
Leuk dat je meespeelt met de OpenRCT2 LAN Party! 

Samen bouwen we het grootste, coolste en meest gekke pretpark wat je maar kunt bedenken! 

Hieronder lees je hoe je het spel moet installeren, zodat we op de avond zelf meteen kunnen beginnen 

en je van te voren alvast een beetje kunt oefenen. 

PC (Windows Vista en hoger) 

RCT2 

Let op: Je hebt hiervoor de CD-ROM of een online gekochte versie van RCT2 nodig. Zodra je OpenRCT2 

hebt geïnstalleerd heb je de CD-ROM niet meer nodig om het spel te kunnen spelen. 

1. Plaats de CD-ROM in de CD-drive. 

2. Dubbelklik op het programma met de naam “Autorun”. 

3. Kies voor “Nederlands” wanneer je wordt gevraagd om een taal te kiezen. 

4. Er staat nu een scherm met 2 icoontjes van glijbanen. Klik op het linker icoontje om het spel te 

installeren. 

5. Kies weer voor “Nederlands” wanneer dit in beeld komt. 

6. Kies in de wizard voor de “Standaard installatie”. Let op: De Minimale en Aangepaste installatie 

zijn niet geschikt voor de LAN party, dus kies deze niet! 

7. Vervolg de wizard en wacht tot het spel is geïnstalleerd. 

8. Als er een melding verschijnt dat DirectX al is geïnstalleerd, klik deze dan weg. 

9. Wanneer je wordt gevraagd om een snelkoppeling te maken, kies dan voor “Nee”. Je hebt er 

namelijk niets aan omdat je de originele CD-ROM nodig om de “gewone” RCT2 te spelen. We 

gaan hierna nog de OpenRCT2 versie installeren, want alleen deze heeft de mogelijkheid om 

samen een park te bouwen. 

OpenRCT2 

Let op: Je moet de “gewone” RCT2 hebben geïnstalleerd voor je deze handleiding volgt.  

1. Download OpenRCT2 vanaf de website 

2. Installeer deze game met de standaard opties en bestandslocatie 

3. Je krijgt nu een snelkoppeling naar OpenRCT2 waarmee je het spel kunt starten. 

4. Start het spel op. Waarschijnlijk is alles erg klein, maar daar gaan we wat aan doen. 

5. Klik rechts bovenin op “Opties” 

6. Zet de beeldschermopties (1e tabblad) als volgt: 

a. Weergave: Volledig scherm (randloos venster) 

b. Bij Resolutie de hoogste optie die je kunt kiezen selecteren 

c. Pas de Vergrotingsfactor aan om het spel voor jou leesbaar te maken 

d. Zet de Renderengine op Software (omgeleid via hardware), want anders is de game te 

traag 

e. Zorg dat Verticale synchronisatie Aan staat, dit zorgt ervoor dat de game je laptop niet te 

hard aan het werk zet 

7. Je kunt nu alvast gaan spelen en oefenen voor de avond zelf. 

  



Mac 

OpenRCT2 

Let op: Om OpenRCT2 op een Mac te installeren heb je een exemplaar van de “originele” RCT2 nodig. 

Hiervoor heb je een online gekochte versie van het spel nodig, of dien je de (lastige) handleiding van de 

OpenRCT2 website te volgen om het spel vanaf de originele CD te kopiëren. Dit is erg lastig en het is dan 

ook het handigst om RCT2 bij ons te komen installeren. 

1. Download OpenRCT2 voor Mac vanaf de site 

2. Pak OpenRCT2 uit en sleep het naar de map “Programma’s” 

3. Klik met de rechter muisknop op het programma en kies Open en in het pop-up venster weer 

voor Open. 

4. Wanneer je wordt gevraagd waar de originele RollerCoaster Tycoon 2-bestanden staan, kies dan 

de plek waar je de bestanden van de originele RCT2 hebt geïnstalleerd 

5. Het spel zou nu moeten opstarten. Pas de beeldscherminstellingen aan zoals bij de instructies 

voor Windows staat. 

6. Je kunt nu alvast gaan spelen en oefenen voor de avond zelf. 

 


