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VOORWOORD 

Toen ik voor de eerste keer in een PC Bang kwam, schrok ik een beetje. PC Bangs zijn altijd 
moeilijk toegankelijk. Een goede PC Bang is verborgen. Je moet verschillende steegjes door. 
De eerste deur links en via de kelder verplaats je jezelf naar de vijfde verdieping. Als je dan 
eindelijk in de PC Bang bent, kom je terecht in een soort van dystopische techno-
anarchistische sciencefiction. Computers in PC Bangs zijn bijzonder krachtig en vaak erg 
esthetisch om naar te kijken met verschillende gekleurde LEDs. In deze ruimte spelen zo’n 25 
tot 200 Aziaten zo’n 12 tot 24 uur per sessies. Af en toe kijken mensen op van hun computer 
en praten met de persoon naast hun, maar zodra hun game start, stopt de interactie.  
Ik werd geraakt door de magie van de PC Bang en werd al gauw een regelmatige bezoeker. 
Sinds mijn eerste bezoek vraag ik mij af wat iemand beweegt tot het verlaten van de comfort 
en veiligheid van je eigen huis, om jezelf tientallen uren op te sluiten in een donker hol met 
tweehonderd andere soortgelijken.   
 
Met mijn onderzoek hoop ik meer licht te kunnen werpen op dit onderwerp. Ik hoop dat ik 
de motivaties van bezoekers om een PC Bang te bezoeken kan onderzoeken op een dieper 
niveau en dat mijn onderzoek ons dieper inzicht biedt tot de Koreaanse gaming cultuur die 
internationaal gezien steeds belangrijker wordt en een steeds diepere stempel drukt op de 
internationale gaming scene.  
 
Tijdens mijn onderzoek stonden mijn studiebegeleiders Daan Oudbier en Petra Tenbült altijd 
voor mij klaar. Zowel op persoonlijk vlak, als professioneel vlak wist Daan mij altijd te 
inspireren. Petra slaagde erin om mijn scriptie naar een hoger level te brengen door haar 
kennis over onderzoek en haar didactische vaardigheden in het overbrengen van deze 
kennis.  
 
Een groot woord van dank gaat naar Jason Dong, mijn vriend uit Seoul die mij geholpen bij 
de Koreaanse vertalingen. Ik bedank mijn goede vriend Michael de Veer voor zijn 
ondersteuning. Zonder deze twee mensen had ik deze scriptie niet kunnen schrijven.  

 
Roy Quaedackers 
Tilburg, 29 Mei 2017  
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BEGRIPSAFBAKENING 
 
PC Bang:  

Een PC Bang of een ‘PC 방’,  is letterlijk vertaald een computer kamer. De PC Bang is een 

internet café  dat toegewijd is aan online gaming. (Chee, 2006; Stewart & Choi, 2003; Park, 
2003; Huhh, 2008) 
 
Zuid-Korea / Korea:  
Er zijn op dit moment twee landen die de naam Korea claimen: The Democratic People’s 
Republic of Korea (Noord-Korea) en Republic of Korea (Zuid-Korea). In dit document wordt 
met Korea verwezen naar Zuid-Korea. 
 
Koreaanse Won:  
De Koreaanse Won is de Koreaanse munteenheid.  
De huidige (24-5-2017) wisselkoers staat: 
-  1000 Koreaanse Won = 0.796250837 Euro. 
-  1 Euro = 1255.85 Koreaanse Won. (Google, 2017) 
 
Gaming: 
Gaming is de handeling van het spelen van een video game. Een elektronisch spel, dat 
gespeeld wordt op een computer of een console. (Woorden.org, 2017) 
 
eSports:  
eSports is een term die gebruikt wordt voor het competitief spelen van computer games op 
een professioneel niveau. (Encyclo.nl, 2017) 
 
IP-pricing: 
IP-pricing is een term voor een verdienmodel in PC Bangs waarbij de game publisher een 
prijs rekent afhankelijk van het computers dat gebruikt wordt in de PC Bang. (Huhh, 2008) 
 
Free2Play: 
Free2play  is een verdienmodel waarbij een game een significant gedeelte van de game 
gratis weggeeft. Een gedeelte van de de game is niet toegankelijk, tenzij er betaald wordt. 
(Davis, 2012) 
 
MMO-RPG: 
MMO-RPG, ook wel bekend als Massive mulitplayer Online Role-Playing Game is een genre 
van role playing games, waarbij een groot aantal spelers via het internet interactie met 
elkaar kunnen hebben in een virtuele wereld. (Dictionary.com, 2017) 
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LAN-party: 
Een LAN-party is bijeenkomst van computerliefhebbers, die in hun vrije tijd hun computers 
aansluiten op een thuisnetwerk, om zo in dezelfde ruimte met elkaar te kunnen 
computeren. (Encyclo.nl, 2017) 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

In Korea, gaming has escaped the status of hobby. Gaming is one of the largest industries 
that the country knows. eSports is seen as a national sport and many Koreans are proud of 
how the country dominates the international eSports scene. This cannot really be considered 
strange, as the country heavily invests in a very profitable and prestigious eSports division. It 
has become part of Korean culture to visit PC Bangs and game arcades with friends. It’s 
normal to watch eSports matches on national television.  In its history, the PC Bang has 
largely contributed to this culture that is grabbed by the appeal of games. The PC Bang can 
be considered a cultural phenomenon. It is an internet cafe that is dedicated to online 
gaming. Visotors can play online multiplayer games for free or for a cheap hourly rate. The 
success of the Starcraft game in 1997, caused PC Bangs to become very popular and their 
numbers increased sharply. This event made Korean developers realize the importance of PC 
Bangs in marketing. However, the success of PC Bangs has shifted the cultural perception of 
the monetary value of games in Korea, due to the nature of these PC Bangs. 
 
Since Korean gaming culture is becoming more important for international businesses as 
there is a chance for tremendous growth, this study explores several questions in order to 
understand why consumers play in these PC Bangs. This information can be used to help 
marketers, to market their games to the Korean market.  
 
Results of the research showed that Korean consumers visit PC Bangs because they want to 
recreate by playing games. People value the cheapness of PC Bangs, versus the cost of 
buying hardware for playing at home. People visit the PC Bang with friends, they rarely visit 
it alone. Even though the activity of playing games in PC Bangs is not social, most people 
value the activity to be a special and social experience. It was found that Korean consumers 
are not used to buying games, as they expect to play games for free due to the nature of PC 
Bangs. For companies, this means that they should expect to completely adjust to this new 
market by adjusting to free2play earning models. Strong marketing that focusses on the 
social bonds between friends are recommended.  
 
Based on these results: the following recommendations for follow up studies have been 
made: 
- A follow up study that researches the same, but with adjustments that will benefit the 
validity and reliability of the research.  
- A follow up study based around focus groups and observations, that will allow a deeper and 
more personal understanding of the subject.  
 
