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elkom in de wonderlijke
wereld van Roblox!

Of je nu een nieuwe speler bent of al vele uren
hebt doorgebracht op het grootste gameplatform,
er is altijd wel iets leuks te vinden. Roblox heeft
miljoenen geweldige games en werelden om te
ontdekken. We vinden graag nieuwe plekken,
banen en huisdieren om plezier mee te beleven.
In Roblox kun je werkelijk alles zijn wat je wilt.
Wil je een bakker spelen? Of een winkeleigenaar?
Misschien wil je pizza’s bezorgen of schurken
pakken? Of speel je liever coole games met
vrienden en ren je graag over obstakelbanen?
Wat je ook kiest, er is altijd wel iets voor jou bij. Als
je je echt voor het eerst aan Roblox waagt, helpen
we je graag kennismaken met een aantal topgames.
Als je meer ervaren bent, dan hebben we een paar
uitdagingen voor je. Dit boek is voor iedere
Roblox-speler!
We spelen allemaal Roblox om plezier te
hebben. Dus ga achter je computer zitten, of
pak je controller of smartphone, start Roblox op
en ga een game spelen. Blijf veilig en het
belangrijkste: veel plezier!
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DE WERELDEN VAN

ROBLOX

SUMMER CREATOR
CHALLENGE

OPLEIDING

De leraren konden met Roblox lessen voor hun
leerlingen maken. Dit werd niet alleen gebruikt om
programmeren te leren, maar ook voor lessen over
andere onderwerpen. Leraren en leerlingen konden
samen locaties maken om nieuwe ideeën
te proberen!

Er gebeurt zo veel in Roblox dat we het moeilijk vonden om alles van het
afgelopen jaar op twee pagina’s te zetten! We kunnen niet vergeten wat je medeRobloxians hebben bereikt en welke games ze het vaakst hebben gespeeld.

100
MILJOEN

SPELERS
Misschien wel het grootste
nieuws is dat Roblox
100 miljoen spelers
heeft bereikt! Wat een
ongelooflijke prestatie! En
die gamers hebben ook
nog eens bij elkaar meer
dan 1 miljard uur gespeeld.

ONTWIKKELTALENT
Roblox is één van de populairste
manieren geworden om games te
maken. Iedereen, of je nu jong of oud
bent, ervaren of onervaren, kan maken
maken wat hij wil. Bovendien kun je
anderen jouw creaties laten proberen.
Sommigen zijn andere games gaan
maken of konden hun studie betalen
dankzij de Roblox-games die ze
hebben gemaakt.
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Spelers van over de hele wereld werden aangespoord
hun eigen games te maken met hulp van Roblox. Ze
kregen hulpmiddelen en een programma waarmee
gebruikers langzaam en met hulp leerden om games
te maken. Roblox helpt mensen om programmeren te
leren en spoort spelers aan om creatief te zijn.

MENTALE GEZONDHEID EN
VEILIG ONLINE
Samen met ouders, leraren en dokters heeft Roblox de game
veiliger gemaakt voor spelers van alle leeftijden. Door nieuwe
veiligheidsinstellingen werd het makkelijker voor spelers om
te genieten van hun favoriete games. Roblox probeert ook
pesten en intimidatie te bestrijden. Spelers krijgen toegang
tot hulpmiddelen waarmee ze meteen gevaren of problemen
kunnen voorkomen, door het blokkeren en
rapporteren van zich misdragende spelers.

