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Liquipedia & Esports
Voor dit afstudeerproject ben ik met 
Liquipedia gaan werken. Voor deze 
exploratie is het dus van belang om ook te 
weten wat Liquipedia is, maar ook wat de 
wereld van esports is. 
 
Liquipedia
 
Liquipedia is kort te omvatten als de 
Wikipedia voor esports.  
Deze website is origineel opgericht 
door Team Liquid als een wiki voor het 
strategiespel StarCraft. Terwijl het ook 
informatie bood over het spel, werd het 
al gauw populair door de documentatie 
van esports. Dit werd later dan ook 
verder uitgebreid, door meer spellen te 
introduceren. Ook hierbij is de website 
gegroeid. En op dit moment is er voor meer 
dan 30 spellen een wiki opgezet waarop 
bezoekers informate over esports kunnen 
vinden. 
 
Over alle games zijn er vrij universele 
standaarden met hoe content getoond 
word, en ook welke content er beschikbaar 
is.  
 
De meest bekende vormen van content 
die er te vinden is zijn paginas over esports 
toernooien, spelers & clubs. Al deze content 
wordt voornamelijk bijgehouden door 
vrijwilligers. Er zijn wel mensen in dienst 
om de website te onderhouden, en nieuwe 
functies te creëren, maar het overgrote 
gedeelte is dus onstaan door vrijwilligers.

Een overview van de hoofdpagina van de “Counter-Strike“ Liquipedia [1]
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Esports

Het woord esports staat voor “electronische 
sport“, enkel is een betere omschrijving voor 
esports meer het begrip van competitief 
gamen. 
 
Belangrijk voor esports is ook om te 
begrijpen dat het een verzamelnaam is 
voor een meerdere games die competitief 
gespeeld worden. Net als bij sport is het dus 
ook dat fans vooral gebonden zijn aan een 
specifiek spel.  
 
Esports is iets wat voornamelijk zich online 
afspeelt voor de meeste. Wedstrijden zijn 
online te volgen, spelers livestreamen 
online op platformen en de content die 
wordt geproduceert is ook voornamelijk 
voor online platformen. 
Hetgeen wat zich offline afspeelt zijn de 
“LAN Evenementen“. Hierbij komt men 
bijeen om op een fysieke locatie te spelen. 
Hiervoor is het spel nog steeds een digitaal 
iets, maar de ervaring is nu in persoon. 
Daarbuiten speelt de wereld zich dus 
voornamelijk online af. 
 
Binnen esports zijn meerdere stakeholders 
aanwezig. Uiteindelijk proberen alle 
stakeholders de aandacht van het publiek 
te krijgen [2].  
Voor Liquipedia geld dit ook, alhoewel de 
wiki ook door de andere stakeholders zal 
worden gebruikt om verschillende rededen, 
is de grootste doelgroep het publiek. Stakeholders binnen esports [2]
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Abstract
Liquipedia staat ook wel bekend als de 
Wikipedia voor esports. Al meer dan een 
decennium lang wordt de geschiedenis 
van esports op Liquipedia gearchiveerd. Zo 
hebben ze over al deze tijd, meer dan 5,000 
teams, 24,000 spelers, 30,000 transfers, 
en meer dan 1,200,000 wedstrijden 
bijgehouden. Liquipedia is een unieke 
website in hoe diep en breed ze informatie 
hebben verzameld. Hierdoor is er een 
enorme hoeveelheid data, die enorm veel 
waarde biedt binnen esports. Maar daar 
zijn ook nog een boel kansen om deze data 
te gebruiken om nieuwe ervaringen te 
creëren voor de bezoekers.

Op het moment presteert Liquipedia het 
beste op het gebied van het bijhouden van 
esports toernooien die bezig zijn. Doordat 
de competities “live” worden bijgewerkt 
kunnen gebruikers gemakkelijk de laatste 
resultaten terugvinden. Daarnaast biedt 
het ook alle informatie die men nodig 
heeft om te weten wat er allemaal speelt 
in zo’n toernooi. Hierbij werkt ook mee dat 
alle pagina’s eenzelfde standaard vormen. 
Binnen esports toernooi organisatoren is er 
een enorm verschil in kwaliteit in hoe ze zelf 
de informatie brengen naar hun publiek. 
Vandaar dat ook daarom gebruikers vaak 
voor Liquipedia kiezen in plaats van andere 
platformen.

Voor pagina’s betreft spelers, zijn er weinig 
pieken. Enkel als een speler plots in de 
spotlight staat is er een groei te zien in 
bezoekers. Daarbuiten is het moeilijk om 
mensen vaak terug te laten komen op een 
spelerspagina. Vaak is de pagina een keer 
bezoeken al genoeg voor een langere tijd. 

Het doel van dit onderzoek was om te kijken 
hoe er meer reach en engagement met 
Liquipedia’s data gecreëerd kan worden 
om zo de esports kijker meer kennis te 
geven. 
 
Het onderzoek en de concepten uit dit 
onderzoek duiden tot een gegameficeerd 
systeem dat gebruikers stimuleert om 
kennis te vergaren binnen esports, en ze 
daarvoor te belonen. Dit systeem maakt 
dan gebruik van Liquipedias data, en zorgt 
ervoor dat er meer bezoek en engagement 
naar het platform gaat.

Visie en doel als ontwerper

Esports is een wereld waarin ik gefascineerd 
ben voor jaren. Daarnaast ben ik al een 
aantal jaar vrijwillig aan het bijdragen 
aan Liquipedia. Hierdoor heb ik een goede 
basis aan kennis over de werking van zowel 
esports, als Liquipedia.
Vanuit Liquipedia is mijn interesse 
ontwikkeld om te kijken hoe esports kijkers 
het beste geïnformeerd  kunnen worden. 
Liquipedia als site en community heeft 
eenzelfde doel. Om esports fans informatie 
te bieden. Daarnaast als groter doel heb 
ik samen met Liquipedia het doel om 
gebruikers meer naar deze kennis / data 
toe te trekken, en meer engagement 
te creëren. Hiervoor als ontwerper zie ik 
gameficatie een belangrijke rol spelen om
dit waar te maken.



8

Introductie

Bezoekers van Liquipedia zijn momenteel 
voornamelijk bezig met wat er in het 
moment gebeurt. Het merendeel van 
de bezoekers komt om de resultaten 
van competities, en de bijbehorende 
informatie op te zoeken als het toernooi 
bezig is. Daarbij heeft de gebruiker ook 
een belang bij de website omdat ze op dat 
moment informatie nodig hebben om zo de 
competities te kunnen volgen. 

Als er geen toernooien worden gespeeld, 
ziet Liquipedia een dip in hoeveel gebruikers 
er op de site zijn, en hoeveel pagina’s er 
bezocht worden. 
Buiten de evenementen om is er veel 
minder vraag naar de informatie die 
beschikbaar is. De data heeft op deze 
momenten weinig nut voor de meeste 
gebruikers. Ze zijn niet op zoek naar de 
laatste updates over de resultaten, en ze 
zijn niet op zoek naar de details rond de 
teams of spelers die in een competitie 
spelen. De uitzonderingen zijn vaak als een 
bekende club of speler in het nieuws komt, 
dat er dan bezoekers terugkomen, maar 
daarbuiten is er weinig bezoek dat vaak 
terugkeert specifiek op deze pagina’s. 

De context van Liquipedia is op het moment 
vooral het bieden van informatie. Er 
wordt content opgezet door vrijwilligers, 
en gebruikers van de website lezen deze 
content. Buiten dit proces is er op dit 
moment weinig verdere interactie met de 
gebruiker of Liquipedia. 

Door te kijken naar nieuwe manieren 
van interactie met de data / content 
die Liquipedia biedt is er een kans om te 
experimenteren met wat deze data voor 
de gebruiker kan betekenen. Zo kan de 
context van de data, of de manier waarop 
het gepresenteerd worden een andere 
beleving brengen bij de gebruikers. Een 
belangrijk aspect is dat deze beleving 
een toevoeging wordt op de ervaring 
die gebruikers momenteel hebben met 
Liquipedia.
De onderzoeksvraag die hier dan ook door 
ontstaat luidt als volgt:
Hoe kan Liquipedia meer retentie krijgen 
rond de data van spelers op gedurende de 
tijd waarin competities niet bezig zijn?
 
Het project heeft als doel om de gebruikers 
meer te stimuleren om bezig te zijn met 
de data die er is over spelers. Door naar 
nieuwe manieren van interactie te kijken die 
buiten het standaard “wiki” model vallen 
is er een kans om de esports beleving van 
gebruikers te verrijken door ze meer te 
leren over de beschikbare data. En zo op 
deze wijze meer engagement en retentie te 
vormen rond Liquipedia’s data.

Bezoekers van de hoofdpagina worden 
gepresenteerd met de “trending“ paginas op alle 

games. Hier zijn vooral enkel toernooien
te zien die bezig zijn [3].
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Esports & de fanbeleving

Buiten dat Liquipedia meer retentie wilt zien. 
Is het ook voor de kijkers van esports een 
toevoeging aan de beleving van esports 
om meer te weten over spelers. Onder de 
uitgevoerde survey was er een duidelijke 
behoefte van kijkers om te weten wie de 
spelers zijn binnen een competitie. Doordat 
een kijker meer weet over de spelers, 
ontstaat er een beter beeld over de context. 
Zo weet een kijker wat “de verhaallijn” is die 
er speelt tijdens competities. 

