een gametijdschrift te willen lezen dat 

geheel door en voor vrouwen gemaakt was. Anderen konden zich wel vinden in de huidige lay-

out en zouden alleen in de inhoud meer aansluiting met hun belevingswereld willen zien. De 

ondervraagde mannen erkenden de mannelijke toonzetting en gaven aan een vrouwelijk 

perspectief in gametijdschrift aan te moedigen (27).  

 

Wat tevens opviel was de vrouwelijke behoefte aan contact en communicatie: “When asked 

how they would benefit from a magazine designed for female gamers, the theme of human 

connection surfaced each time. Reading other female gamers’ opinions and being able to 

interact with other female gamers were topics that arose. In addition, the connection between 

the female gamer and the industry itself can be considered,” (36). Vrouwen zijn, meer dan 

mannen, op zoek naar een soort ‘community-gevoel’: waarschijnlijk is deze drang om ‘ergens 

bij te horen’ te danken aan het feit dat vrouwelijke gamers nooit voor vol zijn aangezien, 

waardoor vrouwen wegens gebrek aan acceptatie toevlucht zoeken bij elkaar. Ook de 

mannelijke dominantie in wat een mannendomein is gebleken legt de nadruk op de ‘anders-

heid’ van vrouwen, zoals Benwell aangeeft: “The tendency for men’s magazines to relentlessly 

insist upon the ‘otherness’ of women, whether in a positive or negative way, is part of a wider 

cultural phenomenon of gender dichotomizing, (2002: 168). 

 

Hoewel het voor een stimulatie van vrouwelijke gamers in de gamecultuur noodzakelijk is een 

vrouwelijke inslag te hanteren, is feminisme niet het antwoord. Net zoals games voor meisjes 

averechts werken en geen proces van integratie in gang zetten, zal een gametijdschrift alleen 

voor meisjes en vrouwen de bestaande ‘alienation’ van vrouwelijke gamers slechts 

bestendigen. De kunst is om een neutraal gamemagazine samen te stellen waarin mannen èn 
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vrouwen zich kunnen vinden. Hierbij is het belangrijk stereotype benaderingen van vrouwen 

(en mannen) te laten varen en een realistischer beeld van de gamewereld te hanteren. 

Daarnaast is het zaak om op inhoudelijk gebied meer diepgang te bieden met minder 

feitelijkheden en advertenties en meer informatie en educatie. Sekstisch taalgebruik, dat 

duidelijk gericht is op mannen, stoot vrouwen af en moet dus geweerd worden. Op grafisch 

gebied hoeft geen keuze voor òf roze òf blauw gemaakt te worden, maar een neutrale kleur als 

wit kiest geen partij voor man of vrouw en zal geen van beide geslachten dus afstoten. 

Tenslotte zijn communicatie- en interactiemogelijkheden van belang gebleken bij de 

vrouwelijke affectie met computergames dus een gamemagazine zou er goed aan doen hiervoor 

mogelijkheden te bieden. 

 

Dit hoofdstuk heeft aangegeven op welke manier journalistiek en games samengaan en hoe dit 

ingezet kan worden om vrouwen actiever te betrekken bij de gamecultuur. Om te kijken in 

hoeverre online gamemagazine Gametoday hieraan tegemoet komt, is het volgende hoofdstuk 

gewijd aan een analyse van deze site. Daaropvolgend worden samenvattende conclusies 

getrokken over het vermogen van Gametoday om vrouwelijke gamers aan te spreken, in 

vergelijking met de resultaten uit hoofdstuk 2 en 3. want niet alleen vrouwen hebben baat bij 

een hervorming van de gamejournalistiek, zoals Ricci aangeeft: “[i]f the industry and women 

gamers can understand each other, the video game magazine reading experience will be 

reformed, allowing for both “cultures” to benefit from this supplemental material, (2003: 18). 
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Inleiding 

“In Glasgow is een dief er vandoor gegaan met een aantal PlayStations uit het Yorkhill 

kinderziekenhuis. Er is nog één console overgebleven die alle kinderen (ongeveer veertien) 

samen moeten delen. In het ziekenhuis verblijven kinderen wekenlang om te herstellen van 

hun brandwonden. Omdat ze niet uit hun bed mogen, zijn de kinderen afhankelijk van de 

videogames en speelgoed om hun verblijf verdraagzaam te maken. In antwoord op deze laffe 

diefstal zijn de verpleegsters begonnen met een inzamelingsactie om de PlayStations te 

vervangen.”  