TOP 10 BEST BEZOCHT
Er zijn zo veel games om te spe
len in Roblox.
Welke werden het meest bezoch
t?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MeepCity
Adopt Me!
Jailbreak
Royale High
Murder Mystery 2
Work at a Pizza Place
Welcome to Bloxburg
Prison Life
Flee the Facility
Super Hero Tycoon
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PLATFORMEN
EN BESTURING

Roblox-fans kunnen nu hun favoriete games overal spelen, maar van
het ene naar het andere apparaat overschakelen kan verwarrend zijn.
Dit is een handige uitleg over hoe je Roblox op de pc of Mac, Xbox One
of op je smartphone speelt.

esc
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SPATIEBALK

WELK PLATFORM IS HET BESTE VOOR

op, maar over de
Daar is geen makkelijk antwoord
op de smartphone
Wie
volgende dingen kun je nadenken.
g tot een grotere
of computer speelt, heeft toegan
x-versie van Roblox.
verzameling games dan op de Xbo
eenmaal graag met
Maar sommige mensen spelen nu
mobiele apparaten is
een controller. Het voordeel van
t spelen!
natuurlijk dat je er overal op kun

TOETSENBORD

XBOX

• [WASD] – bewegen
• [spatiebalk] – springen
• [cijfertoetsen] – items uitrusten/wegdoen
• [I/O] – in-/uitzoomen
• [/] – chatten
• [esc] – menu

• [linker joystick] – bewegen
• [A] – springen
• [B] – terug/annuleren
• [LB/RB] – blader door uitgeruste 		
voorwerpen
• [RT] – voorwerp gebruiken
• [rechter joystick] – camera draaien
• [rechter joystick indrukken] –
in-/uitzoomen
• [menuknop] – Roblox-menu

L

R

MIJ?

MOBIEL APPARAAT
Op een mobiel apparaat tik je vooral op
het scherm. Tik op de juiste knop in beeld
om bijvoorbeeld voorwerpen uit te rusten
of door de menu’s te bladeren. Een aantal
andere belangrijke manieren om de game te
bedienen zijn:
• [virtuele joystick] – bewegen
• [springknop] – springen

MUIS
• [links klikken] – uitgerust item gebruiken
• [rechts klikken] – camera draaien
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1

ACTIEGAMES

2

Roblox kan een geweldige plek zijn om met vrienden
te relaxen, maar soms wil je zo’n lekker snelle game vol
actie spelen om de tijd door te brengen. Probeer deze
vijf uitstekende actiegames eens voor een flinke dosis
adrenaline.

POLYGUNS
Polyguns is een heftige shootergame in een
neonvoxelwereld waarin teams in allerlei
futuristische levels tegen elkaar strijden.
Hoe beter je het in elke wedstrijd doet, hoe
meer geld je verdient. Hiermee ontgrendel
je betere wapens, pantsers, voorwerpen en
uiterlijkvoorwerpen.

Q-CLASH
Kies één van de acht unieke helden, elk met
hun eigen vaardigheden en kwaliteiten, en ga
het slagveld in Q-Clash op. De teams moeten
een aantal doelstellingen halen, zoals locaties
op de kaart in bezit nemen of een wagentje
van de ene naar de andere kant van de kaart
brengen. Deze krankzinnige actie laat zien
wat er allemaal mogelijk is in Roblox.

4

WORLD // ZERO
Betreed deze wereld met felle kleuren als één van de drie
klassen: swordmaster, mage of defender. Elke klasse heeft
sterke vaardigheden om de vijanden uit te schakelen. Na
een tijdje kun je je personage aanpassen om nog coolere
vaardigheden te ontgrendelen.
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3

ADVENTURE UP!
Zoek naar schatten, upgrade je uitrusting en leer
geweldige nieuwe spreuken in Adventure Up! Het begint
pas echt als je de kerkers in gaat. Hier wemelt het van
gigantische monsters om tegen te vechten!