For international businesses, the advice is: 
- To write a communication strategy, that focusses on the recreative and social values, but 
also to take into account that the game industry is structured around PC Bangs and that this 
complicates the earnings model for games.   
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HOOFDSTUK 1:  AANLEIDING EN ACHTERGROND 
 
1.1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk zal allereerst een korte introductie gegeven over waarom er gekozen is voor 
een onafhankelijk onderzoek zonder stagebedrijf en welke gevolgen dit heeft voor de 
structuur van de scriptie. Er zal een korte omschrijving gegeven worden over het onderwerp 
van deze scriptie, de Koreaanse PC Bang. Er zal beschreven worden waarom er is gekozen 
voor dit onderwerp en waarom het relevant is voor de beroepspraktijk. In dit hoofdstuk 
zullen ook de hoofd en deelvragen van dit onderzoek benoemd en uitgelegd worden.  
 
1.2 ACHTERGROND ROY QUAEDACKERS  
Ik ben een student aan het Fontys Academy for Creative Industries. Ik volg  de opleiding 
Communicatie, International Event, Music and Entertainment Studies. Ik ben een student 
met een bijzondere interesse in games en heb tijdens mijn studie elke kans aan gegrepen om 
mijzelf verder te professionaliseren in deze branche. Tijdens mijn studie ontwikkelde ik in 
samenwerking met andere studenten een prototype voor een trading card game voor het 
bedrijf Wildworks Europe. In 2015 heb ik stagegelopen bij Blammo Media, het bedrijf achter 
het televisieprogramma Gamekings en het game-evenement First Look Festival. Bij Blammo 
Media verzorgde ik de marketingactiviteiten van webwinkel Bigu. Na het afronden van mijn 
stage heb ik mijn minor behaald bij Dongguk University in Zuid-Korea te Seoul.  

In augustus 2016 verhuisde ik naar Zuid-Korea om stage te lopen bij een mobile marketing 
bedrijf in Korea. Na 3 maanden bij het bedrijf gewerkt te hebben, bleek dat het niet mogelijk 
was om een scriptie te schrijven bij dit bedrijf. In overleg met mijn begeleider vanuit Fontys 
is besloten de focus te verleggen naar een onderzoek met onafhankelijke grondslag. Er is 
besloten om een onderzoek te schrijven over een Koreaans fenomeen, met de intentie om 
een communicatieadvies te kunnen schrijven voor een fictieve opdrachtgever. Gekozen is 
voor EA Games, de derde grootste gamepublisher in de wereld.  Als onderdeel van de 
specifieke eis voor de CO-IEMES opleiding: ‘De student voert een communicatie gerelateerd 
praktijkgericht onderzoek uit dat leidt tot aanbevelingen in de vorm van een 
communicatieadvies, communicatiestrategie, concept of enige andere vorm passend bij de 
beroepspraktijk van een communicatieprofessional.’, 
zal een communicatieadvies geschreven worden voor Battlefield 1 van EA Games. In dit 
hoofdstuk zal beschreven worden hoe EA Games, de game Battlefield 1 het beste in de 
Koreaanse samenleving kan lanceren. Hier moet de kanttekening bij worden gemaakt, dat 
deze scriptie niet geschreven is in opdracht van EA Games, maar dat dit bedrijf gebruikt 
wordt om te voldoen aan de competenties die Fontys ACI aan een onderzoek scriptie stelt. 
Door de aard van deze situatie, zal er geen beschrijving zijn van een stagebedrijf.  
 
In het laatste hoofdstuk Advies, zal dus een advies aangemeten worden, gebaseerd op de 
resultaten van het onderzoek. Hierdoor zullen er geen verwijzingen zijn naar het bedrijf zijn 
in de deskresearch, het fieldresearch en de conclusie. De formele introductie zoals een 
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interne en externe analyse van het bedrijf zal dan ook plaatsvinden in het Advies hoofdstuk.  
 
1.3 DE PC BANG 

 Een PC Bang of (een ‘PC 방’ in het Koreaans), wordt vrij vertaalt in ‘computer kamer’. De PC 

Bang is een internetcafé dat toegewijd is aan online gaming.  Bezoekers van een PC Bang 
kunnen online multiplayer games spelen voor een bepaalde prijs per uur. Gemiddeld ligt 
deze prijs tussen de 500 en 1500 Koreaanse Won.  Ontstaan als internetcafé vooral bedoeld 
voor e-mail, online chats en internetsurfing, is de PC Bang uitgegroeid tot het fenomeen dat 
het is vandaag, een aan online computer games toegewijd establishment. De PC Bang is 
vooral populair onder Koreaanse gamers.  De gebruikte hardware binnen PC Bangs is erg 
krachtig, zodat games op het hoogste grafische niveau gespeeld kunnen worden. De meeste 
PC Bangs staan gasten toe om te eten en te drinken binnen het establishment. 
Softwareontwikkelaars stimuleren spelers om hun spellen in een PC Bang te spelen, door het 
aanbieden van extra’s.  De PC Bang wordt gezien als grootste kickstarters van de Koreaanse 
digitale revolutie en als economische katalysator van de Koreaanse software en hardware 
markt. Er zijn echter ook kritieken op de PC Bang. De PC Bang zou gameverslavingen in de 
hand werken en de Koreaanse jeugd minder sociaal maken. 
 
1.4 PROBLEEM ANALYSE 
Volgens Verhoeven (2011) zijn er drie redenen die de keuze voor een onderzoek verklaren, 
een onderwerp wordt je toegewezen, een onderwerp mag je kiezen vanuit een goed 
gekeurd onderwerp gebied, of je kiest iets op basis van je eigen belangstelling. (Verhoeven, 
2011). Voor dit onderwerp is gekozen voor een onderwerp op basis van de belangstelling 
van de onderzoeker. De keus is gevallen op het onderwerp: de Zuid-Koreaanse PC Bang.  
 
De meest relevante onderzoeken over dit onderwerp zijn geschreven door Park (2003), 
Stewart & Choi (2003), Huhn (2008) en Chee(2006) 
 
Park (2003),  Stewart & Choi (2003) en Huhn (2008) onderzochten vooral de economische rol 
van de PC Bang in de samenleving. Chee (2006) is een van de weinige onderzoekers die de 
diepgang opzocht in het sociale domein. In haar onderzoek pleitte Chee (2006) dat de 
competitieve aard van de Koreaanse samenleving zich voortzet in de sociale omgeving van 
de PC Bang. (Chee, 2006; Stewart & Choi, 2003; Park, 2003; Huhh, 2008) Een breed 
onderzoek met allerlei gegevens over deze industrie is niet relevant, noch interessant, 
aangezien hier al meerdere onderzoeken over gedaan zijn. Er is amper literatuur te vinden 
over diepgaande onderwerpen binnen de PC Bang branche. Om een duidelijker beeld te 
kunnen vormen over bezoekers van PC Bangs is gekozen om een onderzoek te schrijven over 
de motivaties die een rol spelen bij het bezoek van een PC Bang. Korea is een van de 
grootste afnemers van gaming software en computer hardware in Azië (Huhh, 2008). Deze 
markt biedt dus voldoende kansen voor internationale gaming bedrijven om hierop in te 
spelen. De Koreaanse game-industrie is een toonaangevend in trends. Korea is één van de 
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eerste landen waar DLC’s en microtransactions een succesvol verdienmodel werden. Toch is 
de Koreaanse markt niet echt toegankelijk, dit komt door het taalverschil, het 
cultuurverschil, maar ook vanwege de geslotenheid van de Koreaanse samenleving. Het is 
moeilijk om de Koreaanse samenleving te penetreren. In deze PC Bangs bevindt zich de 
grootste bron van Koreaanse gamers. Er is echter weinig informatie beschikbaar over wat 
bezoekers van PC Bangs nu precies drijft om een PC Bang te bezoeken, afgezien van het 
spelen van games. De motieven waarom mensen ervoor kiezen om te gamen binnen een PC 
Bang zijn niet bekend.  Waarom doen Koreanen dit niet thuis? Spelen andere culturele 
uitingen een rol? (Park, 2003) De Westerse gaming industrie kan dus niet inspelen op de 
behoeften van de bezoekers van PC Bangs tijdens haar marketingcampagnes, omdat zij niet 
weten wat de Koreaanse consument beweegt. Vanwege groeiend interesse van de Westerse 
gaming industrie in de Aziatische markt, is het een actueel gebrek aan kennis dat in kaart 
gebracht dient te worden. 
 
