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Wat is Virtual Reality?
Virtual Reality (VR) is een door een computer
gesimuleerde omgeving waar gebruikers worden
ondergedompeld in een levensechte ervaring.
Gebruik
Houd tijdens het gamen met de HTC Vive rekening
met de volgende punten:
- Alleen degene die aan het gamen is, staat in het 		
vlak; leid deze persoon niet af
- Probeer langzaam te bewegen en geen plotselinge
bewegingen te maken
- Ga voorzichtig met de apparatuur om
- Zet bij duizeligheid of misselijkheid de bril af en 		
meld dit bij de VR Lab medewerker
- Game niet langer dan 30 minuten achterelkaar in
verband met kans op misselijkheid
* * * * * = moeilijk

Google Tilt Brush

*****

The Lab VR

*****

Job Simulator

*****

8+

Google Earth VR

*****

Teken in een eindeloze ruimte driedimensionale kunstwerken. Ontwerp kleding of maak
beelden. Er zijn diverse tools om mee te
werken.

Ontdek de verschillende mogelijkheden van
VR door de spellen van The Lab VR. Zo kun je
boogschieten, robots bouwen of
bergbeklimmen.

Altijd al willen weten hoe het is om in een
keuken of op een kantoor te werken? Probeer
het uit in VR.

Verken de wereld en bezoek diverse landen of
steden door over de wereld te navigeren.

Tip!
Swipe met je linkerduim over de trackpad om
je pallet te gebruiken en transporteer jezelf
door de ruimte om een groter werk te creëren.

Tip!
Er zijn verschillende werelden. Let op: Secret
Shop kan als eng ervaren worden door
kinderen.

Tip!
Haal alles uit jouw proefdag, je hoeft niet
volgens de regels te werken!

Tip!
Sommige steden zijn tot in detail uitgewerkt;
ontdek ze door op de menuknop te drukken.

* * * * * = makkelijk
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Fantastich Contraption

Lyra VR

In deze kleurrijke omgeving bouw je diverse
constructies; zorg ervoor dat de constructie van
punt A naar punt B kan bewegen.

Leer virtueel muziek componeren met Lyra VR!
Kies verschillende instrumenten en zie hoe de
muziek ontstaat.

Tip!
Breng je rechterhand naar je rechterschouder,
houd de trigger in en haal je hand weer naar
voren. Er verschijnt een onderdeel!

Tip!
Door de verschillende noten te verbinden
ontstaat er een melodie.
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Nature Treks

8+

10+
8+

*****

8+

The Night Cafe

Apollo

*****
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VR Museum of Fine Art

Eye of the Owl

Treed letterlijk binnen in de schilderijen van
Vincent van Gogh.

Waan je in een virtueel museum en bekijk
onder andere ‘David’ van MichelAngelo.

Reis vijfhonderd jaar terug in de tijd en ga op
bezoek in de studio van de Hieronymus Bosch
en ontdek zijn meesterwerk ‘de Tuin der
Lusten’.

Tip!
Transporteer naar de diverse ruimtes.

Tip!
Ga op zoek naar kunst in dit virtueel museum,
er zijn verschillende hallen.

Tip!
Je controller kan gebruikt worden als
vergrootglas.
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Allumette

*****

Ga op ontdekkingstocht in de natuur. Reis over
de savanne of ga op avontuur in de jungle. Als
je goed oplet kom je van alles tegen, zelfs wilde
dieren!

Ervaar het ruimtevaartprogramma Apollo door
de ogen van de ruimtevaarders en zet voet op
de maan.

Allumette is een van de eerste films in VR. Laat
je meeslepen in het verhaal over de relatie
tussen een meisje en haar moeder.

Tip!
Selecteer één van de bollen met de grib button
en laat de natuur tot leven komen.

Tip!
Door op de menuknop te drukken ga je naar de
volgende scene.

Tip!
Dit is een VR film, dit houdt in dat er geen
interactie plaats vindt.
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Google Blocks

*****

Hou je van bouwen? Ga dan aan de slag met
Google Blocks en bouw met losse blokken je
ultieme droomhuis, auto of misschien wel een
compleet voetbalstadion? Maak het zo gek als
je zelf wilt.
Tip!
Wist je dat jouw ontwerp later geprint kan
worden met een 3D printer?