5

APOCALYPSE
RISING 2
Dit vervolg op de originele survivalsim
van Roblox is één van de meest geliefde
actiegames op het platform. Er is een grote
open wereld om te verkennen, maar gevaren
liggen overal op de loer, van zombies tot
andere dodelijke spelers. Doe alles om te
overleven!
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ZO BEGIN JE

PET SIMULATOR 2
Wil je een gigantische wereld vol schattige
huisdieren om te adopteren? Dan is dit de game
voor jou. Er is geen heftige actie en je hoeft
niet te werken. Het draait allemaal om de
liefde voor huisdieren. Er zijn veel dieren
De sociale kant van
om te adopteren en verzamelen, nieuwe
Roblox te leren kennen.
werelden om te verkennen en zeldzame
Het heeft een lekker
eieren om te vinden. Bovendien kun je
langzaam tempo zodat je
huisdieren ruilen met vrienden om je
rustig met de schattige
verzameling te voltooien!
dieren bezig kunt

Als Roblox nieuw voor je is, kan je best wel in de war raken van al die
verschillende games. Waar moet je beginnen? We hebben een aantal leuke
games voor je uitgekozen zodat je makkelijker kunt wennen.

GOED OM…

zijn.

WORK AT A
PIZZA PLACE
In deze game kun je drie
verschillende soorten werk doen
in een pizzeria. In de keuken
maak je pizza’s en doe je ze in
een doos. Aan de kassa praat je
met klanten en geef je ze hun
bestelling. Als laatste kun je
ook pizza’s bezorgen met een
razendsnelle scooter of auto.

GOED OM…
Gewend te raken
aan de besturing
en het uiterlijk van
Roblox. Meer soorten
werk levert meer
ervaring op.

GOED OM…
GOED OM…

ROCITIZENS
In RoCitizens kun je eigenlijk gewoon doen
wat je wilt. Het is een goede plek om een rol te
spelen met vrienden of gewoon zelf dingen te
ontdekken. Neem bijvoorbeeld een baan om geld
te verdienen zodat je iets leuks voor je huis kunt
kopen. Als je geen zin hebt om te werken, kun je
altijd een praatje maken met andere bezoekers of
minigames spelen.
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Snel een wereld
te verkennen met
veel mogelijkheden.
Veel Roblox-games
hebben grote
kaarten die je kunt
verkennen.

Beter te worden in het
besturen van je avatar
en te reageren op andere
spelers. Het begin is
moeilijk, maar je wordt
snel goed genoeg voor
andere games.

BIG PAINTBALL
Wil je snelle en maffe actie? Doe
dan een potje Big Paintball. Veel
spelers proberen zo veel mogelijk
tegenstanders achter elkaar uit te
schakelen zonder zelf geraakt te
worden. Er zijn veel uitdagingen
en manieren om je personage
in level omhoog te laten gaan.
Ook kun je nieuwe speelwijzen
ontgrendelen.
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BESTE VOERTUIGEN

Hou je van snelheid? Droom je van racen over de snelweg of door de
bochten slippen? In Roblox zit je dan goed! Sommige auto’s zijn een lust
voor het oog en andere auto’s gaan ongelooflijk hard. We hebben een paar
geweldige voertuigen uit allerlei Roblox-games voor je geselecteerd.

VOLT BIKE
JAILBREAK!

De Volt Bike lijkt weggelopen uit een
futuristische arcadegame. Door de opzichtige
kleuren zal de politie hem sneller zien, maar
ze maken weinig kans om dit snelste voertuig
uit de game bij te houden! Er kan maar
één persoon in, dus de andere ontsnapte
gevangenen moet je laten staan. Hopelijk
vinden ze dat niet erg!

EDISON ROADSTER 2.0
ROBLOX VEHICLE SIMULATOR

SNELLE BOTEN

Edison Roadster is met gemak de snelste auto in een
Roblox-game. Hij is snel en ziet er gelikt uit. In de
Roblox Vehicle Simulator betaal je er 12 miljoen voor,
maar dan laat je ook iedereen achter je. Deze wagen
heet ‘The petrol killer’ in de game en verplettert
alle snelheidsrecords in stijl. Hij gaat meer dan 600
kilometer per uur. Het lijkt wel een raket!