Door middel van de inzichten die dit onderzoek geeft, zal men een advies kunnen geven, die  
rekening houdt met de motivaties van de Koreaanse consument, maar ook met de lokale 
gewoontes en cultuur. Dit is tevens ook het praktijkdoel van deze scriptie.  
 
1.5 PROBLEEMSTELLING 
Onderzocht zal worden: ‘Welke motieven van Koreaanse gamers zijn belangrijk bij het 
bezoek van PC Bangs in Zuid-Korea?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal eerst 
onderzocht moeten worden wat PC Bangs zijn, en wat er over deze bedrijven geschreven 
wordt in wetenschappelijke literatuur en media. Dit is nodig om uitspraak te kunnen doen 
over deze branche. Om een uitspraak te kunnen doen over de Koreaanse gamers, zal 
onderzocht moeten worden hoe de gaming cultuur in Korea zich manifesteert. Om een 
uitspraak te doen over de motieven van Koreaanse gamers, zal allereerst onderzocht 
moeten worden wat motivatie is, alvorens onderzocht wordt welke motivaties een rol 
spelen bij gaming.  

Met deze overwegingen in acht genomen, worden de volgende deelvragen opgesteld:  
- Wat zijn PC Bangs? 
- Hoe manifesteert gaming cultuur zich in Zuid-Korea?  
- Wat is de motivationele aantrekkingskracht van games? 
- Welke motieven van Koreaanse gamers zijn belangrijk bij het bezoek van PC Bangs in Zuid-
Korea? 
 
Door middel van dit onderzoek worden de motieven van Koreaanse gamers bij een PC Bang 
bezoek in kaart gebracht. Voortvloeiend uit dit onderzoek, zal een advies gegeven worden 
aan EA Games, waarin uitgelegd wordt welke communicatiestrategie zij zullen moeten 
aanhouden om  de game Battlefield 1 te lanceren in de huidige Koreaanse markt.  
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HOOFDSTUK 2: LITERATUURONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk zal door middel van theoretische en wetenschappelijke literatuur de 
deelvragen verkend en beantwoord. Vanaf paragraaf 2.2 zullen PC Bangs besproken worden. 
Vanaf paragraaf 2.3 zal de Koreaanse gamecultuur besproken worden. Vanaf paragraaf 2.4 
zal besproken worden wat de motivationele aantrekkingskracht van games zijn. 
 
2.1 DEELVRAAG 1: WAT ZIJN PC BANGS? 
 
2.1.1 WAT IS EEN PC BANG? 
Een PC Bang of een ‘PC 방’,  vrij vertaald: computer kamer, is een internet café dat  
toegewijd is aan online gaming (zie Afbeelding 1, pagina 11).  Bezoekers van een PC Bang 
kunnen online multiplayer games spelen voor een bepaalde prijs per uur. Gemiddeld ligt 
deze prijs tussen de 500(€0,40)  en 1500 Koreaanse won(€1,20).   Ondanks dat de 
gemiddelde penetratiegraad van computers en breedband internet hoog is in Zuid-Korea, 
blijven de PC Bangs erg populair. Over het algemeen is de gebruikte hardware binnen PC 
Bangs erg krachtig, zodat games op het hoogste grafische niveau gespeeld kunnen worden.  
De meeste PC Bangs staan gasten toe om te eten en te drinken. Softwareontwikkelaars 
stimuleren spelers om hun spellen in een PC Bang te spelen, door het aanbieden van bijv. 
exclusieve items die alleen in een PC Bang bemachtigt kunnen worden, of door het 
aanbieden van extra beloningen. (Chee, 2006; Huhh, 2008; Park, 2003)  
 

 
Afbeelding 2.1 Een voorbeeld van een PC Bang in Seoul. (2017) 

2.1.2 DOELGROEP VAN PC BANGS 
Hoewel de PC Bangs gebruikt worden door alle leeftijden en geslachten, zijn ze het meest 
populair bij mannelijke gamers in hun adolescentie. (Wohn, 2010)  
Persoonlijke observatie (zie bijlage 4) suggereert echter dat PC Bangs op elk mogelijk 
moment van de dag voornamelijk bezocht worden door mannelijke bezoekers. Volgens 
Stewart & Choi’s (2003) survey die gehouden werd onder PC Bang eigenaren, bestond 10% 
of minder van hun clientèle uit vrouwelijke bezoekers. Observaties door Stewart & Choi 
(2003)  bevestigen dit beeld. (Stewart & Choi, 2003) Gedurende de dag, veranderd de 
demografie van de PC Bang. De meeste PC Bangs zijn 24 uur per dag geopend. In de ochtend, 
is de primaire gebruiker is een volwassen man, tussen de 30 en 50. Tijdens de middagen, 
komen groepjes jongeren naar binnen voor een periode van 1 tot 3 uur. Gedurende deze tijd 
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is de PC Bang op zijn luidruchtigste. Rond etenstijd komen tieners en jongvolwassenen.  
Competitief gerichte gamers beginnen rond 20:00 en blijven meestal voor enkele uren of 
een hele nacht in de PC Bang om te gamen. (Wohn, 2010)  

2.1.3 BEDRIJFSMODEL VAN DE PC BANG  
In 1995 ontstonden de eerste commerciële voorbeelden van internetcafés die een 
breedbandverbinding aanboden. Ze verschilden ontzettend met de 22.000 PC Bangs die nu 
veelal te vinden zijn in Seoul. (Hjorth, 2011)  Deze vroege internetcafés boden weinig meer 
dan een plek met internetverbinding om kantoor gerelateerde werkzaamheden (zoals het 
printen van documenten) te doen. In 1998 begonnen de internetcafés hun bezoekers een 
meer comfortabele en gunstigere omgeving voor gaming aan te bieden. De sfeer veranderde 
van een internetcafé, in rustige en gesloten bibliotheekstijl, naar een meer open en 
hectischere omgeving, waarin het meeste geld werd verdiend door de verkoop van drank en 
snacks. Het prijsbeleid dat ontstond in deze nieuwere PC Bangs moedigde klanten aan om 
langer te blijven; hoe langer je verbleef, hoe lager het uurtarief. In de huidige PC Bangs 
focussen de exploitanten zich vooral op bezoekers die komen voor gaming (zie Afbeelding 
2.2). De PC’s die hierbij gebruikt worden zijn volledig gericht op high-end gaming. (Huhh, 
2008) 
 

 

Afbeelding 2.2 Twee jongens die gamen in een PC Bang (2017) 
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De huidige gang van zaken in een PC Bang is als volgt:  
het is gebruikelijk dat er bij binnenkomst een persoonlijk account wordt aangemaakt via een 
betalingsterminal, sommige PC Bangs werken met een verouderd pasjessysteem, maar de 
meeste PC Bangs zijn overgestapt op de betalingsterminal (zie Afbeelding 2.3).  
 