 

Dit bericht staat op zes februari 2006 bovenaan de voorpagina van www.gametoday.nl. Geen 

zakelijke review van een nieuwe shooter of racegame maar een opmerkelijk bericht uit de 

gamewereld die je niet in een dagblad, maar ook niet een gametijdschrift zou terugvinden. 

Gaat Gametoday dan inderdaad anders te werk dan deze gametijdschriften wat betreft inhoud 

maar ook design en interactiemogelijkheden? In de komende paragrafen wordt deze vraag stap 

voor stap uitgewerkt. 

 

4.1. Wat is Gametoday? 

De website www.gametoday.nl is een portaal voor nieuws over games, inclusief reviews en 

previews, maar ook achtergrondverhalen en columns over games. De site ligt in het verlengde 

van dagblad De Telegraaf en heeft daarom ook een eigen vaste plek in magazine TV 

Weekeinde. Op de site is te lezen dat deze november 2005 is opgestart omdat De Telegraaf 

meent dat  

 

“gaming inmiddels een volwassen industrie is en dus wordt het tijd om ook de gamer op een 

volwassen wijze te benaderen. Gametoday onderscheidt zich van andere publicaties door haar 

brede opzet, een onafhankelijke redactie, een heldere, gebruiksvriendelijke presentatie en 

navigatie en een volwassen benadering van gaming. We belichten ook de wereld rondom 

gaming via achtergrondverhalen over hoe bekende games worden ontwikkeld en de rol die 

gaming in ons leven speelt. Aangevuld met interviews met bekende en onbekende 

gameontwerpers. Gametoday is zo opgezet dat zowel de gamer die af een toe een spelletje 

speelt als de doorgewinterde gamer vindt wat hij of zij zoekt.” 

 
Gametoday 

4 
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Hieronder worden ook vrouwelijke gamers gerekend, licht Harry Bouwman, manager nieuwe 

media strategie bij De Telegraaf, toe in een gesprek op 8 december 2005. Een bewuste keuze, 

omdat ook het dagblad zich op mannen en vrouwen richt. Voor de makers van Gametoday dus 

reden genoeg om ook bij het opzetten van de website op het vrouwelijke publiek te mikken.  

 

 

 

Het resultaat is een overzichtelijke website met de volgende indeling op de voorpagina: aan de 

linkerkant van de site bevindt zich het menu dat uit vijf hoofdonderdelen bestaat met elk een 

aantal subonderdelen. Aan de bovenkant bevinden zich twee bewegende tekstbalken met de 

nieuwste releases en laatst updates met daarboven een zoekbalk. De rest van de site is gevuld 

met korte berichtjes, vergezeld van kleine afbeeldingen. De bovenste berichten zijn 

opmerkelijke nieuwtjes zoals het bericht bovenaan dit hoofdstuk. Daaronder volgen de laatste 

reviews en vervolgens komen de twee laatst toegevoegde columns van de zogenaamde game-

experts aan bod. Tussendoor bevinden zich her en der advertenties, een game toptien en een 

overzicht van de laatste updates in de review-sectie. Al deze verschillende onderdelen zijn 

terug te vinden in de menubalk aan de linkerkant van de site. 

 

4.2 Analyse Gametoday  

Om bovenstaande beschrijving verder uit te werken en te kijken in hoeverre dit aansluit bij 

wat er in de vorige hoofdstukken geconcludeerd werd, wordt in de volgende paragrafen de 

website geanalyseerd op verschillende punten. Allereerst wordt er gekeken naar de inhoud: 

wat wordt er verteld en op welke manier? Hoe wordt de lezer aangesproken? Worden 

bestaande stereotypes die door vrouwelijke gamers zo gehekeld worden in stand gehouden? Is 

er voldoende diepgang te vinden in de website? Daarnaast wordt er gelet op de esthetische 

aankleding waarin dit alles gebracht wordt: is er gekozen voor een bepaalde stijl en hoe ziet 

deze eruit? Voor welke kleuren en vormen is gekozen? Tenslotte wordt bekeken in hoeverre de 

site communicatie- en interactiemogelijkheden biedt; uit de vorige hoofdstukken is immers 

gebleken dat vrouwelijke gamers op zoek zijn naar contact en dit missen in huidige 

gamemagazines.  

 

4.2.1 Inhoud 
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Wat inhoud betreft doet Gametoday grotendeels wat het belooft: een volwassen benadering 

van games met naast reviews en previews de nodige achtergrond. Deze achtergrond blijft 

echter beperkt tot korte nieuwsberichtjes met opvallendheden uit de game-industrie. 