Met hoe snel esports aan het groeien is ook 
het “fandom” eromheen aan het groeien. 
Hiervoor is het ook interessant om te 
kijken hoe fandom momenteel leeft in de 
sportwereld, en hoe fans dit ervaren.
Een van de belangrijke aspecten in dit 
fandom is juist het gevoel van community, 
en dat men daarbinnen ervaringen kan 
delen. Door deze gedeelde ervaringen, 
maar ook meningen en ideeën, ontstaat er 
een sterk groepsgevoel. Wederzijds is het 
ook interessant hoe het groepsgevoel werkt 
tussen fans van verschillende clubs. Hoe 
ze elkaar zien, beide zijn geïnvesteerd in 
dezelfde onderwerpen. Maar het verschil in 
voor wie ze “zijn”. Ook hierdoor ontstaat er 
een interessante discussie, die mensen met 
elkaar kunnen delen [4]. 

Esports fan juigende voor het finse team “ENCE“ [5]
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Liquipedia & de esports fan als gebruiker

Als we naar terug gaan naar hoe 
momenteel Liquipedia wordt gebruikt 
door esports fans. Kwam er vrij duidelijk 
uit dat het vooral wordt gebruikt tijdens 
competities om op de hoogte te blijven 
van alles rondom specifieke toernooien. Op 
het moment speelt het dus nog weinig in 
op de behoeftes die fans zouden hebben 
buiten informatie willen hebben. Daarbij 
krijgt de gebruiker vooral vrij statische 
informatie opgeleverd. De feiten die een 
kijker zou moeten weten zijn er. Maar de 
context van deze informatie staat vast. 
Daarnaast hebben gebruikers geen input 
op de content die ze te zien krijgen (op 
het navigeren tussen paginas na). Er is 
momenteel dus nog weinig interactie. 

Daarnaast is het delen van Liquipedia, of 
een discussie rond het platform hebben 
iets wat niet gebeurt. Behalve als iemand 
toevallig nog wat informatie mist, dat er 
dan een pagina gedeeld wordt. Liquipedia 
in zijn huidige vorm stookt dus ook geen 
discussie op die ervoor zorgt dat men zijn 
ervaringen deelt. 
 
Door het uitgevoerde onderzoek, door 
middels van interview met fans, is hoe er 
verschillende ontwerpeisen aan het licht 
gekomen die het uiteindelijke doel van 
meer retentie moeten ondersteunen.

Deze ontwerpeisen spelen in op hoe de 
“esports fan” momenteel door een dag 
gaat, en wat zijn wensen zijn. Daarnaast 
is er ook gekeken naar hoe bepaalde 
ontwerpeisen de gebruikers moeten 
kunnen sturen om zo meer in de richting 
van retentie op te kunnen werken.

Apex Legend’s “Preseason Invitational“
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Onderzoeksactiviteiten
Wat bestaat er en wat is de huidige situatie

Aan het begin van het onderzoek ben 
ik vooral gaan kijken naar hoe spelers 
data momenteel gepresenteerd wordt 
aan gebruikers. Voor dit ben ik specifiek 
gaan kijken naar hoe andere partijen 
deze informatie presenteren. Met name 
een focus op esports en sport. Daarnaast 
is er ook gekeken naar verschillende 
partijen binnen zowel sport esports. Met 
betrekking tot clubs, andere statistiek/
nieuws platformen en paginas van toernooi 
organisatoren zelf. De opzet van deze 
verschillende vormen is vooral om te kijken 
naar hoe de verschillende platformen 
van elkaar verschillen en wat interessante 
datapunten zouden kunnen zijn.

Daarnaast is er ook onderzoek gedaan 
naar hoe deze platformen presteerden 
door bezoekers. En welke problemen er bij 
verschillende platformen ervaren worden 
door gebruikers.

Een van de interessante bevindingen 
die hieruit kwam is dat bijvoorbeeld dat 
Amerikaanse sportcompetities vaak een 
enorme hoeveelheid data beschikbaar 
hadden. Maar voor gebruikers die niet 
super bekend zijn met de sport was deze 
data niet belangrijk. En werd het soms 
een kwestie van dat er simpelweg teveel 
specifieke data was, dat het niet meer te 
behappen was voor nieuwe gebruikers.

Deze gedetailleerde statistieken zijn vooral 
interessant voor fanaten die graag alles 
willen weten. Maar voor een groter publiek 
wordt het al gauw oninteressant.

Ook hadden geen van deze platformen 
geen extra’s uitgevoerd in interactie met 
de gebruiker stimuleren. Hooguit werd er 
vooral verwezen naar artikelen die gelezen 
zouden kunnen worden. 

Wat hieruit voornamelijk bleek is dat 
er vooral weinig aan interactie met 
gebruikers werd gedaan. Veel was enkel 
ligt informatief. En qua aanwezige data 
presteerde Liquipedia eigenlijk nog steeds 
het beste. Onder deze platformen werd het 
vooral duidelijk dat er vooral een uitdaging 
lag om deze data interactiever te maken 
voor gebruikers.

De gebruiker

Een van de belangrijkste aspecten van 
het onderzoek was het in beeld krijgen 
van de (toekomstige) gebruiker. Deze 
moet immers het uiteindelijk concept 
gaan gebruiken in de toekomst, en om 
de gebruiker geïnteresseerd te houden is 
het van belang om deze dus in beeld te 
hebben.

Door middel van interviews en observaties 
is vooral gekeken naar hoe de gebruiker op 
het moment zijn algemene dag besteed, en 
hoe esports daarin meespeelt. Daarnaast 
was het ook van belang om het gedrag 
online van de gebruiker in beeld te hebben. 
Door het dialoog is er een beter beeld 
gekomen in hoe de gebruiker momenteel 
in relatie staat tot esports, en wat ook 
de wensen van de gebruiker zijn. Wat 
er momenteel mist, maar ook op welke 
aspecten de gebruiker nu tevreden is. 

Door het gebruik van user journeys kwam 
er uiteindelijk een sterk beeld in hoe het 
concept zich kan gaan verhouden tot de 
gebruiker.  
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API Exploratie

Door met Liquipedia te werken was er ook 
toegang verkregen tot de API. Deze API was 
in principe het eerste uitgangspunt qua 
data, omdat ik vanuit deze vorm ook naar 
prototypes zou kunnen toewerken. Hiervoor 
was het wel van belang dat er een duidelijk 
beeld kwam van wat de mogelijkheden 
waren met de API. Daarnaast wat ook 
duidelijk moest worden was het limiet wat ik 
als maker zou hebben met deze data. 

Door mijzelf in te lezen in alle documentatie 
en daarna te kijken welke data punten ik 
kon oproepen, kwamen er interessante 
datasets naar voren die ik kon gebruiken 
voor het eerste prototype. Hierna kwam ik 
in verdere doorontwikkeling wel limieten 
tegen die de API had. Niet alle datapunten 
die mogelijk interessant zouden zijn voor 
toekomstige concepten waren beschikbaar, 
of waren voor mijzelf technisch te moeilijk 
om te gebruiken.
Hierdoor is er voor een vervolg ontwikkeling 
ook een wens gekomen naar Liquipedia toe 
om juist meer data op te slaan, en de API 
hierbij ook in te zetten om meer interactie te 
kunnen creëren rond deze data. 

Een overzicht van de data die per wiki via de API beschikbaar is [6]
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Concepten & Prototypes
Het eerste concept wat ontwikkeld was 
een “collectible card game”. Dit concept 
was voornamelijk een eerste slag op 
interactie creëren met vrij simpele data. 
De data die relevant was voor de kaarten, 
speelde ook in op hoe momenteel kijkers 
zich momenteel oriënteren in hoe ze fan 
worden van bepaalde spelers. Door kaarten 
te verzamelen krijgt de gebruiker een kort 
overzicht van wie een speler is. Daarnaast 
wordt de speler ook uitgedaagd om zijn 
collectie compleet te krijgen en door te 
verzamelen. Onderzoek toonde ook aan 
dat mensen die objecten verzamelden ook 
actiever aan het leren waren [7][8]. 

Hierbij ben ik in gaan spelen in hoe kijkers 
momenteel interacteren met spelers 
op sociale media. Door dit gedrag te 
stimuleren, en interactie op andere 
platformen te belonen in het kaartspel. 
Zouden fans meer in contact komen met 
de spelers en hun content. En vanuit daar 
zouden ze zich kunnen verdiepen in het 
fandom.

Voor dit prototype ben ik eerst aan de 
slag gegaan met een fysieke versie van 
verzamelkaarten. Na deze getest te hebben 
bij gebruikers, was ik over het algemeen 
positief over hoe het werd ontvangen, maar 
de fysieke vorm van de kaarten hielp niet 
in het proces van andere digitale media 
daarna te moeten bezoeken. Om een beter 
beeld te krijgen is er voor gekozen om 
het door te ontwikkelen naar een digitaal 
prototype.