 
 
 
 

Bij deze betalingsterminal kan tijd gekocht worden voor het persoonlijke account. Na het 
inkopen van tijd, verplaatst de klant zich naar een vrije PC. Deze PC’s bestaan veelal uit high-
end onderdelen en de stoelen in PC Bangs zijn luxueus (zie Afbeelding 2.4, pagina 13). 
 

 

Afbeelding 1.4 Een grote luxe bureaustoel met high end computers en high-end toetsenboard en muis waar PC Bang 
bezoekers gebruik van kunnen maken. 

Afbeelding  2.3 Een betalingsterminal/ pasjessysteem 
waarmee klanten tijd kunnen inkopen.  
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De klant kan vervolgens inloggen met zijn persoonlijke account. Na het inloggen, komt de 
klant op het desktopscherm terecht. Op het desktopscherm is een launcher aanwezig. Via dit 
scherm kan de klant consumpties bestellen via het hamburger-icoontje, games opstarten via 
de middelste rij icoontjes en op dit scherm kunnen klanten zien hoeveel tijd ze de computer 
nog kunnen gebruiken (zie Afbeelding 2.5).  
 

 

Afbeelding 2.5 Het launcher-scherm. 

Bij het bestellen van een consumptie, komt het personeel deze brengen naar de computer. 
Bij de bestelling van veelal kleine hapjes of snacks, maar ook grotere maaltijden, kan de klant 
via de computer aangeven met hoeveel cash ze betalen. De klant kan het geld dan 
neerleggen op een zichtbare plek. Op deze manier kan de klant door blijven gamen en zal 
het personeel het geld pakken en het wisselgeld en de consumpties achterlaten.  
Bij het vertrek van de PC Bang zetten de klanten de computers uit en verlaten de PC Bang. 
De etiquette in PC Bangs gebiedt dat klanten gedag zeggen, zodat het personeel de 
computers schoon en gebruiksklaar kunnen maken voor de volgende klanten. (Quaedackers, 
2017) 

2.1.4  GESCHIEDENIS VAN DE PC BANG 
In 1995 werd er een campagne slogan geplaatst in het Chosun Ilbo nieuwsblad, ‘South Korea 
may have been slow to industrialize, but we will lead the world in computerization.’ (Park, 
2003) Een slogan, die duidelijk aangaf welke toekomst de Koreaanse overheid voor ogen 
had. Deze vanuit de overheid aangestuurde campagnes werden gezien als waardevol voor 
de Koreaanse samenleving, in een poging, om de toekomstige generatie ‘om de toekomstige 
leiders van geautomatiseerde maatschappij de 21 eeuw te voeden'. (Park, 2003) In 1994 
werd het Korea Information Structure initiatief opgericht, om de uitrol van het internet in de 
Koreaanse samenleving te bevorderen. In 1997 werd de eerste mijlpeil bereikt, meer dan 
10.000 basisscholen hadden toegang tot het internet. De Koreaanse overheid ontwikkelde 
hierna community acces centers, om de Koreaanse bevolking te voorzien van 
internettoegang en voor het kweken van ‘the basic environment needs for providing a 
digital-orientated education in Korea’. (Park, 2003) 
 
Sinds 1998 ontstond het nieuwe PC Bang bedrijfsmodel. Een unieke Koreaans internetcafe 
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waarbij de nadruk van het internetcafé vooral ligt op online gaming en chatten. De meeste 
mensen in Korea zijn het er over eens dat het PC Bang bedrijfsmodel, een van de sterkste 
drijvende krachten was voor de Koreaanse software markt en de ICT-technologie. Met een 
lage penetratiegraad van internetverbindingen in Korea omstreeks 1998, slaagde PC Bangs 
erin om mensen naar zich toe te trekken door internet met hoge snelheden en high-end 
computers aan te bieden. (Park, 2003) Waarbij traditionelere PC cafés in Korea de nadruk 
vooral lag op de verkoop van drankjes en snacks en toegang tot het internet als extra service 
werd aangeboden, staat bij PC Bangs de internettoegang centraal als verdienmodel.  
 
Belangrijkste katalysator in het succes van de PC Bangs was de introductie en de populariteit 
van het spel Starcraft  in 1997. Er was in deze periode een ontzettende grote vraag naar dit 
spel en ondanks dat een breedband verbinding niet nodig was om het spel te spelen, vonden 
vroege gebruikers van het spel de online multiplayer onontbeerlijk in hun game-experience. 
Dit leidde tot een toename in het aanbieden van sneller breedband internet in Korea binnen 
PC Bangs, aangezien online games een van de populairste toepassingen hiervoor was. Sneller 
internet leidde tot een verbeterde gebruikerservaring. Een van de eerste spellen die volledig 
gebruik maakte van het sneller internet was de MMORPG Lineage. Het succes van Lineage 
en Starcraft creëerde een positief milieu voor de ontwikkeling van MMO-RPG’s in 1999 en 
software en games in het algemeen.  (Huhh, 2008) 
 
Voor gameontwikkelaars in Korea werd het al snel duidelijk dat de PC Bang een integrale rol 
gespeeld had bij de populariteit van online gaming. Het was dan ook niet verassend dat PC 
Bangs en gameontwikkelaars een dichtere samenwerking met elkaar zochten. Het  eerder 
genoemde succes van Starcraft, resulteerde erin dat de publisher van de game (Han-Bit), 
uitgroeide tot een van de grotere bedrijven in de Koreaanse game industrie. Het aantal 
verkochten spellen aan PC Bangs en het aantal verkochte spellen aan individuele gebruikers 
was substantieel. Omdat de meeste mensen het spel online wilde spelen, was piraterij geen 
optie en werden PC Bangs verplicht om een legaal spel te kopen. Starcraft was echter een 
ongekend succes. Geen enkel spel met dezelfde formule: een singleplayer game met 
multiplayer optie, had eerder zulk groot succes geboekt. Het succes van het spel had een 
negatieve weerslag op de verkoop van andere games in die periode. De volgende game die 
het succes van de PC Bang evenaarde, was de volledige online MMO-RPG game Lineage. Na 
het succes van Linage, bleven vergelijkbare titels populair in Korea en waren ze in staat een 
constante playerbase aan te houden. (Huhh, 2008) 
 