Achtergrondverhalen over de serieuzere of diepere aspecten van computergames zoals 

pervasive gaming zul je op Gametoday niet tegenkomen. Of het moet zo zijn dat één van de 

game-experts (Alex Roos, Manuel Schenkhuizen en Marinka Copier) het onderwerp toevallig 

aansnijdt in zijn of haar column. Hoewel deze columns een frisse kijk geven op verschillende 

aspecten van computergames blijft de diepgang beperkt. 

 

De reviews en previews zijn uitgebreid en behandelen alle facetten van de desbetreffende 

game; van hardware tot gameplay. Als we kijken naar de gehanteerde tone-of-voice hiervan is 

deze niet nadrukkelijk mannelijk of vrouwelijk, maar dat hangt sterk van de game af. De 

review van de action/shooter DEAD OR ALIVE 4 begint bijvoorbeeld met de veelbelovende zin: 

“Dead or alive is zoveel meer dan grote borsten!” Een zin die aan de ene kant een vooroordeel 

over deze game onderuit haalt, maar er tegelijkertijd de aandacht op vestigt door er een 

review mee te openen. Verder wordt er niet of nauwelijks aanspraak gedaan op specifieke 

vrouwelijke of mannelijke games of game-kenmerken. De review van THE SIMS 2 bijvoorbeeld 

rept met geen woord over het feit dat deze game gezien wordt als eersterangs ‘vrouwengame’; 

wat dat betreft neemt Gametoday dus een neutrale positie in. 

 

De meeste reviews en previews zijn gekoppeld aan een 

aantal screenshots; stills uit het spel van vaak 

spectaculaire momenten. Opvallend is dat bij verhalen 

over games die vrouwelijke personages bevatten deze in 

het merendeel van de screenshots terugkomen. Hierbij 

gaat het vooral vrouwelijke figuren in expliciete poses, 

zoals de afbeeldingen hiernaast. Hoewel Gametoday er in 

tekstueel opzicht dus in slaagt een neutrale positie ten opzichte van mannen en vrouwen in te 

nemen, neigt de site in visueel opzicht toch naar de mannelijke kant. In de volgende paragraaf 

kijk ik of dit ook geldt voor het uiterlijk van de site zelf.   

 

4.2.2 Design 

Op het gebied van design en lay-out heeft Gametoday gekozen voor een zakelijke stijl die past 

bij een magazine dat in het verlengde ligt van een krant. De hoofdkleur is wit; een neutrale 

kleur die niet specifiek mannelijk of vrouwelijk is. De tweede kleur is donkerrood en wordt 

gebruikt om bepaalde stukjes tekst te accentueren, zoals buttons, hyperlinks en 

menuonderdelen. Het zakelijke aspect komt ook terug in het gebruik van vormen: er is veel 
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gebruik gemaakt van hoekige vormen die soms schuin aflopen. Voor de rest zijn er weinig 

toeters en bellen te vinden. De enige beweging bevindt zich in de nieuwsbalk bovenaan de 

pagina en in de bewegende advertenties op en naast de site, maar die hebben verder niets met 

Gametoday te maken. Of rode kleuren en rechte hoeken alle vrouwelijke bezoekers zullen 

aanspreken is natuurlijk niet zeker, maar door voor bijvoorbeeld ronde hoeken te kiezen loop 

je het risico door de mannelijke bezoekers afgewezen te worden.  Door voor wit, rood en recht 

te kiezen zit Gametoday relatief veilig wat design betreft. 

 

De indeling van de site is al even zakelijk: de verschillende onderdelen worden duidelijk van 

elkaar gescheiden door grijze lijnen of stippellijnen, maar worden wanneer nodig aan elkaar 

gekoppeld, bijvoorbeeld bij de zoekresultaten. Het lettertype is een strak, schreefloos type die 

op de hele site gebruikt wordt, behalve in het logo: daar is gekozen voor een pixelachtig 

lettertype met een digitale uitstraling, waarschijnlijk om te benadrukken dat het hier om een 

digitaal magazine gaat. Net als in de papieren versie van De Telegraaf is er op de voorpagina 

veel te zien: in tegenstelling tot de krant 

zijn dat over het algemeen geen vette 

koppen of grote foto’s, maar een 

stortvloed aan nieuwsberichten zodat je als 

lezer niet meer weet waar je moet kijken. 