Dit digitale prototype had ook ruimte om 
te experimenteren met de beschikbare 
API van Liquipedia. Hierdoor kon ik in het 
proces een duidelijk beeld vormen in welke 
datapunten er beschikbaar waren, en welke 
er nog missen. Het nadeel van dit proces 
was dat het prototype ontwikkelen veel 
tijd in nam. En er dus veel tijd tussen zat 
voordat er echt getest kon worden. 
Tijdens het proces van het opzetten van 
de website is er wel samen met Liquipedia 
gekeken naar welke datapunten er 
interessant zijn om erbij te voegen, en hoe 
we het ontwerp van de kaarten zo kunnen 
opzetten dat nieuwe datapunten te zien 
zouden worden. Aangezien we veel ruimte 
hadden in een digitale vorm.
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Op basis van feedback ben ik daarna weg 
gestapt van het kaart verzamel systeem. 
En ben ik weer terug gegaan naar het 
creëren van concepten die meer inhaken 
op de data interactief maken, met meer 
oog op het kijken of deze concepten aan de 
ontwerpeisen voldoen. Tijdens dit proces 
kwamen een aantal interessante manieren 
van het weergeven van statistieken rond 
spelers. Bijvoorbeeld het vergelijken van 
spelers. En het uitlichten van hoe een 
speler presteert in meetbare vormen voor 
gebruikers.
Deze concepten waren vooral belangrijk 
om juist beter te kunnen nadenken over 
interactie, maar misten vaak nog een 
manier om genoeg retentie te behouden 
als deze concepten 
werden voorgelegd aan de doelgroep. 
 
Hiervoor ben ik teruggegaan naar 
gamificatie, en ben ik vooral gaan kijken 
naar hoe de eerder gevonden manieren 
van data presentatie een meerwaarde 
zouden kunnen krijgen.
Door te kijken naar hoe dit momenteel in 
sport wordt toegepast, kwam het concept 
van “Fantasty Leagues” naar boven drijven. 
In Fantasy Leagues zijn spelers bezig met 
het samenstellen van een eigen team 
binnen een competitie, en op basis van 
de resultaten van de spelers, krijgen deze 
spelers een waarde. Een team met de 
beste waarde wint dan uiteindelijk van een 
tegenspeler. 

Dit concept werkt al in de praktijk, en 
laat zien dat spelers veel meer bezig zijn 
met het strategisch kiezen van spelers, 
waardoor ze al meer bezig zijn met de data 
rond de spelers. Daarnaast door middel 
van interviews werd het ook duidelijk dat 
deze vorm ook ervoor zorgt dat spelers 
meer geïnteresseerd raken in de competitie 
zelf, maar ook een meerwaarde geven 
aan hoe ze met vrienden of medespelers 
interacteren. Zo kunnen ze kort over het spel 
praten, en dat weer relateren aan de sport. 
Daarnaast motiveert het spel het ook juist 
dat je andere spelers uitnodigt om mee 
te spelen. Wat ervoor zorgt dat er ook nog 
groei wordt bevordert. 
 
 
Nadat dit concept getest werd door 
middel van een paper prototype, waren 
de resultaten als postief ervaren door 
de gebruikers. Het was snel duidelijk 
voor gebruikers dat ze strategische 
keuzes moesten maken op basis van de 
statistieken die geleverd werden. Wat ook 
onderlinge discussie stimuleerde.

Vanuit hier is er echter wel de keuze 
gemaakt om de gebruiker en het doel weer 
scherper in beeld te krijgen op het concept 
van de Fantasy Leagues
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Gebruiker & Doel
De doelgroep is in principe overlappend 
met de huidige gebruikers van Liquipedia. 
Op dit moment zijn dat voornamelijk 
kijkers van esports. Deze kijkers hebben al 
voorkennis over de spellen die ze kijken. 
Daarin zit natuurlijk wel een verschil 
in hoever die kennis reikt. Maar het 
overgrote deel heeft wel een begrip van 
de “spelregels” van het spel. Zo zullen er 
bepaalde begrippen zijn die misschien 
voor ieder spel uniek zijn. Maar kan er wel 
uitgegaan van worden dat de Liquipedia 
gebruikers deze onder de knie hebben.

Daarbij is het wel van belang dat content 
voor de kijkers per spel gericht is op die 
kijkers. Alhoewel esports kijkers meerdere 
spellen kunnen volgen, volgen ze er vaak 
maar enkele actief. Omdat andere spellen 
niet interessant voor hun zijn, willen ze voor 
hun eigen spel juist een beleving hebben 
die compleet voelt voor dat spel.
 
Uit het onderzoek blijkt dat de gebruikers 
juist een wens hebben om geïnformeerd 
te worden over de competitie. Hoe meer ze 
weten over de competitie, en de spelers, 
des te interessanter de kijkervaring wordt. 
Dit betreft bijvoorbeeld het geïntroduceerd 
worden aan spelers, maar ook naar de 
statistieken achter al bekende spelers. 
Hierdoor weet een kijker wat er bijvoorbeeld 
speelt onderliggend.

Het probleem wat Liquipedia hierbij nu 
heeft is dat op het gebied van spelers 
statistieken, het vooral vrij droge data is 
voor de bezoekers. Esports kijkers hebben 
wel baat bij meer informatie krijgen, maar 
zijn zelf niet actief ermee bezig het op te 
zoeken. Hiervoor is bij Liquipedia dus het 
doel om ervoor te zorgen dat gebruikers 
actief data rondom spelers gaan 
exploreren. Voor Liquipedia zit hier vooral 
het belang is dat ze gebruikers meer tot de 
data te betrekken.

Kortom, Liquipedia zal dus op een manier 
de esports kijkers moeten stimuleren om 
actief met data van spelers te “engagen”. 
Hierdoor krijgt de gebruiker meer kennis 
die zijn kijkervaring verbeterd. Liquipedia 
krijgt op deze manier meer “traffic“ rond 
hun data. In dit geval op een extra platform 
van Fantasy Leagues waarin Liquipedia zijn 
data via spel aan de gebruiker brengt.
 
Het doel is dus gehaald als Liquipedia 
gebruikers actief Fantasy Leagues zouden 
spelen, en ook anderen uitnodigen om mee 
te doen. Als gebruikers beginnen is er een 
positieve start, maar gebruikers moeten wel 
actief terugkeren om te blijven spelen, als 
ze engaged blijven, zullen ze zelf onderwijl 
leren. En deze engagement is het doel wat 
Liquipedia heeft. Hierdoor is er meer traffic 
rond hun data, en behalen zij het doel van 
het informeren van gebruikers.

Vanuit verder onderzoek is dit doorgezet 
naar 4 doelen die het uiteindelijke product 
zou moeten aanpakken:

Het product moet statistieken op een 
interessante manier tonen
Het belangrijkste wat aangepakt moet 
worden is dat de statistieken in een visueel 
begrijpbare manier gecommuniceerd word 
naar de gebruiker, zodat diegene precies 
begrijpt wat de statistieken inhouden, en 
waarom deze van belang zijn.

Het product moet discussie kunnen 
stimuleren
Om meer gebruikers te krijgen voor het 
product, en om ze geïnteresseerd te 
houden is het van belang dat er op sociaal 
vlak ook verdere interesse word gewekt om 
gebruik door te zetten

Het product moet retentie stimuleren
Idealiter blijven gebruikers terugkomen, 
omdat je de esports kijkers constant 
geïnformeerd wilt houden zal deze vaak 
terug moeten komen om weer meer 
informatie te verkrijgen. 

Het product moet competitief zijn
Uit verder onderzoek bleek dat de 
gebruikers zelf ook affiniteit hebben om 
competitief ingesteld te zijn. Om het dus 
voor hen interessant te houden is het 
belangrijk dat er wat voor de gebruiker “op 
het spel staat”.
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Deze doelen zijn uiteindelijk toegepast op 
het verder concretizeren op het uitwerken 
van de Fantasty League. 
 
Door het opzetten van een morfologische 
kaart ben ik specfiek gaan kijken naar hoe 
de functionaliteiten binnen de Fantasy 
League toegepast moesten worden. 
 
Voor de spelers statistieken kwamen 
meerde functies terug. Zo was er al een 
voorkeur om een grote hoeveelheid van 
de beschikbare statistieken te weergeven 
in een overzichtelijke tabel, om zo snel alle 
data te presenteren aan de gebruiker, in 
een vorm waar ze al bekend mee zijn vanuit 
Liquipedia zelf. 
Daarnaast was een lijngrafiek ideaal om 
performance over een tijdsverloop te 
laten zien. Doordat er in Fantasy Leagues 
een waarde word gekoppeld aan de 
verzamelede data, zou dus die waarde 
“performance“ het beste aangeven. Hoe 
deze verandert over tijd is interessant voor 
de gebruiker om bepaalde trends te zien. 
Ook gaven gebruikers zelf aan vanuit 
onderzoek dat het kunnen vergelijken 
van spelers een must was. Om zo zelf 
weloverwogen keuzes te kunnen maken. 
 
Vanuit het discussie op gang brengen is er 
gekeken naar meerdere vormen van hoe 
sociale functies van toepassing zouden zijn. 
liever met  

Vanuit onderzoek werd het wel duidelijk 
dat gebruikers weinig behoefte hadden 
om nieuwe mensen echt te ontmoeten, en 
voornamelijk met eigen kenissen wouden 
spelen. Hierdoor werd bijvoorbeeld ook 
duidelijk dat ze dan juist geen behoefte 
hadden in een chat functie op het platform 
zelf, omdat ze al eigen chatfuncties 
gebruiken, zoals Discord of andere sociale 
kanalen. Daarom zou het juist beter werken 
om te kijken naar de functies die ervoor 
zorgen dat er makkelijker gedeeld kan 
worden op deze andere platformen 
 
Voor het competitie aspect, gaven spelers 
eigenlijk vooral aan dat ze in leaderboards 
speelden. Hiervoor hoeven ze niet veel te 
interacteren met anderen, maar hebben 
ze wel een motivatie om te bewijzen dat 
ze tot de top behoren. Ook vanuit het 
onderzoek naar andere Fantasy Leagues 
zijn leaderboards het meest voorkomende 
waar gebruikers deel aan kunnen nemen. 
 
op het gebied van retentie creëren was 
het vooral van belang om notificaties 
naar gebruikers te sturen met updates. 
Deze updates houden gebruikers op de 
hoogte wat er momenteel in een League 
gebeurt, en motiveert ze dus ook weer om 
terug te keren naar het spel. Ook het feit 
dat vrienden je kunnen uitnodigen is een 
belangrijk aspect wat je weer terug naar 
het spel forceert. Dit is natuurlijk ook sterk 
gekoppeld aan het sociale aspect wat er 
eerder benoemt was.