Een grote rol voor deze ontwikkeling is volgens Huhn (2008) vooral te wijten aan de 
innovatieve prijspositionering van de online games. Voor veel spelers zou het 
onaantrekkelijk zijn als ze een abonnement zouden moeten nemen op een game en ook nog 
de extra kosten van het PC Bang gebruik moeten betalen. Game publishers in Korea hebben 
een prijsstrategie uitgevonden genaamd ‘Internet Protocol Pricing’, ofwel IP-pricing. Volgens 
deze strategie kan de game publisher een speciale prijs hanteren voor PC Bangs. (Park, 2003; 
Huhh, 2008; Stewart & Choi, 2003) Met IP-pricing richt de gamepublisher zich op PC Bangs. 
Door dit beleid, kan een speler een game spelen, zonder het spel te kopen of een 
abbonement te nemen op het spel. Het bedrijf NCsoft, introduceerde IP-pricing met haar 
online chatting service Skylove. Een beleid dat naderhand werd overgenomen door MMO-
RPG’s.  Voorheen moest een gebruiker zelf een abonnement nemen op een dergelijke 
service, om toegang te kunnen krijgen. (Stewart & Choi, 2003) 
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Door IP-pricing, werden de abonnementskosten doorberekend in de PC Bangs prijs per uur. 
De prijs per uur ligt bij het spelen van deze games hoger, maar voor de klant bleek dit beleid 
aantrekkelijker, omdat zij op deze manier de mogelijkheid kreeg om het maandelijkse 
abonnement te ontwijken. Omdat betalen voor een service ongewoon was voor PC Bang 
eigenaren, was er in eerste instantie weerstand. PC Bangs weigerden de service collectief, 
maar na aanhoudende verzoeken van klanten voor Skylove, verminderde weerstand bij 
individuele eigenaren en hield de boycot geen stand. (Park, 2003)  
Volgens Park (2003),  ‘Zal vandaag de dag, geen enkele online serviceprovider in Korea een 
businessplan zonder PC Bangs in overweging te nemen. Het is gebruikelijk dat een nieuwe 
onlineservice (vooral games) de dienst gratis bieden voor een beperkte tijd, en zodra genoeg 
aantal geregistreerde gebruikers is verzameld, zal overschakelen naar een betaalde dienst 
voor PC Bangs.’ (Park, 2003) 
 
De Aziatische financiële crisis van 1997 zorgde ervoor dat vele miljoenen mannen 
ontspanning zochten in PC Bangs. Omdat het voor veel mannen niet mogelijk was om succes 
te boeken in de echte wereld, zochten zij toevlucht tot de digitale wereld waar zij wel succes 
konden behalen. (New York Times, 2014) In het begin van het eerste decennium van de 21e 

eeuw, begonnen individuele PC Bangs lokale Starcraft toernooien te organiseren. De Korean 
eSports Association, een tak van de overheid van het Ministerie van Cultuur, Sports, en 
Toerisme, werd opgericht in 2000 om eSports te promoten en reguleren. (Korean e-Sports 
Association, 2016) De beslissing om via de overheid steun te bieden aan eSport atleten, 
leidde in het tweede decennium van de 21e eeuw tot dominantie van internationale eSports 
toernooien. (Shea, 2015) 
 
In het tweede decennium van de 21e eeuw werd er weinig veranderd aan de formule van de 
PC Bang. Wat wel veranderde was de samenstelling van de games die gespeeld worden 
binnen de PC Bangs. Sinds 2011 was League of Legends de meest gespeelde game in PC 
Bangs.  Maar op 21 Juni 2016 kondigde een Gamemetrics (een Koreaans onderzoeksbureau), 
dat Overwatch de meest gespeelde game binnen Koreaanse PC Bangs was. (Ashcraft, 2016)  
 
2.1.5 DE ROL VAN PC BANGS IN DE KOREAANSE SAMENLEVING 
De PC Bang heeft de Koreaanse samenleving gevormd op een culturele en een economisch 
manier. PC Bangs bleken(zoals eerder benoemd) erg winstgevend voor technologische 
bedrijven. Om een PC Bang te runnen zijn krachtige, high end computers van belang om de 
games op de hoogste graphics te kunnen draaien.  De meeste PC Bangs upgraden de 
hardware per twee jaar om aan de laatste trends te kunnen meedoen. In 1999 waren 17-
inch monitoren groot genoeg voor klanten. (Park, 2003) In 2017 is 28 inch, de standaard.  
Het is onbetwistbaar dat de computerindustrie hierbij de grootste begunstigde is. Bedrijven 
die succesvolle games ontwikkelen, zoals Starcraft, CS: GO, League of Legends en Overwatch 
varen wel bij het succes van de PC Bangs, maar ook lokale ontwikkelaars. Met een grote 
groep trouwe abonnees zoals PC Bangs, zijn aanbieders van high-speed internetproviders 
een andere groep die duidelijk geprofiteerd hebben van de opkomst van PC Bangs. Door een 
stijging van meer vrouwelijkere bezoekers is er een sterke behoefte aan een interieur dat 
deze klanten zal aantrekken. Interieurarchitecten en ambachtslui zijn hierdoor ook bedrijven 
die van de PC Bangs geprofiteerd hebben. (Huhh, 2008) 
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Bolch en Tang (2001) suggereren dat technische verandering een belangrijke factor is voor 
de economische groei van een land. De PC Bang-industrie diende als een katalysator die de 
verspreiding van breedband internet in Korea versnelde. Het hielp de economische groei 
door het leiden van de technische wijziging van de Koreaanse telecommunicatie (hardware, 
software en internetservice) industrie. (Bolch & Tang, 2001) 
 
Door een combinatie van stimulatie door de overheid en het succes van de PC Bangs, had 
Korea in 2002 een van de grootste computerdichtheid in de wereld. (Park, 2003) Dit 
resulteerde in een groei van de Koreaanse softwaremarkt: de Koreaanse softwaremarkt in 
1993 was +- 1 miljard dollar waard. (Korea Software Industry Association, 1997), inmiddels is 
de Koreaanse softwaremarkt gestegen tot 463 biljard Koreaans won in 2014. Een bedrag dat 
overeenkomt met +- 390 miljard dolllar. (Korea Information Society Development Institute, 
2014) 
 
De markt voor games, een software die bijzonder kwetsbaar is voor internet piracy, 
verdubbelde haar groei in Korea tussen 1998 en 2002, van 500 miljoen dollar tot 1 miljard 
dollar, iets dat gepaard ging met de agressieve groei van PC Bangs in die periode. (Park, 
2003) In 2014 was de Koreaanse  markt voor games 1,8 miljard dollar waard. (Marketline, 
2015)Cultureel gezien heeft de digitale revolutie het Korea geprofileerd als een tech-minded 
land. Gaming wordt gezien als de meest beoefende hobby in het land. (Yonhap News 
Agency, 2016) 
De populariteit van eSports creëert een cultstatus rondom haar atleten en het land 
domineert het internationale toneel op het gebied van eSports. (Shea, 2015) 
 
Voor buitenlanders, wordt de PC Bang vaak vergeleken met een Koreaanse variant van een 
het bekende internetcafé. Maar Koreanen zien de PC Bang vooral als een sociale hotspot 
waar online en offline aanwezigheid tegelijkertijd plaatsvinden. In Korea, is een van de 
favoriete vrijetijdsbestedingen voor jongeren het spelen van online games met hun vrienden 
bij een PC Bang. (Huhh, 2008) Waar in het Westen de focus vooral ligt op entertainment in 
de thuissfeer, ligt die focus in Zuid-Korea anders. In Zuid-Korea ligt de focus van de industrie 
in de verschillende ‘Bangs’. Manwha-Bang (stripboeken kamer), norae-Bang (karaoke 
kamer), video-Bang (videotheek kamer), DVD-Bang (DVDtheek kamer). Deze Bang-cultuur is 
een integraal onderdeel in Koreaanse sociale interactie.  
 