Om een overzicht te krijgen van wat er 

allemaal te lezen valt moet de bezoeker 

helemaal naar de onderkant van de pagina 

scrollen. Handiger zou het zijn als het 

menu aan de linkerkant van de pagina dan 

mee zou bewegen naar beneden, zodat de bezoeker altijd een besef heeft van waar hij/zij is. 

Dit zou een positieve invloed hebben op het bezoekersaantal van zowel mannen als vrouwen. 

 

Ook wat betreft design en lay-out heeft Gametoday duidelijk een neutrale positie nagestreefd. 

Het is onmogelijk om alle bezoekers in dit opzicht aan te spreken, maar als een vrouw zich niet 

kan vinden in het design van de site heeft dat waarschijnlijk meer te maken met haar 

persoonlijke smaak dan haar geslacht. 

 

4.2.3 Communicatie & Interactie 

In de vorige hoofdstukken is gebleken dat gamende vrouwen meer dan mannen op zoek zijn 

naar contact en communicatie. Zoals we zagen bij het onderzoek van Melissa Ricci stellen ze 

dit als belangrijke eis voor hun ideaal van een gamemagazine. Hoewel een website veel 
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mogelijkheden tot interactie biedt, zijn er bij Gametoday vrijwel geen 

interactiemogelijkheden te bekennen. 

 

Wat dat betreft biedt Gametoday eigenlijk alleen eenrichtingsverkeer: er kan nergens op 

gereageerd worden, zelfs niet op de opmerkelijke berichtjes bovenaan de site. Dat terwijl er 

veel verschillende meningen over games bestaan en de mogelijkheid om te reageren de 

geloofwaardigheid zou verhogen. Ook de columns van de game-experts blijven vrij van 

reacties. Opmerkelijk, aangezien juist deze onderdelen van de website een soort weblog-idee 

uitdragen, waar commentaar van bezoekers van groot belang is.  

De beoordelingen van games (bestaande uit sterren; variërend van een tot vijf sterren) zijn 

tevens opgesteld door de redactie. Ook hier zou het de geloofwaardigheid van de site juist 

goed doen als ook bezoekers hun waardering voor een game konden laten blijken.  

 

Een van de belangrijkste mogelijkheden tot interactie op internet is tegenwoordig het forum, 

waar bezoekers vaak felle discussies met elkaar aangaan, maar ook contacten kunnen leggen. 

Dit zou dus een stimulerend middel kunnen zijn om vrouwelijke gamers met elkaar in contact 

te brengen, maar dat ontbreekt op Gametoday. Aan de ene kant een gemiste kans, maar aan 

de andere kant een logische keus, aangezien het wel om een krant gaat die informatie wil 

verschaffen en geen chatbox wil zijn. 

 

Het enige e-mailadres dat op de site te vinden is, is dat van de redactie. Er is dus geen enkele 

mogelijkheid om met andere bezoekers in contact te komen, terwijl gamende vrouwen elkaar 

juist op die manier kunnen vinden.  Een optie zou zijn om het weblog-idee van de columns op 

de site door te trekken naar de rest van de website en geregistreerde gebruikers de 

mogelijkheid te bieden te reageren op berichten om zo met elkaar in contact te komen. Want 

op dit moment biedt Gametoday wat interactie betreft te weinig mogelijkheden om vrouwen 

van dienst te kunnen zijn.  

 

Dit hoofdstuk heeft inzicht gegeven in de manier waarop Gametoday handelt ten opzichte van 

haar publiek, wat bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Op sommige gebieden zoals 

interactie moet er nog heel wat gebeuren om vrouwelijke gamers aan te trekken, maar op 

andere vlakken zoals inhoud is al een vrij neutrale houding aangenomen. Het volgende 

afsluitende hoofdstuk gaat na op welke punten Gametoday aansluit bij de resultaten uit 

hoofdstuk 2 en 3 en op welke punten Gametoday voor verbetering vatbaar is.    
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Inleiding 

“De Telegraaf bereikt ruim 1,3 miljoen gamers waarvan 37% in de leeftijd 25-34 jaar. Maar 

liefst 40% van de gamende Telegraaflezers/bezoekers is vrouw.” Deze statistische informatie is 

te lezen op het gedeelte van Gametoday voor adverteerders. Hiermee geven ze aan dat 

vrouwen, ook voor adverteerders, een realistische doelgroep zijn. In dit hoofdstuk ga ik na of 

de resultaten van de analyse uit hoofdstuk vier tegemoet komen aan deze bewering.  