Wat ook zou helpen is om nieuwe 
gebruikers te “onboarden”, om er zo voor te 
zorgen dat nieuwe gebruikers gelijk worden 
ingeleid in het product.

Morfologische kaart
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Voor de verdere uitwerking van de 
Liquipedia Fantasy Leagues is er ook 
gekegen naar hoe belangrijk verschillende 
gebruikers elementen zouden vinden die 
voortkwamen uit de morfologische kaart. 
 
Deze resultaten kwamen overeen met het 
voorgaande overzoek, maar geven een 
beter beeld over welke elementen prioriteit 
zouden hebben voor de gebruiker. 
 
Vanuit deze resultaten is het concept 
dusdanig uitgewerkt tot een prototype 
waar gebruikers de ervaring van de 
Liquipedia Fantasy App kunnen doorlopen.
 
Vanuit dit prototype worden er usertests 
uitgevoerd bij de doelgroep om te 
ontdekken of alles begrijpbaar is, en 
welke aspecten verbeterd zouden kunnen 
worden.
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Proof of Concept
Het uiteindelijke concept en prototype 
is dus een “Liquipedia Fantasy League“ 
app. Gebruikers kunnen in deze app alle 
beschikbare toernooien die op de wiki 
staan omzetten tot een speelbare Fantasy 
League, waarin ze zowel tegen vrienden als 
vreemden kunnen spelen. 
 
In de Fantasy League moet de gebruiker 
een team samenstellen met de spelers 
die in een competitie spelen. Hierbij zijn ze 
gebonden aan een budget, waardoor ze 
dus strategische keuzes moeten maken 
in hun keuzes.  Daarnaast kunnen ze ook 
boosters inzetten om meer punten te 
verdienen op bepaalde statistieken van 
spelers. 
 
Op basis van de resultaten van de 
wedstrijden die gespeeld worden verdienen 
spelers dus punten. Gebruikers moeten 
dus nadenken om ze de meeste punten te 
verdienen, en de competitie te winnen. 
 
Gebruikers kunnen via de app zich 
verdiepen in de statistieken van spelers. 
Door te zien hoe ze het doen, en door ze te 
vergelijken met andere spelers. 
 
De gebruiker wordt dus uitgedaagd om zich  
te verdiepen in de data om zo te winnen. 
Hierdoor leert de gebruiker meer, en blijft 
gemotiveerd door het competitie aspect. 
 

Flow Toernooi opzetten / team opstellen

Toernooi flow
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De kracht van  de “Liquipedia Fantasy 
Leagues” zit in de eerste instantie vooral in 
hoe de data verwerkt wordt. Het concept 
berust op het idee dat alle toernooien die 
op Liquipedia aanwezig zijn tot “Fantasy 
Leagues” omgezet kunnen worden. Zo kan 
je als gebruiker spelen in zowel de grote 
internationale toernooien, prestigieuze 
regionale competities, of zelfs je kleine 
nationale toernooien. 

In reguliere Fantasy Leagues zie je nu 
enkel de organisatoren of Leagues zelf 
een Fantasy League opzetten voor zichzelf. 
Zo hebben de Premier League & Jupiler 
League elk hun eigen platform hiervoor 
opgezet. Liquipedia heeft dus vooral 
de kracht om alles onder één geheel te 
omvatten.  Daarnaast blijft dit dus groeien 
doordat vrijwilligers deze content op 
Liquipedia zetten.

Daarnaast is het platform dusdanig 
universeel opgezet dat ook meerdere 
Esports games ingezet kunnen worden. Zo 
kunnen fans van alle titels het spel spelen, 
en eenzelfde ervaring hebben. 
 
Voor de intergratie met Liquipedia zou het 
platform als een extra “tablad“ op de site & 
als mobiele app aangeboden worden. Op 
actievere toernooien op de wiki zal er ook 
een uitnoding staan om gebruikers naar de 
“Fantasy League“ toe te sturen.

Speler statistieken
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Onderzoek
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Wat is er momenteel
Speler data gepresenteerd door “Coverage websites“

HLTV’s pagina over “olofmeister“ [10]

Liquipedia pagina over ““ChrisJ“ [9]
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Wat is er momenteel
Speler data gepresenteerd door “Sportclubs“

Ajax pagina over “Jurriën Timber“ [11]

Paris Saint-Germain pagina over “Julian Draxler” [12]
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Paris Saint-Germain pagina over “Julian Draxler” [12]

Wat is er momenteel
Speler data gepresenteerd door “Esportclubs“

Alliance pagina over “Vaifs“ [14]

Natus Vincere pagina over “MaxStrafe” [15]ENCE pagina over “Serral“ [13]
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Wat is er momenteel
Speler data gepresenteerd door “Competities & Leagues“

Olympische pagina over “Sven Kramer“ [18]

X-Games pagina over “Mons Røisland” [16]

NFL pagina over “Alex Ovechkin” [19]

Eredivisie pagina over “Dante Rigo“ [17]
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Datapunten visueel

Website Voornaam / AchternaamIngame name Geboortedatum Leeftijd Geboorteplaats/stad Nationaliteit Gewicht/Lengte Gear Biografie Content / NieuwsKomende wedstrijdenResultaten TeamgeschiedenisLid van club SindsQuote Positie / DisciplineFoto's Statistieken "Rug"nummer Social Links School Prijzengeld Medallies/Troffeen
Liquipedia X X X X X X / Inconsistent Inconsistent Inconsistent X X X X / X X (Niet altijd) Verschilt per wiki X X Verschilt per game wiki 17

HLTV X X X X X X X X X X X X X 14

Esportsearnings X X X X X X X 7

X-Games X N/A X X X X X X X X X 11

Olympics X N/A X X X X X X X X 10

Eredivisie X N/A X X X X X X X 9

NHL X N/A X X X X X X X X X X X X X X X 17

MLB X N/A X X X X X X X X X X X X X X X 17

PSV X N/A X X X X X X X 9

Ajax X N/A

NAC X N/A X X X X 6

FC Barcelona X N/A X X X X X X X X X X X X X 15

Manchester UnitedX N/A X X X X X X X X X X X 13

Paris-Saint GermianX N/A X X X X X X X X X X X 13

REJECT X X X / Soms niet X X X X X X 10

Alliance X X X X 4

Natus Vincere X X X X X X X X X X 9

ENCE X X X X X X X X X X 10

TSM X X X X X 5

G2 Esports X X X X X X X X X 9

Als de datapunten die te zien zijn op alle 
vergeleken websites, zijn er een paar 
datapunten die vrijwel overal terugkomen. 
 
In principe is er altijd een naam, 
nationaliteit en een afbleeding aanwezig. 
Voor alle esports websites is er ook altijd 
het alias van spelers terug te vinden. 
 
Intrinsieke statistieken worden voornamelijk 
aangeboden in Ameriaaknse sportwebsites. 
Sommige voetbalclubs brachten ook 
statistieken over spelers naar boven.  
 
Uiteindelijk heeft Liquipedia over het 
algemeen de meeste datapunten 
beschikbaar, alhoewel het er niet altijd is. 
Omdat de paginas vrijwillig moeten worden 
bijgewerkt.
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Gebruikerservaring
Voor het verdere onderzoek vanuit de 
websites is er met een groep deelnemers 
gekeken naar hoe men de websites ervaart. 
Met name in het specifiek in hoeverre er 
geleerd werd over de speler. 
 
Tijdens dit onderzoek kwamen er wel 
wat duidelijke punten wat dit onderzoek 
lastig maakte. Zo was een gedeelte van 
de deelnemers al bekend met sommige 
sites, en was er wel al vaak een bias voor 
bepaalde speler of sport. 
 
Wat wel interessant was is hoe het 
merendeel een preferentie had voor 
Liquipedia. Alhoewel hier een bias was, 
vond men er wel de meeste informatie voor 
een korte introductie. 
 
Wat er dus nog wel mist, is dat er op geen 
van de sites veel retentie zit. Sommigen 
gaven aan sites als Liquipedia vaker te 
bezoeker, maar meer met de intentie om 
andere informatie te blijven bezoeken. En 
niet om specifiek terug te keren naar een 
specifieke spelerspagina. 
 
Voor het vervolg is er ook gekeken om meer 
naar interviews over te stappen om een 
beter dialoog te creëren met de doelgroep.
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De esports kijker
Voor het opstarten van dit onderzoek 
was er eerst een survey gestuurd richting 
de doelgroep gestuurd om te kijken hoe 
belangrijk informatie voor de kijker is. Met 
name een focus op hoe informatie van 
spelers van belang is, en hoe ze momenteel 
de beschikbaarheid van informatie ervaren. 