12+

De bunker van
Seyss-Inquart

*****

Bekijk lokaal erfgoed in VR en laat je rondleiden
door de Bunker van Seyss-Inquart. De virtuele
tour is in samenwerking met Erfgoed
Gelderland en Stichting de Bunker van
Seyss-Inquart tot stand gekomen.
Tip!
Zet een koptelefoon op voor de totaalbeleving.

www.coda-apeldoorn.nl/vrlab

Welkom in CODA VR Lab

Ping Pong League

*****
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Awaken

*****

Oefen je backhand en je forehand in Ping Pong
League. Speel een potje online of tegen een
andere speler in CODA VR Lab.

In deze dromerige omgeving gaat het erom dat
de gloeiende bol van punt naar punt rolt. Je
krijgt hiervoor maar een aantal voorwerpen.

Tip!
Links? Je wisselt van hand door de controllers
te kruizen en de triggers in te drukken.

Tip!
Transporteer jezelf door de ruimte om een
beter zicht te krijgen op jouw bouwwerk.
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Magical Squash

*****
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Lifeliqe Museum

Ontdek of er diep van binnen een tovenaar in
je schuilt. Ga aan de haal met magische
spreuken, betoverende drankjes en bevrijd
zo de geest die opgesloten zit in Waltz of the
Wizzard.

Bezoek het Lifeliqe museum in VR en bekijk
onder andere dinosauriërs en andere dieren
van dichtbij en in hun omgeving.

9+

Waterbears

*****

*****

Waltz of the Wizzard

Tip!
Gooi verschillende ingredienten bij elkaar en
ontdek welke magische krachten er ontstaan.

Sparc

Tip!
Door onderdelen van het dier te selecteren
in het menu lichten ze op. Zo kun je ze beter
bekijken!
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Island Time

Werk je in het zweet tijdens een potje
virtuele squash! Behaal zoveel mogelijk punten
en verbreek de high score!

Help de waterbeertjes! Ze zitten opgesloten in
buizen en moeten bevrijd worden. Gebruik je
puzzeltalent en los de puzzel op.

Stap in de wereld van Sparc! In deze game
draait het om behendigheid, vangen en weer
terugkaatsen.

Met je gezonde verstand, slimme trucs en het
advies van Carl de krab moet je er alles aan
doen om te overleven op een onbewoond
eiland.

Tip!
Door op de kleine knop bovenaan de
controller te drukken, zet je het spel op pauze.

Tip!
Kijk in het menu voor losse onderdelen die je
moet gebruiken om de puzzel op te lossen.

Tip!
Dit spel kan je in duo’s spelen. Daag je
tegenstander uit!

Tip!
Probeer eens twee objecten tegen elkaar aan
te houden. Er ontstaat iets nieuws!
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Candy Kingdom

*****

Audioshield
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Richie’s Plank Experience

Wacky Wings

*****

Stap in de locomotief en waan je in
luilekkerland! Win zoveel mogelijk punten door
op de juiste snoepjes te schieten.

Beweeg op de maat van de muziek en weer zo
de ballen af die op je afgevuurd worden.

Overwin je angsten en spring van een hoog
gebouw af. Vlieg verder of laat je express
vallen. Wie durft?

Wil je weten hoe het is om een vliegtuig te
besturen? Stap dan in de wereld van Wacky
Wings en haal zoveel mogelijk punten!

Tip!
Het snoepjespistool staat klaar in de
locomotief.

Tip!
Als je je controllers kruist wordt je schild paars.

Tip!
Op elke verdieping is iets anders te beleven.

Tip!
Hoe beter je wordt, hoe meer opties je krijgt.

Zombie Training
Simulator

*****

Met deze cartoonachtige game leer je hoe je
jezelf kunt verdedigen als de zombies op je
afkomen.
Tip!
Breng je rechterhand naar je rechterschouder
en houd de trigger ingedrukt; haal nu je hand
weer naar voren. Er verschijnt een katana!

www.coda-apeldoorn.nl/vrlab

10+
8+
8+