 

5.1 Resultaten analyse Gametoday 

Inhoudelijk zit Gametoday op de juiste koers om vrouwen aan te spreken; er werden niet of 

nauwelijks stereotype benaderingen gesignaleerd en ook de tone-of-voice was niet expliciet 

masculien. Het probleem zit hem dus niet zozeer in wat Gametoday wel doet, maar in wat 

Gametoday niet doet; namelijk diepgang en achtergrond bieden. Het nieuwsgedeelte van de 

website staat vol opmerkelijke feiten en ontwikkelingen, maar daar wordt door de redactie 

niet of nauwelijks op ingehaakt in de vorm van follow-ups die het bericht wat meer 

achtergrond geven.  

 

Op esthetisch gebied heeft Gametoday ervoor gekozen zo neutraal mogelijk voor de dag te 

komen om beide geslachten aan te spreken. De stijl die hier gehanteerd wordt is zakelijk te 

noemen, enigszins vergelijkbaar met andere nieuwslogs. Iedere vorm van afkeuring van deze 

stijl onder bezoekers zou veroorzaakt zijn door persoonlijke smaak, niet zozeer door het 

geslacht van de bezoeker. 

 

Communicatiemogelijkheden, die voor vrouwen zo belangrijk zijn gebleken, schitteren door 

afwezigheid. Nergens is een ‘post comment’-button te vinden en geen enkel onderdeel op de 

site geeft je een idee van de identiteit van de overige bezoekers. Hoewel het acceptabel is dat 

Gametoday niet wil fungeren als chatbox, kan het ook niet de bedoeling van interactieve media 

als internet en games zijn om alleen maar eenrichtingsverkeer toe te laten. Daarnaast is 

interactie en communicatie niet iets wat alleen vrouwen een verrijking van het internet 

vinden; mannen zijn minstens zo vaak actief op fora en weblogs. Wat dat betreft zouden meer 

communicatiemogelijkheden op Gametoday door vrouwen èn mannen verwelkomd worden.  

 
Conclusies 

5 
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5.2 Conclusie 

De analyse zoals uitgevoerd in hoofdstuk 4 heeft uitgewezen dat Gametoday op de juiste weg 

zit om vrouwelijke gamers te betrekken bij de gamecultuur, maar dat het lastig is gebleken 

een balans te vinden tussen een mannelijke en vrouwelijke manier van publiek benaderen. Dat 

geldt voor zowel inhoudelijke aspecten als voor vormgeving en interactie. Maar vooralsnog 

kunnen gamemagazines als Power Unlimited een voorbeeld nemen aan Gametoday die voor 

zover mogelijk een neutraal gameportaal heeft opgesteld waarin mannen en vrouwen zich 

kunnen vinden.  

 

Dat vrouwen erkend willen worden als gamers is logisch en terecht met een aandeel van 42% in 

de gamemarkt; dat de game-industrie wat betreft gamedesign, marketing en journalistiek op 

de mannelijke gamer blijft mikken is dus hopeloos achterhaald. Erkenning in de vorm van een 

roze website met knuffelige Nintendogs is wel het laatste wat het emancipatieproces van de 

gamende vrouw nodig heeft, neutraliteit is juist de sleutel. Daarnaast is een vermenselijking 

van het nieuws, wat in hoofdstuk 3.1 cruciaal is gebleken voor vrouwelijke interesse in de 

huidige journalistieke berichtgeving, iets waar ook de gamejournalistiek goed aan zou doen.  

 

Aloude stereotypes zoals geformuleerd in de column van Joran Polak in hoofdstuk 2 dienen 

daartoe eerst overboord te worden gegooid. We moeten toe naar een realistischer weergave 

van vrouwen in games en gamecultuur. Hetzelfde gaat (weliswaar in beperktere mate) 

overigens op voor mannen die in games als onoverwinnelijke kleerkasten worden 

gerepresenteerd. Maar omdat vrouwen zich nog altijd miskend voelen door de game-industrie, 

zoals bleek in hoofdstuk 2 en 3, is het zaak daar snel verandering in te brengen, onder andere 

door een hervorming van de gamejournalistiek. Als de journalistiek omtrent games en 

gamecultuur de oogkleppen eens afdoet en onder ogen ziet dat ook vrouwen geïnformeerd 

willen worden over games (alleen dan niet over de cupmaat van Lara Croft) zou de voorpagina 

van de Power Unlimited er voortaan heel anders uitzien.  
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