BUILD A BOAT
FOR TREASURE

ROCKET CARS
CAR CRUSHERS 2

Oké, we hebben een beetje vals gespeeld. Elke auto
in Car Crushers 2 kan een raketwagen worden. Pak
je favoriete voertuig met vier wielen, zet er een raket
op en schiet de lucht in over de kaart. In Car Crushers
2 is het doel andere auto’s kapot te rammen, dus
gebruik je raket om de tegenstanders te beuken
totdat ze ontploffen. Wat een actie!
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Ja, we spelen weer vals.
Maar opnieuw met een
goede reden. Boten zijn
geweldig. En boten die je
zelf bouwt, zijn nog beter.
In Build a Boat for Treasure
bouw je een geweldige boot
om schatten te zoeken. Je kunt
doen wat je wilt, als het maar
vaart. Als je eenmaal op zee
bent, voel je je een echte piraat!

HELIKOPTERS
MADCITY

Helikopters zijn gewoon cool. Dat is een feit. Ze
zijn snel, wendbaar en maken lekker veel herrie. De
besturing is even wennen, maar het ziet er allemaal
geweldig uit. De autobestuurders op de grond in
MadCity zullen jaloers zijn. Niet voor niets zie je ze
altijd in films en tv-series!
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CARRIÈREQUIZ

Je kunt tientallen soorten werk doen in Roblox. Een aantal van deze banen
staan hieronder. We hebben alleen de volgorde van de letters veranderd.
Kun jij het beroep raden?

KERAKB
Vroeg op
om brood te
bakken

RIJNKERMEW

RARALE

ANTWOORD

ANTWOORD

ANTWOORD

REBO

DILSCHER

SACIÈRES

Ik
maak
kunst

ANTWOORD

Er zijn heel veel games om bij te houden in Roblox. Op deze pagina
kun je je favoriete dingen opschrijven. Je hoeft ze niet allemaal
tegelijk in te vullen!

FAVORIETE GAME

FAVORIETE BEROEP

Tijd
om te
leren!

Diep onder
de grond
werken

Wilt
u iets
bestellen?

JOUW FAVORIETEN

ANTWOORD

FAVORIETE
OBSTAKELPARCOURS

FAVORIETE VOERTUIG

FAVORIETE HUISDIER

FAVORIETE
DECORATIEMEUBEL

Dat is
dan 10
euro

ANTWOORD
FAVORIETE VRIENDEN

ROUCEUR
Ik hou
van
racen

ANTWOORD
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Antwoorden op bladzijde 69

TERKOD
Wat
zijn uw
klachten?

ANTWOORD

FAVORIETE
MODEACCESSOIRE

BRIKANE
Ik
bewaar je
geld

FAVORIETE
TYCOONGAME

FAVORIETE WINKEL

ANTWOORD
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ROLEPLAYINGGAMES

2

Er zijn zo veel roleplayinggames om uit te kiezen. Elke game
biedt weer iets anders. Er is altijd weer een game voor jou, of
je nu graag voor dieren zorgt, pizza’s bakt of met vrienden
kletst in een virtuele stad. Roleplayinggames behoren tot de
beste games in Roblox!

WORK AT A
PIZZA PLACE

1

Kies je favoriete rol in het team van Builder
Brothers Pizza. Misschien rijd je graag rond
en wil je pizza’s bezorgen. Of vind je in de
keuken werken leuk? Wat je ook kiest, je
werkt in een leuk team, verdient geld en
geeft mensen eten.

4

ADOPT ME!
Zorg je graag voor dieren, zoals een hondje
of een kat? Dan is Adopt Me! de game voor
jou! Voed je huisdier op in je huis dat je
helemaal zelf kunt inrichten praat met
vrienden, speel in mini-evenementen en
verzamel snoep!
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3

MAD CITY
In Mad City is het aan jou om te beslissen of je chaos
creëert of het juist voorkomt. Speel als een goede
superheld of politieagent of kies juist voor het duistere pad
van superschurk of crimineel. Als je altijd al een actiester
hebt willen zijn, dan is Mad City de stad van je dromen.

MEEPCITY
Maak van MeepCity jouw eigen plek! Ga naar school en
speel de leraar in plaats van de leerling. Of ga racen met
karts. Alles is mogelijk! En vergeet niet dat je ook voor die
schattige kleine Meeps kunt zorgen.

