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Step voor echte kerels

Ja, dat lees je goed, de kop boven dit stukje. Het lijkt onmogelijk, een step voor 

echte mannen, maar dan ken je de RubRider nog niet. Als je er achter rijdt, lijkt ie 

precies op een Harley of andere dikke motor. Van de voorkant ook trouwens, met 

dat chopperstuur. Van alle andere kanten wekt de RubRider vooral verbazing 

op. Dikke banden, een treeplank als bij een step, maar dan met een zadel 

erboven, blauw kentekentje... Curieus. En dan blijkt het ook nog eens om een 

elektrische step te gaan. Je hoeft dus niet te steppen, maar kunt relaxed 

achterover leunend zonder helm over het fi etspad zoeven, tot wel 

80 kilometer ver.  De RubRider is vanaf 1995 euro in je bezit. Meer infor-

matie: www.rubrider.nl. Voor een proefrit kun je terecht in Laren, op de 

Eemnesserweg 2. Wel even bellen voor een afspraak graag, 035-5399815.
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Springen, klauteren en rondsluipen met je 
verborgen messen; het is al sinds de 

eerste Assassin’s Creed, die in 2007 uitkwam, de beproefde 
succesformule. Een aantal jaar geleden kwam daar in Black Flag 
het zeilen met een enorm piratenschip bij. Dat bleek een enorm 
succes en dus kwam er op de PS 3 en Xbox 360 in 2014 nog een 
game uit waarin je de kapitein van een schip kon worden. Een 
oorlogsschip. Helaas konden de spelers van de nieuwe generatie 
consoles Assassin’s Creed Rogue niet spelen omdat het niet op 
die platformen verscheen. Tot nu, want uitgever Ubisoft heeft 
een remaster uitgebracht voor PS4, Xbox One en PC.
Rogue is in de gehele reeks eigenlijk een 
vreemde eend in de bijt, want voor het 
eerst staat er geen sluipmoordenaar cen-
traal in het verhaal, maar een tempelier. 
En dat is voor de diehard Assassin’s-
gamer eventjes wennen. Het sluipen en 
moorden is trouwens niet veranderd, 
alleen krijg je nu ineens de sluipmoorde-
naars die je eerst speelde op je dak terwijl 
ze proberen jou een kopje kleiner te 
maken. Hierdoor moet je extra goed 

opletten, want er kan zo iemand uit de bosjes of van het dak 
springen die het op jou heeft gemunt. 
Het spel speelt zich af in in Noord-Amerika, een aantal jaar 
eerder dan Assassin’s Creed III, wat betekent dat je bekende 
personages als Benjamin Franklin en Achilles in jongere vorm 
terugziet. Je komt er dan ook meteen achter waarom Achilles 
in deel III een oude chagrijnige man op een verlaten landgoed 
is geworden. Doordat je nu rond Noord-Amerika vaart in 
plaats van in de Caribbean, krijg je te maken met andere 
weersomstandigheden op en rond het water. Je moet daardoor 
bijvoorbeeld goed oppassen dat je niet zoals de Titanic op een 
ijsberg vaart of opgevreten wordt door een ijsbeer. Maar je 
kunt nu wel rondspringen in het New York van de achttiende 
eeuw, dat er fantastisch uitziet. 
Voor nieuwkomers in de serie, die alleen Origins of Syndicate 
hebben gespeeld, is de game wel even wennen. Het vechtsysteem 

is een stapje terug in de tijd, waardoor het 
ietwat frustrerend kan zijn. Knokken in de 
nieuwere delen verloopt namelijk soepeler. 
De beelden in de remaster zijn echter wel 
goed opgepoetst ten opzichte van de oude 
versie, waardoor het er grafi sch prima uit-
ziet. Voor de echte fan is het spel dan ook 
weer om te likkebaarden, want het verhaal 
en de setting zijn – zoals we gewend zijn van 
de reeks – weer ijzersterk. 
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