Volgens Chee (2006), bevind de PC Bang zich vooral als ‘third space’ tussen thuis en 
schoolwerk. (Chee, 2006; Oldenburg, 1997)  Het is niet ongebruikelijk voor 
basisschoolkinderen om na school een PC Bang te bezoeken, om online games te gaan 
spelen met hun klasgenoten. Volgens Jun-Suk-Huhh (2008), blijven veel Koreaanse games 
terugkomen voor het sociale aspect binnen de PC Bang. De combinatie van een offline ‘third 
space’ in combinatie met een online ‘third space’ geeft volgens Jun-Suk-Huh  de significantie 
aan van het sociale aspect aan. (Huhh, 2008) 
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2.2 DEELVRAAG 2: HOE MANIFISTEERT GAMING CULTUUR ZICH IN ZUID-KOREA? 
 
2.2.1 GAMECULTUUR IN KOREA 
In Korea heeft gaming de status een hobby zijn ontstegen. (Yonhap News Agency, 2016) 
Gaming heeft zich in dit land ontwikkeld tot een van de grootste industrieën. Korea heeft 
een sterke economie ontwikkeld door het stimuleren van de creatieve industrie in het land 
(Flew, 2012).  
Statistieken van Korea Creative Content Agency toonde een gemiddelde groei aan van 14,9% 
tussen de jaren 2008 en 2015 (Korea Creative Content Agency, 2017). Volgens schattingen 
maakt de game industrie een significant onderdeel uit van de economie met een omzet van 
+- 5 miljard US-dollars (South Korea Computer Gaming Culture, 2017). In het tijdperk van 
1995 tot 2016 hebben vooral games die een coöperatief of competitief element hebben aan 
populariteit hebben gewonnen. De populariteit van competitieve spellen heeft geleid tot 
een nationale eSports divisie. Deze heeft een grote hoeveelheid aan supporters in binnen en 
buitenland. In Korea is in iedere wijk wel een PC Bang te vinden en in uitgaansdistricten, is 
het niet ongewoon om arcades tegen te komen. Volgens New York Times culture schrijver 
Seth Shiesel, ‘behoort de gaming industrie in Korea tot de meest succesvolle in de wereld, 
omdat gaming een dominante rol in de samenleving heeft aangenomen.’ (Schiesel, 2006).  
Ondanks deze prominente rol in de samenleving, zijn er toch critici die wijzen op de 
stijgende gameverslavingen in het land. Volgens een PC Bang exploitant in de documentaire 
‘The Celebrity Millionaires of Competitive Gaming’  heeft gaming zich echter onlosmakelijk 
weten te verbinden met de jeugd: ‘Voor jongeren, is gaming cultuur een deel van hun leven 
geworden. Als iemand hun zou zeggen dat ze moeten stoppen met gamen, zouden ze zich 
niet gerespecteerd voelen.’ (Shea, 2015) 
 
2.2.2 ARCADES EN PC BANGS 
Er zijn veel game arcades en PC Bangs te vinden in Korea. Arcades zijn erg populair onder 
studenten, koppeltjes en mensen die van gamen houden. Ze zijn vooral te vinden in de buurt 
van universiteiten of uitgaansgebieden. De meeste game arcades hebben de gebruikelijke 
spellen voor arcades: Schietspellen, vechtspellen en racespellen. Iets dat typisch voor Korea 
is, is het plaatsen van klauwmachines, waarmee je prijzen kan winnen, machines die in 
Nederland alleen bekend zijn van de kermis.  
 
PC Bangs zijn LAN Gaming Centers, waar bezoekers tegen een kleine meerprijs per uur, 
multiplayer online games kunnen spelen en het internet kunnen surfen. Ondanks dat de per 
capita penetratie van computers en breedband internet toegang in Korea hoog is, blijven de 
PC Bangs populair omdat ze de mogelijkheid bieden om met vrienden games te spelen. 
(ExploringKorea, 2017) 
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2.2.3 ESPORTS IN KOREA 
eSports wordt in Korea gezien als een nationale sport: er wordt geschat dat ongeveer 10 
miljoen mensen kijken geregeld naar uitgezonden toernooien. (Veale, 2007; Mozur, 2014)  
Door het hele land zijn lokale divisies te vinden die veelbelovende gamers traint en opleid. 
Veel Koreanen zijn trots op de hoge positie die het land bekleed in de eSports scene.  De drie 
grootste tech bedrijven in Korea hebben hun eigen team, Samsung’s ‘Galaxy’, SK Telecom’s 
‘T1’ en HTC’s ‘Team Liquid’, ‘Team Solomid’ en ‘Cloud9’. De Koreaanse overheid heeft de 
potentie van deze scene ook ingezien en heeft de Korea e-Sport Association opgestart, ook 
was de overheid de hoofdsponsor van het eerste eSports Stadium in de wereld. 
 
De Koreaanse eSports scene is de grootste in de wereld en het is normaal voor Koreaanse 
topspelers om grote prijzen te winnen in toernooien. Hier staat wel tegenover dat eSports 
atleten, volgens een streng trainings-, workout en voedingsschema elke dag meerdere uren 
per dag moeten trainen. (Veale, 2007; Mozur, 2014; Shea, 2015) Pro-gaming tournamenten 
worden in Korea uitgezonden via speciale eSports kanalen. De kijkcijfers van deze 
wedstrijden kunnen oplopen tot in de miljoenen. In de documentaire ‘The Celebrity 
Millionaires of Competitive Gaming’ spreekt de documentairemaker kort over hoe PC Bangs 
een rol hebben gespeeld in de opkomst van de eSports. Volgens Shea (2015), zijn PC Bangs 
‘een soort van internetcafés waar je de hele dag kunt gamen’. ‘In deze PC Bangs’, 
concludeert Shae (2015): ‘ontstaan eSports atleten!’ (Shea, 2015). 

Door de hoge populariteit van de scene, organiseerde het land in 2000 de Wold Cyber 
Games. De World Cyber Games worden gezien als  de Olympische Spelen van de eSports. De 
World Cyber Games trekken zo’n 500 pro gamers aan. Populaire spellen voor eSports zijn 
League of Legends, Starcraft en Overwatch. Bekende Koreaanse spelers zijn: Lim Yo-
Hwan, Lee Sang-hyeok, Choi Yeon-Sung, Park Sung-Joon and Lee Jae-Dong. (Ashcroft, 2010) 
 
2.2.4 GAMEVERSLAVING IN KOREA 
Volgens de Koreaanse regering is computerverslaving een steeds groter probleem in de 
Koreaanse samenleving geworden door de rol die gaming heeft aangenomen in de 
samenleving.  Grootste problemen die gebruikers ervaren zijn een gebrek aan slaap, 
problemen om te voldoen aan de verwachtingen die de samenleving stelt aan hun opleiding 
of hun carrière en het gebrek aan offline sociale interactie. (Stewart & Choi, 2003; Park, 
2003; Huhh, 2008)  
 
Als onderdeel van haar inspanningen om computerverslaving tegen te gaan, nam de Zuid-
Koreaanse regering in 2011 de ‘Cinderella’ wet in werking om gameverslaving tegen te gaan. 
Volgens deze wet  mag een PC Bang geen diensten meer verlenen aan minderjarigen onder 
de 16 jaar na middernacht (Shasha, 2011; Shea, 2015). De wet werd versneld aangenomen 
na tragische gebeurtenissen die internationaal het nieuws haalde. In enkele maanden tijd 
pleegde een tiener zelfmoord vanwege zijn verslaving aan gamen in PC Bangs en stierf een 
baby die in de steek was gelaten door zijn computerverslaafde ouders. De ouders werden 



21 
--- 
Oppa Gaming-Style: Een onderzoek naar de motieven van bezoekers van PC Bangs in Zuid-Korea door Roy Quaedackers 

gevonden in een PC Bang (Digitalmediawire.com, 2011; Shasha, 2011; Veale, 2007). 
Door dit soort incidenten, hebben PC Bangs en gaming reputatieschade opgelopen. 
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2.3 DEELVRAAG 3: WAT IS DE MOTIVATIONELE AANTREKKINGSKRACHT VAN GAMES? 
 