Een belangrijk aspect wat uit deze survey 
terugkwam is dat vrijwel iedereen een 
interesse heeft om over spelers te leren, 
en het vind bijdragen aan de kijkbeleving. 
Daarentegen was er wel te zien dat er 
vanuit organisatoren zelf, en ook websites 
die informatie bieden, niet optimaal 
presteerden bij de doelgroep. Hierdoor was 
er een inzicht dat dit verbeterd kan worden. 
En beter kan inspelen op de kijkervaring. 
 
Vanuit de survey ben ik daarna nog door 
gaan vragen bij personen, om zo net wat 
meer achter de redenering te komen 
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Zoals eerder benoemd ben ik dus 
gaan kijken naar hoe huidige websites 
presteerden bij gebruikers, op basis van 
deze resultaten ben ik overgstapt op 
interviews, om zo een scherper beeld te 
kunnen vormen.  

Voor de eerste interviews ben ik op zoek 
gegaan wat er nou echt voor zorgt dat 
een kijker zich bind aan een speler, en wat 
ervoor kan zorgen dat de kijker een fan 
wordt. Hiermee wou ik inzicht krijgen en 
welke datapunten echt van belang zijn voor 
de kijkers.

Wat hierbij vooral uitkwam is dat de 
belangrijkste datapunten vooral te maken 
met hoe de kijker zich kan relateren aan 
een speler. Voor de kijker is het bijvoorbeeld 
interessant wat voor rol de speler heeft in 
een spel, en in zekere mate de speelstijl die 
die speler heeft. Hierdoor heeft de kijker een 
speler waar hij naar op kan kijken, en van 
kan leren. 

Wat ook meespeelt is de nationaliteit van 
een speler. Het geeft kijkers een gevoel 
van trots als een speler uit hetzelfde 
land presteert op hoog niveau. Doordat 
kijkers zich identificeren met het land van 
herkomst, geeft dit een gevoel van “Wij” 
hebben gewonnen als een speler presteert 
[4]. 
 
Een ander belangrijk aspect wat spelers 
brengen naar de kijkers binnen esports 
is de content die ze produceren. In 
vergelijking met reguliere sport, zijn spelers 
van esports ook zeer actief op sociale 
kanalen. Naast dat ze actief zijn op Twitter, 
Instagram en dergelijke, zijn de spelers ook 
frequent aan het livestreamen op Twitch, 
of plaatsen ze video’s op YouTube. Deze 
content is belangrijk voor de fans, omdat 
ze dit graag willen volgen, maar het ook de 
kans geeft om juist meer de speler te leren 
kennen, en er zo ook meer aan te kunnen 
relateren.

I think what makes me a fan of 
“Snip3down“  is the fact  that I can 
relate to him in many different ways, 
we both used to play Halo before Apex 
Legends, we both use controllers as our 
input methaods and main the same 
Legends. On top ofthathe produces a 
lot of content that I feel like I’m learning 

from. - Nicolas

Franse esports fans [24]
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Vanuit hier is er vooral gekeken vanuit een 
prototype hoe er ingespeeld kan worden 
op deze aangegeven punten. Hieruit kwam 
het concept van een verzamel spel. Waarbij 
gebruikers in de eerste instantie de eerste 
laag aan data die belangrijk voor ze is, aan 
het ligt krijgen. Daarna door middel van 
het verzamelen worden spelers in contact 
gebracht met de content van de spelers.

Gebruikers gaven wel aan dat dit hen 
stimuleerde om spelers te exploreren, en 
hadden het idee dat ze met meer spelers 
in contact kwamen, en er wat meer 
persoonlijk mee in contact kwamen.
Wat ze anderzijds aangeven is dat ze 
al gauw wel klaar zouden zijn, en niet 
geïnteresseerd genoeg zouden blijven om 
te blijven verzamelen. Ook omdat er juist 
een veel te grote collectie is. Daarnaast, als 
ze een speler hadden verzameld, zouden 
ze er niet weer naar terug gaan om er naar 
te blijven kijken. Dit gaf aan dat dit concept 
niet aansloot op het uiteindelijke doel om 
meer retentie tot speler data te creëren.

Vanuit hier ben ik weer teruggegaan 
naar het exploreren van verschillende 
concepten, met hoe data gepresenteerd 
kan worden naar gebruikers, maar ook 
welke vormen van interactie er interesse 
zouden blijven behouden.

Uiteindelijk kwamen hier meerdere vormen 
uit van hoe data interessant kan worden 
gemaakt, maar men zocht nog steeds 
naar een vorm om het interactief te 
blijven houden. Vandaar dat ik mensen 
ben gaan interviewen die bekend zijn met 
het concept van fantasty leagues, en het 
gokken op wedstrijden. Aangezien deze 
vormen van spel interactie met de data 
hebben, die ook stimuleert dat gebruikers 
terugkomen, was het van belang om te 
kijken hoe gebruikers dit ervaarden.

Gebruikers hiervan gaven aan dat de 
spelvorm hen uitdaagden om na te denken 
over de gegeven data, maar ook over de 
eigen vergaarde kennis. Daarnaast speelde 
het meer in op actualiteit. Aangezien de 
kijkers al bezig zijn met het volgen van 
competities, is dit een extra die ze kunnen 
gebruiken om meer met de competitie 
bezig te zijn. Ook speelde er een sociaal 
aspect. Doordat dit met meerdere 
spelers gespeeld kon worden, was men 
gemotiveerd om over de competitie te 
praten.

Door Fantasy Leagues te spelen heb 
ik soms wat meer gesprekken over 
voetbal, maar wel lekker kort. Vaak stel 
je snel even de vraag waarom iemand 
bijvoorbeeld een bepaalde speler heeft 

gekozen.
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User Journey
Als men kijkt naar hoe de huidige esports 
kijker door een dag gaat, is het goed om 
te kijken hoe ze momenteel met esports 
omgaan door een dag heen, en hoe ze op 
dit moment Liquipedia zelf al gebruiken.

Uit data blijkt dat het merendeel van 
esports kijkers, tussen de 16-34 jaar oud is 
[20]. Door middel van interviews met deze 
doelgroep is er ook een duidelijk beeld van 
hoe hun dagen er normaliter uitzien, en hoe 
esports daar in past.

Door dit in kaart te brengen, bracht het 
duidelijke ontwerpeisen naar voren, die 
ervoor zouden moeten zorgen dat het 
concept aansluit bij de huidige situatie van 
de gebruiker. Door de verdere inzichten 
in de wensen van gebruikers, is het ook 
duidelijk hoe de interactie een waardevolle 
toevoeging kan geven.

User Journey van esports kijkers
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API Exploratie
Een belangrijk aspect was het exploreren 
van de API van Liquipedia. Voor zowel het 
prototypen en het uiteindelijke eindproduct, 
was het van belang om te weten wat er 
momenteel mogelijk was met betrekking 
tot de data die er op Liquipedia aanwezig is.

Hiervoor is specifiek gekeken naar de data 
rondom spelers, omdat het doel van het 
project retentie op speler data is.

Door eerst te kijken welke data er 
beschikbaar was, en dit te koppelen aan 
de eerste behoeftes van de gebruiker, is 
er geëxperimenteerd met de API om data 
op te halen, en deze om te zetten naar een 
nieuwe vorm. Het vooral hieraan was dat 
de beschikbare data leidend was. En er 
zo duidelijke ontwerp grenzen opgesteld 
werden.

Naarmate het concept verder werd 
geëxploreerd, werd het wel duidelijk dat de 
beschikbare data tekortschiet. Enigszins 
is er in sommige gevallen de data wel op 
de wiki, maar is het nog niet beschikbaar 
voor gebruik in de API, in andere gevallen is 
de data ook nog niet aanwezig op de wiki. 
Deze ontdekkingen laten vooral ruimte over 
om juist te kijken hoe Liquipedia meer data 
zou kunnen verzamelen. 
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Ontwerpeisen
Vanuit dit onderzoek zijn de volgende 
ontwerpeisen naar voren gekomen die 
verdere concepten moesten ondersteunen.

Doel: Meer retentie creëren rond speler data

1. Het eindproduct is “bite sized”, en kan 
snel gebruikt worden door een dag
Doordat de gebruiker over het algemeen 
weinig tijd door een dag over heeft, moet 
het product inspelen op de korte pauzes die 
er wel beschikbaar zijn. 

2. Het eindproduct conflicteert niet met 
de tijd die een gebruiker al op Liquipedia 
spendeert 
Momenteel gebruikt men Liquipedia vooral 
voor het (live) volgen van toernoeien. Op 
deze momenten heeft een gebruiker dus 
andere prioriteiten dan speler informatie.
 
3. Het eindproduct is toepasbaar op alle 
spellen die Liquipedia covered
Om alle gebruikers van Liquipedia te 
bereiken, is het eindproduct in zoverre 
universeel dat alle data gebruikt kan 
worden van verschillende esports spellen.

4. Het eindproduct is begrijpbaar voor een 
internationaal publiek
Liquipedia is een internationale site die op 
dit moment ook esports wereldwijd volgt. 
Alle gebruikers van Liquipedia zouden dus 
ook het product moeten kunnen gebruiken.

5. Het eindproduct moet toepasbaar zijn 
op alle data van Liquipedia
Vergelijkbaar met eis 3, het eindproduct 
moet alle “spelerspaginas“ kunnen 
behandelen. Er zou dus geen onderscheid 
moeten zijn in een lagere rang speler, 
of competitie. Ook deze moeten worden 
gebruikt.

