
 

LES 3:  Animatie en geluiden 
toevoegen  
 

DOEL: De krokodil de goede kant op 
laten kijken, een achtergrond muziekje 
toevoegen en een springgeluid maken. 

Start Stencyl 

Open het zelf gemaakte spel De 
Krokodil uit Les 2. Als het goed is kan de 
krokodil naar links en rechts bewegen 
en kan hij springen vanaf de grond. 

 

Animaties laten veranderen 

Omdat de krokodil nu eigenlijk achteruit loopt als hij naar rechts beweegt ga je er eerst voor zorgen dat hij 
altijd de goede kant opkijkt. Hiervoor open je de krokodil bij Actor Types en kijk bij het tapje Appearance 
(dat betekend verschijning). Je ziet hier één plaatje van de krokodil die naar rechts kijkt en bij Name staat 
Animation 0.  

Volg de onderstaande stappen: 

Er moet een tweede animatie komen van een krokodil 
die naar rechts kijkt. 

1. Hiervoor kopieer je Animation 0 met het knopje 
Duplicate Animation. Je ziet nu twee dezelfde 
plaatjes. 

2. Selecteer de eerste krokodil en verander de naam 
Animation 0 naar NaarLinks 

3. Selecteer de tweede krokodil en verander de naam 
Animation 0 Copy naar NaarRechts 

4. Nu gaan we de animatie NaarRechts ook echt naar 
rechts laten kijk. Selecteer NaarRechts en klik Edit 
Frames (external) 

 

Zie volgende pagina.  



 

Nu opent de tweede krokodil een tekenprogramma dat in 
Stencyl is ingebouwd. Hier kunnen we eenvoudig het plaatje 
spiegelen zodat de krokodil naar rechts kijkt. 

5. Selecteer het hele plaatje via het menu met  
Selection > Select All 

6. Spiegel het plaatje met Image > Flip Horizontal 
7. Sla het plaatje op via File > Save 
8. Sluit het tekenprogramma af met File > Quit of het 

kruisje rechts bovenaan. 

Je ziet nu dat de twee krokodillen netjes links en rechts 
kijken. De namen NaarLinks en NaarRechts gaan we nu 
gebruiken bij het Event Krokodil links en rechts. 

9. Bij if right is down voegen we het blokje switch animation to animation for actor toe. Dit blokje vind je 
bij Actors onder het tabje Draw 

10. Vul de naam NaarRechts in in het lege veld dat je ziet. 
11. Bij if left is down doen we hetzelfde, alleen hier gebruiken we natuurlijk de naam NaarLinks. 

Je ziet hieronder hoe het event er nu uit moet zien. 

 
 

 Test de game nu en als je alles goed hebt gedaan beweegt de krokodil nu netjes naar rechts en 
naar links. Zo niet, loop dan nog even nauwkeurig alle stappen hierboven door. 

 

Zie volgende pagina  



 

Geluiden toevoegen 

Er zijn twee type geluiden, er is muziek dat je op de achtergrond laat meespelen, en er zijn geluidseffecten 
die je kunt gebruiken. In het Engels heet dit Music en Sound Effects. Net als bij de Actors en Backgrounds 
kun je geluiden downloaden via StencylForge. 

1. Open StencylForge en download hier de volgende twee geluiden: 
 General RPG Ocean Travel  > dit wordt het achtergrond muziekje 
 Stomp     > die gaan we gebruiken als geluid bij het springen 

We voegen nu de achtergrondmuziek toe 

2. Open Event 1 en voeg via Add Event > Basics een blok when created toe 
3. Onder Sounds voeg je nu het blokjes Play Sound en set volume to 0 % toe 
4. Kies bij Play Sound voor General RPG Ocean Travel 
5. Vul bij set volume to 40% in. Je kunt dit later altijd aanpassen naar het volume dat jij wilt. 

 

6. Voeg nu bij de Stencyl Book Croc bij Krokodil spring het geluid Stomp toe zoals hieronder 

 

 Test de game en kijk of de geluiden inderdaad werken. 

 

Probeer eventueel ook een andere geluiden uit. Je kunt deze ook weer via StencylForge zoeken en 
downloaden, maar als je zelf geluiden hebt in MP3-formaat dan kun je die als volgt toevoegen: 

1. Ga bij Resources naar Sound, klik op Create New en geef het geluid eerst een naam. Klik Create. 
2. Er kan een waarschuwing komen, die kun je negeren. Klik gewoon op OK 
3. Het geluid opent nu en rechts kun je nu het geluid importeren: klik Import MP3 
4. Je ziet nu niet echt iets veranderen, maar je kunt links-onder het geluid testen met de Sound Player. 
5. Test de game en kijk of de geluiden inderdaad werken. 

Alles werkt? Fantastisch gedaan! 


