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Het kerstbestand!
Leven en laten leven
ALKMAAR, NEDERLAND – 18 DECEMBER, 2014 – Sneeuwballen gooien, voetballen, cadeaus
uitwisselen en kerstliederen zingen. Het klinkt nu allemaal heel vredig, maar het kerstbestand was
een opvallend fenomeen in de bloederige Eerste Wereldoorlog.
Verdun staat stil bij deze gebeurtenis en biedt spelers dezelfde ervaring aan in de game. Ook zijn er
vriendschappelijk competities en mooie prijzen te winnen. Tijdens het kerstbestand is Verdun met
40% korting te koop via Steam.
Bekijk de trailer op YouTube.

Een seizoen vol vieringen en verassingen !
Na maanden van hevige gevechten met vele slachtoffers aan beide zijdes, gebeurde er tijdens de
kerst periode in 1914 iets opmerkelijks. Beide kampen legde hun wapens neer om samen kerst te
vieren, het zogenoemde kerstbestand. De Duitsers, Fransen en Britse soldaten brachten elkaar kerst
wensen over, deelden cadeaus en zongen kerst liederen. Men spreekt zelfs van georganiseerde
voetbalwedstrijden.
Ter gedachtenis aan deze unieke vredelievende gebeurtenis hebben de ontwikkelaars van Verdun
het kerstbestand geïntegreerd in de game. De spelers leggen tussen 18 en 25 december hun wapens
neer om kerst wensen uit te wisselen, sneeuwballen te gooien en voetbalwedstrijden te houden.
Tijdens dit in-game kerstbestand kunnen spelers meedoen aan competities om kerstpakketten van
Verdun te winnen. In deze pakketten zit o.a. een loopgraven boekje, een authentieke fluit uit de
loopgraven en andere verassingen. Hieronder de competities waar prijzen mee te winnen zijn:
-

19 december; een YouTube Kerst video wedstrijd voor de beste video van dit event
20 december; een Steam Hub screenshot competitie voor de leukste screenshot van het
Verdun kerstbestand
21 december; een Twitch TV giveaway voor de Verdun streamers
22 december; een Twitter competitie voor de best passende zin uit een kerstlied
@VerdunGame
23 december; een Facebook kerstkaart competitie voor de leukste Verdun kerstwenskaart

Inzendingen kunnen tot 24 december 10.00u (GMT-5), op 25 December maken we de winnaars
bekend. Meer informatie is beschikbaar via de Steam Hub.
Naast deze speciale gebeurtenis is het ook een periode vol cadeaus. Daarom is Verdun tijdens het
kerstbestand te koop met 40% Steam Sale korting, dit geldt ook voor het 4-pack.
Het kerstbestand zal plaatsvinden van 18 december tot 25 december, dus zorg ervoor dat je in die
kerstsferen komt en maak je klaar voor het sneeuwballen gevecht!
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Over Verdun
Verdun is een squad-based multiplayer FPS in een WO 1 setting. Het spel 'Verdun' is geïnspireerd op
de gruwelijke Slag om Verdun in 1916.
De game bezit historische authentieke details, zoals WO 1 wapens, Franse en Belgische maps die
accuraat zijn nagebouwd en karakters die zo uit die tijd zijn weggelopen. De sfeer van het spel ademt
de WO 1, zowel visueel als audiovisueel.
De loopgravenoorlog biedt een realistische Frontlines modus aan en rifle Deathmatch. De Frontlines
modus is uniek in zijn complexiteit, met verschillende squad typen die kunnen levelen en rollen
waarmee spelers hun team tactisch kunnen samenstellen. De loopgraven zorgen voor een extra
dimensie waarin teamwerk tot het uiterste wordt getest.
Het doel van het spel? Domineer de loopgraven van het Westfront.
Belangrijkste kenmerken:
•
•
•

Accurate Wereldoorlog I setting – WO 1 art, karakter levelling, wapens, levels (maps)
Tactische Squad-based FPS – squad samenstellen (verschillende typen squads en
rollen) en levelling
Real-time loopgraven oorlog – dynamische frontlinie

•

Chemische wapens: tactisch gebruik van chemisch gas en meeslepende gasmasker
ervaringen

•

WO 1 atmosfeer – typerende WO 1 muziek, de grimmige level stijl en authentieke user
interface

Bezoek ons op Steam voor meer more informatie. Like ons op Facebook, abonneer op YouTube,
stream op Twitch TV en volg ons op Twitter.

Steam Early Access
M2H en Blackmill Games hebben met het instappen van Steam Early Access op september 2013,
gekozen voor een open dialoog met de community. Dit is een voordeel geweest, want het spel is
mede dankzij de community enorm verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid, speelbaarheid en game
play. Verdun kijkt er naar uit om het spel te lanceren op 12 Februari 2015.
Links:




Steam Early Access: http://store.steampowered.com/app/242860/
Officiële website: http://www.verdungame.com/
Press kit: http://www.verdungame.com/press

Over de Ontwikkelaars
Game Studio M2H en Blackmill Games hebben een duidelijke visie over de game Verdun. Hun passie
voor de WO 1 tot in detail verwerken in de game en afwijken van de bewandelde weg van
voorspelbare FPS games. Dit Tweede Wereldoorlog cliché wordt doorbroken door de WO 1 setting
en de verdieping met een complexe squad modus. Deze tactische modus brengt met verschillende
squad typen en rollen, diversiteit in een team en de gameplay.
Verdun is de eerste Nederlandse game die langs Steam Greenlight kwam (juli 2013) en is nu op
Steam Early Access verkrijgbaar.
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M2H
M2H is geen onbekende als het gaat om de productie van games. De gebroeders Hergaarden richtte
in 2009 een game studio op, waarbij de focus op 3D Unity multiplayer games lag. Een veel belovende
en uitdagende missie, waar al vele Android, iOS, Web en Standalone games uit zijn ontstaan.
Opgeteld zijn hun mobile games goed voor meer dan 20 miljoen downloads. Op web doet M2H ook
goede zaken met Wooglie.com. Een game portal met maandelijkse meer dan 2 miljoen unieke
bezoekers, waar zowel Unity games van derden als hun eigen succesvolle games op te vinden zijn.
M2H heeft met hun games al meerdere Global Game Jam Awards gewonnen waaronder recentelijk
de publieks prijs en jury prijs.
Ga voor meer informatie naar www.M2H.nl.

Blackmill Games
Blackmill Games is een studio gespecialiseerd in unity3D game development. De studio is in 2013
opgericht door Jos Hoebe, een software engineer met een brede set aan game design en
development vaardigheden. Deze ervaring is opgedaan in de mod-scene en met de ontwikkeling van
het muziekspel MokMok. Blackmill Games affiniteit met authentieke historische games zorgt voor een
inspirerende focus die duidelijk terug te vinden is in haar eerste game; Verdun.
Blackmill Games is een bedrijf waar de gebruiksvriendelijkheid en speelbaarheid voorop staat, het zijn
belangrijke drijfveren bij de design keuzes. Blackmill Games staat niet voor niks in de European
Develop 100!
Ga voor meer informatie naar www.BlackmillGames.com.
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