6. Het eindproduct moet filters heben om 
in te spelen op de gebruikers interesses 
De esports kijker heeft vaak maar enkel 
interesse voor een beperkt aantal 
spellen, en ook maar een beperk aantal 
competities. Hiervoor moeten dus filters 
aanwezig zijn zodat de gebruiker makkelijk 
de content kan vinden die relevant is. 
 
7. Het eindproduct moet zowel op mobiel 
als desktop beschikbaar zijn.
Uit data van Liquipedia vlijkt dat er 
ongeveer een 50/50 split is tussen 
gebruikers op mobiel en desktop [21]. 
Daarnaast is mobiel ook op een groeiende 
trend. Vandaar om alle gebruikers te 
kunnen bereiken zijn beide platformen 
nodig.
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Concepten 
& 
Prototypen
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Kaartspel
Vanuit de eerste fase van het onderzoek 
is er een concept opgezet op basis van 
het verzamelen van kaarten. Dit concept 
speelde in op de beschikbare data vanuit 
de API, en de eerste conclusies uit de 
eerdere interviews. Daarnaast duidde 
onderzoek ook aan dat het verzamelen van 
objecten ervoor zorgde dat mensen meer 
leerde over het onderwerp [7][8].

Voor deze manier van gameficatie is 
gekeken naar hoe de kaarten zouden 
kunnen functioneren. En hoe deze 
vormgegeven zouden moeten worden. 
 
Daarnaast is er al vooruit geëxploreerd 
naar hoe het spel verder zou functioneren. 
Bijvoorbeeld hoe spelers kaarten kunnen 
verzamelen, of hoe ze punten verdienen. 
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Vanuit daar is er vooruit geëxploreerd 
naar hoe het spel verder zou functioneren. 
Bijvoorbeeld hoe spelers kaarten kunnen 
verzamelen, of hoe ze punten verdienen. 
 
Door dit te hebben geëxploreerd werd 
het duidelijk hoe dit prototype via paper 
prototyping getest zou kunnen worden.  
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De opzet van het paper protoype kwam uit 
op een een vrij positieve ervaring,. 
 
Gebruikers gaven aan dat ze door het 
exploreren van de speler meer hadden 
geleerd, en ook wel wouden zien hoe deze 
in competities zou spelen. Daarnaast was 
er ook motivatie om juist nieuwe plaatjes te 
verzamelen. 
 
Wel had het paper prototype een vrij 
moeizame overgang om met digitale 
apparaten de overstap te maken. Als je 
eerst bezig bent met fysieke kaarten, en 
dan je mobiel er bij moet pakken, haalde 
het weg van de ervaring. 
 
Op basis van deze resultaten was er de 
keuze gemaakt om het door te ontwikkelen 
tot een digitale prototype.

Opzet Paper Prototype
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Paper Prototype User Test
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Paper Prototype User Test
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Nadat dit concept uiteinde eindelijk verder 
getest kon worden, kwamen in de eerste 
instantie een vrij positieve ervaring over van 
gebruikers, die een interesse hadden om 
meer te verzamelen. 

Wel werd er aangegeven dat het volgen 
van spelers weinig meerwaarde gaf, en 
het de “opdrachten“ erg eentonig maakte. 
Daarnaast was er ook te weinig uitdaging 
om er serieus bezig mee te blijven.  
 
Ook werd er aangegeven dat men na het 
verzamelen van een afbeelding niet meer 
de intentie had om er vaker op terug te 
komen. Hierdoor was er ook minder succes 
op retentie. Alhoewel er wel terugkomst was 
om meer spelers te verzamelen, was er dus 
geen retentie op een speler in het specifiek. 
 
Dit gaf aanleiding om dit concept voor 
het moment stil te zetten, en terug te 
gaan naar het exploreren van meerdere 
concepten. Voor deze fase van concepting 
is er ook meer gekeken naar hoe de 
concepten zouden voldoen aan de 
gestelde ontwerpeisen.



40Usertest Online via Discord



41

Divergeren & Convergeren
Bij deze fase van het concepten is er 
dus meer gekeken naar hoe de data die 
beschikbaar is juist zodanig interessant 
gemaakt kan worden,dat de gewenste 
retentie bereikt wordt. Tijdens dit proces 
zijn de concepten vooral streng naast de 
ontwerpeisen geleged, en is er vooral vanuit 
dialoog metde doelgroep en Liquipedia 
gekeken welke concepten zouden kunnen 
werken, en welke concepten niet aan de 
gewenste eisen zouden voldoen. 
 
Daarbij kwam ook het idee om los te laten 
van de restricties van de huidige API, en 
is er vooral gekeken naar wat er in de 
toekomst zou moeten gebeuren. 
 
Bij deze concepten kwamen de manieren 
van data op nieuwe manieren visualiseren 
aan het ligt. En hoewel deze visualisaties 
en vergelijkingen interessant zouden zijn 
om speler “performances“ te kunnen inzien, 
bracht het nog te weinig interactie met de 
gebruiker. Deze interactie is voornamelijk 
belangrijk om in te spelen bij de gebruiker 
om zo retentie te stimuleren. 
 
Uiteindelijk is er dus ook voor gekozen om 
terug te gaan kijken naar gamificatie. 
Vooral om te kijken hoe de data die er is, in 
een context te plaatsen dat het een nieuwe 
waarde voor de gebruiker krijgt.

Concept exploraties



42

Fantasy Leagues
Uit de vorm van gameficatie met data, 
was een interessant concept wat naar 
voren kwam om met “Fantasy Leagues“ te 
werken. Dit concept bestaat al in de context 
van reguliere sport, en speel juist in op de 
actuele statistieken van spelers. Gebruikers 
moeten tactische overwegingen maken 
op basis van de data die ze beschikbaar 
hebben. 
 
Om te kijken in hoeverre deze spelvorm 
werkte, ben ik weer terug gegaan naar 
interviews om te kijken hoe spelers van 
Fantasy Leagues het spel ervaarden. 
 
Spelers van Fantasy Leagues gaven aan 
dat ze het sociale aspect van het spel al 
een grote aantrekkingskracht had. Door het 
met vrienden te spelen, hadden ze meer 
motivatie om er actief mee bezig te zijn. 
Daarnaast sluit het aan op de competitie 
die zal al actief aan het volgen zijn. Hierdoor 
hadden ze het gevoel dat de kennis die ze 
bezaten van toepassing was, maar kregen 
ze ook juist nieuwe inzichten door de data 
die het spel toonde. 
 
Ook werd er aangegeven dat spelers meer 
motivatie hadden om ook de wedstrijden 
te kijken. Doordat ze nu een eigen belang 
hadden, en wilden winnen van vrienden, 
waren ze eerder geneigd om wedstrijden 
te kijken om zo te zien of ze zouden gaan 
winnen.

Voorbeelden uit de ““Premier League“ Fantasy league game [22]
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Om dit concept te testen voor esports 
ben ik weer teruggekeerd naar het paper 
prototypen. Hiervoor kies ik een korte 
competitie binnen esports, en laat spelers 
ieder een team samenstellen door kaarten 
te kiezen. Deze kaarten zullen data tonen 
die ingaat op voorgaande resultaten. 
 
Spelers kiezen om de beurt een speler uit, 
om zo ervoor te zorgen dat spelers maar 
één keer beschikbaar zijn. Hierdoor bouwt 
ook iedere speler een uniek team op. 
 
Tijdens het testen van dit prototype 
kwam er duidelijk naar voren dat spelers 
nadachten over de statistieken, en ook de 
neiging hadden om kaarten met elkaar te 
vergelijken. Omdat een speler wilt winnen 
heeft deze dus wel de tijd nodig om de 
informatie gemakkelijk te kunnen bekijken. 
 
Het voordeel van het uitgewerkte prototype 
is dat het inspeelt op één competitie die 
gaat gebeuren. Hierdoor hoeft de speler 
enkel na te denken over de spelers in de 
competitie. Hierdoor krijgt de gebruiker dus 
niet een “overload“ aan informatie. 
 
Ook het sociale aspect was goed terug 
te vinden bij de testgroep. Gebruikers 
maakten opmerkingen over de gekozen 
kaarten en raakte erover in discussie. Toen 
de resultaten onthuld werden was er ook 
onderling genoeg lol tussen winnaars en 
verliezers, en zelfs de vraag of er nog een 
keer gespeeld kon worden.

Opzet Paper Prototype “Fantasy League“
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De vervolgstap was om te kijken naar hoe 
het vervolg eruit zou zien nadat het Paper 
Prototype was getest. 
 
Hiervoor was een applicatie de meest 
logische vervolgstap. Een applicatie sluit 
immers het beste aan op de digitale 
doelgroep. 
 
Voordat dit concept omgezet ging worden 
tot een app, moest er wel eerst gekeken 
worden naar hoe de “flow“ eruit zou zien, en 
welke data er nou een belangrijke rol gaat 
spelen.

Voor de data ben ik binnen de Liquipedia 
Community gaan vragen per spel welke 
statistieken er van belang zijn. En hoe deze 
statistieken zich tot elkaar verhouden. 
Hieruit kwam een vrij universeel resultaat. 
De meeste spellen hadden vrij sterke 
primarire statistieken, die in ieder spel 
hetzelfde inhielden. Een paar edge cases 
waren Rocket League, wat eerder een 
voetbal spel is, en dus ander “doelen“ heeft 
dan schietspellen / MOBA’s. 
Battle Royale was ook een genre dat net 
wat anders werkt, ook omdat er in één 
wedstrijd er meer dan twee teams spelen. 
Maar concluderend zijn er ongeveer 
evenveel primaire statistieken die als 
belangrijk aangegeven werden. Hiervoor 
is dus enkel naamgevend een verschil. 
Maar zou de presentatie universeel kunnen 
worden uitgevoerd.