2.3.1 MOTIVATIE 
Motivatie is een term die gebruikt wordt om gedrag te verklaren. Motivatie is de reden die 
de acties, verlangens en behoeften van mensen verklaard. Een motief kan gedefinieerd 
worden als ‘datgene dat een persoon drijft om zich op een bepaalde manier te gedragen of 
zijn gedrag te herhalen’.  Motivatie ontstaat uit een samenspel van biologische en cultureel-
afhankelijke eigenschappen binnen een individu. Zo kan een persoon ervoor kiezen om iets 
te uiten vanwege honger (aangeboren motivatie) of kiezen om iets te eten vanwege omdat 
deze persoon iets te vieren heeft (aangeleerd). (Franzen, 2008) 
 
Ryan & Deci (2000) definieert motivatie als: ‘Motivatie, is als je bewogen wordt iets te doen’.  
Bijna ieder mens in de wereld ervaart motivatie tot een zekere hoogte en dit verklaard 
waarom er veel over dit onderwerp geschreven is. (Ryan & Deci, 1967) 
 
Motivatie is een complex onderwerp, waar veel verschillende theorieën en perspectieven  
over geschreven zijn. Veel van deze theorieën over motivatie hebben een ander perspectief. 
In deze theorieën verschilt het gewicht dat aan bepaalde factoren (behoeften, zelf 
geformuleerde doelen, beloningen of straffen) gehangen wordt. In deze thesis zal niet alles 
beschreven worden, maar worden de belangrijkste theorieën en onderzoeken over 
motivaties in games besproken.  

2.3.2 DE SELF DETERMINATION THEORY 
Volgens Maslows behoeftehiërarchie, die aan de basis staat van motivatieonderzoek, is de 
mens een ‘voortdurend behoeftig’ dier. Er bestaan vijf doeleinden die gekoppeld zijn aan vijf 
basisbehoeftes. Deze zijn: lichamelijke behoeften, veiligheid en zekerheid, sociale behoeften, 
waardering, erkenning en zelfontwikkeling. Deze behoeftes motiveren een mens, om deze 
zoveel mogelijk te vervullen en deze behoeften te handhaven. Motivatie blijkt bovenal een 
spectrum te zijn. Motivatie varieert dus in niveaus, maar ook in oriëntatie,  bijvoorbeeld: 
welke vorm van motivatie ervaren wordt, komt motivatie van binnenuit de individu of door 
externe factoren, maar ook bijvoorbeeld de innerlijke drang van de motivatie speelt hierbij 
een rol. (Maslow, 1954) 
 
Het spectrum van motivatie volgens de Self Determination Theory van Ryan & Deci (1985), 
blijkt erg bruikbaar voor onderzoek naar de motivaties van sport en spel, getuige het gebruik 
in meerdere onderzoeken in deze context. Motivatie volgens de Self Determination Theory 
valt grofweg te verdelen in drie stijlen van motivatie. Intrinsieke motivatie, externe motivatie 
en demotivatie. Demotivatie suggereert een compleet gebrek aan motivatie of intentie om 
iets te doen. Dit kan komen door een gevoel van onmacht of ene gevoel dat de gedane 
acties niet zullen resulteren in de verwachtte uitkomst.  
Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich intrinsieke motivatie. Intrinsieke 
motivatie is als een activiteit, zodanige voldoening geeft, dat de activiteit an sich het doel is. 
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Men speelt een game bijvoorbeeld niet met een voortgezet doel, maar het spelen van de 
game zelf is dusdanig plezierig dat er geen doel nodig is: het plezier is het doel! 
Extrinsieke motivatie is als het doel en de activiteit aan elkaar gekoppeld zijn. Een voorbeeld 
hiervan is iemand die gaat studeren. Een persoon studeert, omdat deze persoon een 
diploma wil bemachtigen. Extrinsieke motivatie kan gemotiveerd worden door een beloning, 
door goedkeuring van de persoon zelf of anderen of omdat een activiteit overeenkomt met 
het zelfbeeld dat het individu heeft (Ryan & Deci, 1985). 
 
2.3.3 BARTLE’S MODEL OF PLAYER TYPES  
Verschillende onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de motivaties die een rol spelen 
bij gaming. Veelal ligt de focus van deze onderzoeken op de negatieve aspecten van gaming. 
Er is weinig onderzoek aanwezig dat ingaat op gaming an sich.  

De theorieën die bestaan, zijn grotendeels gebaseerd, vanuit de ervaringen en ideeën van 
developers en game experts. Een van de eerste developers die onderzoek deed naar de 
motivaties van gamers, was Bartle (1996): hij onderscheidde vier type spelers. ‘Killers’, 
‘Achievers’, ‘Socializers’ en ‘Explorers’. ‘Killers’ willen vooral provoceren en drama 
veroorzaken. Trolls, hackers, cheaters en aandachttrekkers vallen hieronder, maar ook de 
meest bekwame (en vaak luidruchtige) gamers behoren tot deze groep. ‘Achievers’ zijn 
competitief ingestelde spelers en genieten van het verslaan van moeilijke uitdagingen die 
door zichzelf, het spel of door andere spelers gesteld worden. ‘Explorers’ zijn spelers die de 
virtuele wereld willen verkennen. Niet alleen de geografie van de wereld, maar ook de 
fijnere details van de game mechanics, de shortcuts, trucs en glitches.  ‘Socializers’ zijn vaak 
meer geïnteresseerd in het sociale contact dat de game biedt, dan het spelen van het spel 
zelf. Deze spelers doen vaak aan community building (Bartle, Hearts, clubs, diamonds, 
spades: Players who suit MUDs, 1996). Zie afbeelding 2.5 voor Bartle’s Model of Playertypes. 
Bartle (1996, 2004) concludeerde in zijn onderzoek dat commercieel succesvolle games, elk 
playertype voldoende moest kunnen aanspreken. (Bartle, 1996; Bartle, 2004) 

 

Afbeelding 2.5 Bartle’s Model of Playertypes 
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2.3.4 YEE’S MODEL OF PLAYER MOTIVATIONS FOR MMO-RPGS 
Voortbordurend op het theoretische model van Bartle (1996) en Rigby & Deci (1996),  
schreef Yee (2006) een onderzoek over het gedrag van spelers in MMO-RPG’s. 