5

WELCOME TO
BLOXBURG
Als je het kunt bedenken, dan kun je het
waarschijnlijk ook doen in Bloxburg. Bouw
enorme huizen, werk in de winkel of loop
rond in deze gigantische wereld om met
mensen te praten. Er is altijd wel iets te
doen. Speel bijvoorbeeld een dierenarts
of een dokter.
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ZOEK DE
VERSCHILLEN

24

Oplossing op bladzijde 69

Kun je de
10 verschillen
vinden
tussen deze
afbeeldingen?

ZOEK & VIND

Dit is een afbeelding van de game Jailbreak. Kun
je deze vijf voorwerpen vinden?

Oplossing op bladzijde 69
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5

OBBY-GAMES

2

Obby is een grappig woord. Het is de afkorting van
“obstakel”. Je gebruikt het voor een game waarin een
soort parcours met gevaren is. Om veilig naar het einde
te komen moet je springen, kruipen en glijden.

1

FLOOD ESCAPE
Flood escape heeft vijf speltypes en verschillende
moeilijkheidsgraden. Doe samen met je vrienden
je best om de vloed te ontwijken en de top
van het klassement te bestijgen. De geweldige
ontwerpen en banen maken dit een bijzondere
multiplayerrace-obby.

4

MEGA FUN OBBY
Dit is de oudste obby op Roblox en met meer dan
2000 locaties ook de GROOTSTE! Er zijn makkelijke
maar ook supermoeilijke banen. Elke dag komen er
nieuwe bij, zodat je altijd iets te doen hebt. Omdat er
geen algemeen thema is, is elke baan weer anders.
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3

Vergeet niet
dat je de besturing
kunt aanpassen als
sommige games te
moeilijk zijn.

RAINBOW SLIDE OBBY
Naast een obby met allerlei kleuren ook een centraal punt
voor racegames. Glij naar de finish, of gebruik gewoon
de auto, boot of kart. Als je maar heel over de eindstreep
komt, bepaal je zelf hoe je speelt. Vergeet niet onderweg
plezier te hebben!

ESCAPE THE
DUNGEON OBBY
Niemand wil vastzitten in een kerker. De koning heeft
je voor 100 jaar in deze donkere ruimte gezet. Gelukkig
weet je te ontsnappen! Je moet wel snel en handig zijn
om levend langs alle obstakels te komen. Hopelijk red je
het in deze heerlijk griezelige game!

5

ESCAPE THE HOTEL!
In hotels kun je normaal gesproken relaxen.
In dit hotel helaas niet. De manager is gek
geworden en heeft alle gasten opgesloten.
Je moet ontsnappen langs 20 banen,
waarin je voorwerpen en accessoires kunt
ontgrendelen. Ik zou maar al je spullen
pakken en snel uitchecken!
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ONTWERP JE EIGEN OBBY

Een goede obby kan leuk zijn in je eentje of tegen vrienden. Voor sommige
banen moet je echt behendig zijn. Er zijn ook banen met leuke thema’s.
We gaan nu eens zelf een baan maken. Kijk naar de uitleg en het voorbeeld
om je eigen obby te maken!

HOOGTE AANPASSEN

BEWEGEND PLATFORM

LAVA

DRAAIEND PLATFORM

WATER
Met deze afbeeldingen
kun je op de rechterpagina je eigen obby
maken. Als je klaar
bent, kun je het zelf in
Roblox proberen
te maken.

PLATFORM

VAL MET PUNTEN

28

Obby’s zijn in er
allerlei vormen, maten
en thema’s. Daag je
vrienden uit om door
jouw obby te racen.
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DOLD DOOLHOF
START

In obby’s moet je gevaren ontwijken en naar de
eindstreep racen. Red jij het naar het einde van dit
gevaarlijke doolhof zonder obstakels te raken?

FINISH
30
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