Nu er duidelijk was welke statistieken er 
in ieder geval betrokken zouden moeten 
worden is er gekeken naar hoe huidige 
Fantasy Leagues gestructureerd zijn.
 
De meeste Fantasy Leagues hebben het 
makkelijker omdat ze zich betrekken tot 
één league of toernooi. Maar de flow is 
vrij universeel. Spelers die besluiten om 
een league op te zetten komen in een 
“draft“ fase. Hierin moeten ze een team 
samenstellen, en dus kiezen uit spelers. 
Vaak moeten ze rollen of posities ook vullen 
voor een sport. Binnen de esports titels die 
betrokken zouden worden zijn ook rollen 
per spel. Hierdoor kan hetzelfde concept 
toegepast worden. 
 
Door een grote hoeveelheid van spelers 
zal er ook gebruik worden gemaakt van 
lijsten om ze net zo overzichtelijk mogelijk te 
brengen. 
 
Vanuit verder onderzoek met wat de 
doelgroep, was er een beeld gekomen met 
welke functies er ook van belang zijn voor 
de speler. 
 
Uit dit alles komen dus de volgende 
schermen naar voren: 
Een League overzicht scherm (Om alle 
leagues te zien waarin een gebruiker 
speelt) 
Leagues aanmaken, en Draft 
League standings en leaderboards  
Speler statistieken 
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Voor deze benoemde schermen is er eerst 
gekeken naar hoe deze flow kan worden 
uitgezeten, en een eerste opzet van hoe de 
schermen eruit komen te zien. Daarnaast is 
er ook geëxperimenteerd met hoe knoppen 
en schermen eruit moeten komen te zien. 
 
In deze flow kan een gebruiker naar huidige 
toernooien gaan om de stand te zien, en 
spelerstatistieken te bekijken. Daarnaast 
kan de gebruiker ook een nieuwe league 
aanmaken en het drafting proces 
doorlopen. Ook zijn er opzetten gemaakt 
van hoe de leaderboards eruit zouden 
komen te zien. 
 
Tijdens dit proces is er vooral vanuit 
feedback met Liquipedia eerst een 
duidelijke opzet gemaakt die tot een eerste 
versie van het prototype leidde.

Exploratie functies, flow & schermen 
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Voor deze benoemde schermen is er eerst 
gekeken naar hoe deze flow kan worden 
uitgezeten, en een eerste opzet van hoe de 
schermen eruit komen te zien. Daarnaast is 
er ook geëxperimenteerd met hoe knoppen 
en schermen eruit moeten komen te zien. 
 
Hiervoor moest er dus gekeken worden 
naar hoe een toernooi word opgezet, hoe 
mensen een team kunnen samenstellen, en 
hoe een huidige resultaten en statistieken 
bekeken kunnen worden. 
 
Dit prototype wat opgesteld werd is 
uiteindelijk verder getest door gebruikers 
van Liquipedia. Op deze manier is er zo 
meer inzicht verkregen of gebruikers de 
eerste flow begrepen, en of ze nog dingen 
misten.

Eerste opzet prototype
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Vanuit de feedback werd het duidelijk 
dat de flow begrijpbaar was, maar dat 
er visueel nog een boel incosistente 
elementen moesten worden aangepakt. 
 
Daaruit kwam ook dat de league zelf nog 
meer werk nodig had om interactiever te 
worden. 
 
Vanuit wat experimenterende schetsen is 
er gekeken naar hoe het scherm eerst meer 
info kan komen over de stand binnen de 
gebruikers. Dit is uiteindelijk toegepast op 
dezelfde manier zoals veranderingen in een 
leaderboard momenteel op de wiki worden 
toegepast. Daarnaast is het scherm ook 
verder opgedeeld om een beter beeld te 
geven in welke scherm beschikbaar zijn. 
 
Gebruikers krijgen meer informatie over 
de spelers doordat de statistieken en de 
puntenverhouding inzichtelijk worden, En 
vanuit het extra scherm waar de resultaten, 
en komende wedstrijden te zien zijn krijgen 
spelers ook inzicht in hoe de spelers hebben 
gespeeld in een wedstrijd, en hoe ze punten 
hebben verdiend. 
 
Daarnaast zou er naast de app zelf ook 
pushnotificaties moeten worden gestuurd 
om de gebruiker up to date te houden. 
Zoals wanneer er wedstrijden gespeeld 
worden, en hoe de uitslagen de rankings 
hebben verandert.
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Verder is er vooral meer gekeken naar hoe 
het visueel consistenter overkomt. De eerste 
opzet was vrij inconsistent in het visuele 
ontwerp. Voornamelijk omdat er meer 
focus lag op het opzetten van de flow en 
interactie die gebruikers zouden ervaren. 
 
Deze variant is uiteindelijk weer getest door 
Liquipedia gebruikers, en vanuit reviews 
met de opdrachtgever was het dusver 
duidelijk dat het concept wat tot stand is 
gekomen duidelijk overkwam. De feedback 
die op de eerste opzet was gegeven was 
ook tot dusverre verwerkt dat het voor zover  
alle doelen behaalde. 
 
Voor een vervolgslag is het voornamelijk 
nog een kwestie van het visueel opfrissen, 
en het afwerken van een paar schermen. 
Ook moet er nog gekeken worden naar hoe 
notificaties buiten de app om eruit zouden 
zien. 

Proof of Concept opzet
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Conclusie
Door Op basis van de impressies over 
huidige “Fantasy Leagues“ en de reacties 
op het uitgevoerde paper prototype lijkt 
dit concept het beste aan te sluiten op 
de ontwerpeisen, en deze behaalt ook de 
beaamde doelen die gesteld waren.
 
Uit de test van het het paper prototype 
waren gebruikers duidelijk bezig met het 
nadenken over de gepresenteerde data, 
en onstond er ook veel interactie onderling, 
wat tot een digitaal prototype leidde. 
 
Dit digitale prototype gaf de ruimte om 
te ontdekken hoe de flow er in de eerste 
instantie uit moest zien. Van het opzetten 
van een Fantasy League tot het actief 
deelnemen. Door dit uit te kunnen werken 
zijn er effectieve user tests uitgevoerd 
waaruit dusdanige feedback kwam om 
tot een eindconcept te komen waarin 
gebruikers actief met data bezig zijn om 
zo strategische keuzes voor zichzelf te 
maken. Daarnaast brengt dit dus ook de 
toegevoegde waarde voor de gebruiker bij 
het kijken van een esports competitie.
 
Doordat de eindvorm nu tot een applicatie 
is omgezet kunnen gebruikers ook actief 
gestimuleerd worden om terug te komen 
tot de Fantasy Leagues.  

Dit Proof of Concept kan uiteindelijk ook 
omgezet worden tot een completere 
ervaring. Vanuit dit prototype is het 
voornamelijk een kwestie van het 
toevoegen van content om het zo 
beleefbaar mogelijk te maken.  

Vanuit dit concept, zijn dus de doelen 
bereikt waarin gebruikers actief kennis 
vergaren om zich te verdiepen in esports, 
en heeft Liquipedia meer traffic rond de 
vergaarde data.

De keuze van een digitaal mobielvriendelijk 
platform sluit aan op de doelgroep, en 
geeft kansen om de gebruiker ook actief te 
stimuleren om terug te keren. 
 
Vanuit de gebruikerstesten is het ook 
dusdanig uitgekomen dat gebruikers het 
product begrijpen. Voor zowel ervaren 
esports kijkers als beginnende esports 
kijkers.
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Recommandaties
API Upgraden

Uit exploratie van de huidige mogelijkheden 
van de API van Liquipedia, zou het 
uiteindelijke concept nog niet realiseerbaar 
zijn. Voor de basis van het concept is het 
momenteel al niet mogelijk om bepaalde 
data vanuit de wiki op te halen. Zoals 
bijvoorbeeld welke spelers er deelnemen 
aan het toernooi. Dit soort data is cruciaal 
voor het concept, hiervoor zou er dus tijd in 
moeten worden gestoken om Liquipedias 
API te verbeteren om meer data te kunnen 
gebruiken.

Game Statistieken

Liquipedia op dit moment houd de 
resultaten van games vrij overzichtelijk 
bij, maar heeft weinig specifieke 
data beschikbaar. Recentelijk met de 
“VALORANT” wiki, heeft Liquipedia de API van 
het spel gebruikt om veel meer data op te 
halen, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid 
kills van een spelers. Dit soort statistieken 
die specifiek zijn aan spellen, zijn voor 
fans juist interessant, en geven ook meer 
mogelijkheden om de “Fantasty Leagues” 
beter te kunnen balanceren, zodat de beter 
presterende spelers beter bepaald kan 
worden.

Het gebruik van APIs van games zou dus 
ook meer moeten worden ingezet op de 
andere wikis. (Mits deze beschikbaar zijn). 
Deze data moet dan ook weer toegankelijk 
zijn via de API. Uiteindelijk profiteert zowel 
het eindproduct hiervan, maar de wikis zelf 
kunnen deze data ook nog gebruiken voor 
nieuwe data visualisaties.

Gokken & VIE intergratie 
 
Afgelopen April heeft Liquipedia een 
partnership met “VIE.bet“ aangekondigt 
[23].  Deze partij houd zich momenteel 
bezig met gokken in zowel sport als esports. 
Vooral binnen esports is er momenteel 
veel ruimte over voor verbetering binnen 
het online gokken. Maar het concept van 
Fantasy Leagues hierbij mengen zou 
een interessant iets kunnen zijn voor de 
partnership tussen Liquipedia en VIE.bet 
om zo dit concept ook tot een winstgevend 
product om te zetten. 
 
Wel is hier vanuit mijn visie geen prioriteit 
op. Met hoe gokken binnen esports over het 
algemeen word gezien, is het vaak moeilijk 
om iedereen tevreden te krijgen. Ook heeft 
het al op het moment vooral tot meer 
problemen geleid. Vandaar dat ik dit liever 
eerst zou willen zien verbeteren voordat hier 
verder op ingegaan wordt. getest worden 
met de doelgroep.
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Interviews
 Nicolas van Ysendyk 
 
 
Jasper: Hey Nicolas, thanks for taking 
the time for this interview. Currently I’m 
exploring how esports viewers / fans see 
players, how they become fans off players, 
and what makes them interested in them. 
So most questions will be related to that. 
 
Nicolas: Sounds good! 
 
Jasper: So first off, would you say you have 
any favourite players, in let’s say Apex 
Legends? 
 
Nicolas: Hmm, I would have to say that I 
generally follow Snipedown (Also known 
as “Eric Wrona“), but also the players from 
“ATK“.  
 
Jasper: So let’s first move to Snipedown, are 
there any reasons why you’re drawn to him 
the most? 
 
Nicolas: It’s a lot due to the background I 
already know off him, as he played Halo 
competitivly before playing Apex. Even back 
then he was one of the players I looked 
up to back when I was competing in that 
game. Once I noticed he had moved to 
Apex it made sense to keep following to see 
how he would do. 
 
Jasper: Interesting, has your opinion 
changed when he transitioned games?

Nicolas: Not really, if anything it made me 
appreciate him even more, and it helped 
me learning about Apex Legends as well. 
 
I tend to often compare myself with top 
players, to see if I can learn from them. 
Snipedown in that sense is also a perfect 
fit, as we share a lot of similiarities. I’d say I 
have the same sort of playstyle as him. We 
both use controller in a game that’s moreso 
dominated by players on mouse and 
keyboard. And we play the same legends. 
 
Jasper: So you would say that being able 
to relate to a player in a way that you can 
learn from them is important to you? 
 
Nicolas: Yeah definitly, I’m personally a 
rather competitive player, so if I watch a 
player I want to elarn so that I can improve 
myself aswell. 
 
Jasper: Cool, you also mentioned the ATK 
team, what makes you interested in them? 
 
Nicolas: It’s mostly a lot of bias since 
the club is pretty much one of the most 
established in South Africa. In other games 
it’s also a club that tends to represent the 
country really well. So that’s what inititally 
drew me towards the team. 
When I then discovered the players it’s a 
mix of them being really nice, or atleast 
they seem so on social media. They appear 
to be very humble which I appreciate. 
 

Additionally, they’ve been doing decently 
well against other European teams, which 
is quite the feat if you consider the fact 
that they compete from South Africa on like 
200+ ping. 
 
With their succes, it feels a bit like they put 
South Africa on the map in Apex, and also 
show the example that you can compete 
despite the odds given. 
 
Jasper: So you would say it’s a bit of 
national pride in there also? 
 
Nicolas: Yeah you can say so. Obviously 
I’m from a country that generally has a lot 
of issues within esports because we’re on 
such a distance that lag is often an issue. 
So when we get any attention it does make 
me proud. 
 
Jasper: That’s cool to hear. Going further, 
how do you feel like you can currently 
explore these players / get to know them? 
 
Nicolas: Hmm, I would say that it’s 
mostly just seeing their youtube videos 
or livestreams. As that’s where you can 
really see them a bit more outside of the 
tournaments. 
 
I would say that that’s also important for 
me, the fact that there is consistent content 
that I can endulge in.
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And on top of that, it’s also a bit of how their 
fanbase generally is. If a player is cool but I 
can’t vibe with the other fans / viewers I’m 
kind of turned away. I think the community 
aspect is also a little bit important. 
 
Jasper: Nice that’s all pretty interesting, and 
that definitly helped in my further research, 
thanks again for doing this! 
 
Nicolas: No problem at all, any time. Just 
give me a call if you need me again.

 Inta 
 
Jasper: Hey Inta, tof dat je dit interview wou 
doen. Ik had namelijk jou in gedachten 
omdat ik al wel weet dat jij meer bezig bent 
in de voetbalwereld dan anderen. 
 
Inta: Ja opzich wel. 
 
Jasper: Top, eigenlijk ben ik vooral 
nieuwsgierig naar twee dingen, een 
daarvan gaat over het wedden / gokken op 
wedstrijden. Heb jij hier ervaring mee? 
 
Inta: Ja, opzich doe ik dit wel eens. 
 
Jasper: Mooi, hiervoor ben ik vooral 
benieuwd naar hoe je hiermee omgaat. 
Wed je bijvoorbeeld vooral op wedstrijden 
die je kijkt, of ook wedstrijden daarbuiten? 
 
Inta: Opzich beide, alhoewel ik zelf al wat 
meer voorkennis heb van leagues die ik 
zelf volg. Voor wedstrijden daarbuiten kijk 
ik vooral naar de statistieken om een beter 
beeld te vormen. 
 
Jasper: Interessant, zou je zeggen dat als je 
op wedstrijden wed dat je dan ook er meer 
geïnvesteerd in bent? 
 
Inta: Opzich wel, je hoopt toch dat je 
voorspellingen uitkomen, dus je zit met wat 
extra spanning naar een wedstrijd te kijken.

Jasper: Je noemde ook dat je dan soms 
wedt op wedstrijden buiten wat je normaal 
kijkt, heb je dan ook de neiging om die 
wedstrijden dan wel te kijken? 
 
Inta: Soms wel ja, als ik er de tijd voor heb. 
Soms kijk ik dan de gehele wedstrijd, of als 
ik ondertussen de standen zie, dat ik dan 
toch even de rest van de wedstrijd kijk. 
Omdat je dan toch nog wilt zien of je gaat 
winnen. 
 
Jasper: Ah, dus over het algemeen geeft 
het wel een toegevoegde waarde aan 
je kijkervaring. Zou je ook zeggen dat je 
actiever nadenkt tijdens het kijken om over 
je volgende keuzes na te denken? 
 
Inta: Hmm, opzich helpt het wel dat ik 
wat actiever de competitie volg, en wat 
geïntreseerden ben om die kennis te 
krijgen. 
 
Jasper: Mooi, dan even verder, ben je 
bekend met het concept van “Fantasy 
Leagues“? 
 
Inta: Die speel ik wel eens met vrienden ja. 
 
Jasper: Top, precies wat ik dus zoek. 
Bij het spelen van fantasy leagues, hoevaak  
speel je dit, of kijk je ernaar? 
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Inta: Ik denk met het opstarten van een 
Fantasy league dat ik er misschien een 
paar keer die dag naar kijk, voor de rest 
als de competitie loopt is het vooral even 
tussendoors naar de resultaten kijken. Na 
zo’n week kan ik soms ook nog eens kijken 
om spelers te wisselen. 
 
Jasper: Heb je het idee dat hierbij net zoals 
bij het wedden, actiever nadenkt over het 
kiezen van spelers als je daarmee bezig 
bent? 
 
Inta: Ja, opzich wel. Omdat ik de leagues 
zelf volg dan neem ik vooral meer vanuit 
voorkennis als spelers op. Maar het helpt 
wel dat ik statistieken kan zien om zo betere 
keuzes te maken 
 
Jasper: Heb je ook het idee dat je hierdoor 
ook bewuster bent tijdens te wedstrijden 
over deze statistieken?  
 
Inta: Ja opzich wel 
 
Jasper: Aangezien je het ook met vrienden 
speelt, geeft het ook wat meer sociaal vlak? 
 
Inta: Hmm, opzich onstaan er wel korte 
conversaties, bijvoorbeeld over welke 
keuzes iemand maakt in spelers, of 
opmerkingen na de wedstrijden als iemand 
er beter voorstaat.

Jasper: Geeft het ook een soort motivatie 
om het te blijven spelen? 
 
Inta: Ja, het houd het vooral iets waar je 
mee bezig blijft, en daarnaast is er ook 
wel een motivatie dat je natuurlijk niet wilt 
verliezen van je vrienden. 
 
Jasper: Top, ik denk dat dat het wel opzich 
was. Bedankt voor je tijd! 
 
Inta: Geen probleem, mocht je me weer 
nodig hebben stuur maar een appje.
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Concepting
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Paper Prototype cards
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90SpelersdataCode voor interactieve wereldbol

Code “Card Collector“



91Code voor het generen van kaarten

HTML



92Code voor het generen van kaarten

Code voor het behandelen van natioliteiten en games



93CSS voor digitaal prototype
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Card Collector Usertest
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Fantasy League Paper Prototype



96



97

Fantasy League Paper Prototype Usertest
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Card Sorting Gebruikers
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Usertests Fantasy Prototype resultaten



102



103

Liquipedia & 
User Engagement  

Jasper Thomas Marinus Jacobs
2126220