 
Door het gebruik van surveyonderzoek en statistiek, verkende Yee (2006) de manier waarop 
mensen met elkaar interactie hebben in de  virtuele werelden van het MMO-RPG genre.  
 
Yee (2006) identificeerde drie alles-overkoepelende motieven voor het spelen van MMO-
RPG’s.  Achievements, Social en Immersion. Spelers gericht op achievements, zijn 
competitief ingesteld, willen de gameplay van de game beheersen en aanzien winnen binnen 
de omgeving van het spel. Sociale spelers willen communiceren met andere spelers en in-
game relaties ontwikkelen. Immersion spelers zijn gericht op  ontdekking, rollenspellen en 
het ontwerpen van een individuele identiteit binnen de grenzen van de game. Vaak 
gebruiken deze spelers de game om de realiteit te ontvluchten.   
Yee bracht met dit onderzoek in kaart (zie afbeelding 2.6), welke waarde MMO-RPG spelers 
aan hun digitale wereld gaven en waarom ze de game speelde. (Yee, 2006) 
 
2.3.5 RYAN & RIGBY’S MOTIVATIONAL MOTIVATIONAL PULL OF VIDEO GAMES 
Ryan & Rigby (2006) onderzochten door middel van vier verschillende studies, wat mensen 
motiveert om te gamen, en het effect wat dit heeft op het welzijn van de individu op korte 
termijn. Hierbij gebruikte Ryan & Rigby (2006) een enquête die ontworpen was door gebruik 
van Self Determination theory en Yee’s Model of Player Motivations.  In studies 1, 2 en 3 
toonden Ryan & Rigby aan dat individuen die voor het eerst een spel spelen het gevoel ‘een 
persoon binnen de gamewereld te zijn’ en de gameplay mogelijkheden aanwijzen als de 
aantrekkingskracht van een videogame. Bij vrijwel iedere respondent in hun onderzoek, 
werd een verandering zowel voor als na het spelen in het gevoel van welzijn waargenomen. 
In studie 4 werd een online community ondervraagd over hun ervaringen in een online 

Afbeelding 2.6  Yee's  Model of Player Motivations for MMO-RPG's. 
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spelwereld. De studie, die geplaatst was binnen een MMO-RPG context, onderzocht deze 
zelfde waarden. Uit dit onderzoek bleek dat bij online games competitiviteit de voornaamste 
factor is om een spel te spelen. (Ryan & Rigby, 2006) 
 
2.3.6 QUANTIC FOUNDRY’S GAMING MOTIVATIONAL MODEL 
In 2015 bracht Yee (2015) het ‘Gamer Motivation Model’ (zie afbeelding 2.8) naar buiten via 
zijn bedrijf Quantic Foundry.  De basis van dit model is gebaseerd op Yee’s eerdere 
onderzoek, maar door het gebruik van surveys van verschillende soorten gamers, in plaats 
van alleen MMO-RPG spelers, stelde Yee (2015) zijn model bij.  

 
Het Quantic Foundry’s Gamer Motivational Model is een model dat de verschillende 
profielen en motivatie voorkeuren van gamers in kaart brengt. Het model onderscheid zes 
domeinen van motivaties: Action, Social, Mastery, Achievement, Immersion en Creativity. 
Deze domeinen zijn ieder ingedeeld in twee componenten. Het model is opgedeeld inde 
domeinen Action, Social, Mastery, Achievement, Immersion en Creativity. Deze domeinen 
zijn de hoofdredenen vooor een gamer om een spel te spelen. De onderliggende 
compenenten zijn de manieren waarop een gamer zijn behoefte vervuld. (Quantic Foundry, 
2015)  
 
 
 
 

 

  

Afbeelding 2.8 Quntic Foundry’s Gaming Motivational Model 
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HOOFDSTUK 3: METHODISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk zal beschreven en verantwoord worden: de gekozen onderzoeksstrategie en 
de gehanteerde methoden hierbij, de kenmerken en omvang van de onderzochte populatie, 
de omstandigheden waarin het onderzoek is gedaan en de maatregelen die zijn genomen 
om de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens te bevorderen. 
 
3.1 METHODEN 

3.1.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
Volgens Verhoeven (2011) kan een onderzoek gekozen worden vanuit de eigen 
belangstelling van de onderzoeker. Volgens de Fontys ACI onderzoekstagegids moet een 
onderzoek echter ook relevant zijn binnen de context van de opleiding, maar zich ook 
bevinden binnen de grenzen van de EMEG1 branche. Vanwege mijn verblijf in Zuid-Korea en 
eerder genoemde omstandigheden rondom mijn stageplek, is er gekozen om een 
onafhankelijk onderzoek te doen in Korea binnen de Koreaanse gaming industrie met als 
doel een communicatiestrategie te kunnen schrijven voor de game Battlefield 1.  
 
In dit onderzoek wordt onderzocht welke motieven van Koreaanse gamers een rol spelen bij 
het bezoek van PC Bangs in Zuid-Korea. Het kennisdoel van dit onderzoek is het verkrijgen 
van inzicht in de motivaties van bezoekers bij het bezoek van een PC Bang in Zuid-Korea.  
 
Het praktijkdoel van dit onderzoek is een communicatieadvies te schrijven voor de game 
Battlefield 1 van EA Games over hoe het een game kan lanceren in Koreaanse PC Bangs. 
Door middel van de inzichten die dit onderzoek geeft, zal een advies gegeven worden, die  
rekening houdt met de motivaties van de Koreaanse consument, maar ook met de lokale 
gewoontes en cultuur.  
 
3.1.2 DESKRESEARCH 
Om de centrale vraag ‘Welke motieven van Koreaanse gamers spelen een rol bij het bezoek 
van Koreaanse PC Bangs?’ te kunnen beantwoorden, is het nodig om een aantal termen in 
de centrale vraag te verduidelijken.  
 
De termen die meer uitleg behoeven zijn: PC Bangs, Koreaanse gamers en motieven.  
 
Om een uitspraak te kunnen doen over PC Bangs, is een uitvoerige kennis nodig van deze 
branche. Hierdoor is de volgende vraag opgesteld: ‘Welke informatie is er bekend over PC 
Bangs in Zuid-Korea?’ Om een uitspraak te kunnen doen over Koreaanse gamers, dient men  
kennis te hebben over Koreaanse gamers en de Koreaanse gaming cultuur. Hierdoor is de 

                                                           
1 De EMEG-branche is de branche waar de Communicatie International Event Music and Entertainment Studies 
opleiding  voor opleid. Het gaat hier om:  Entertainment, Music, Event,  en Games. 
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volgende vraag opgesteld: ‘Welke informatie is er bekend over de gaming cultuur in Zuid-
Korea?’ Om een uitspraak te kunnen doen over motieven, zal gedefinieerd worden wat een 
motief is. Omdat motieven als onderwerp zeer breed is, is er voor deze deelvraag gekozen 
om het onderwerp af te bakenen binnen de context van gaming. Hierdoor is de volgende 
vraag opgesteld: ‘Wat is de motivationele aantrekkingskracht van games?’ 
Door het gebruik van deze deelvragen, kan de centrale vraag beantwoord worden.  
 
Bij de deelvraag 1, ‘Wat zijn PC Bangs?’, is er gekozen om het onderwerp breed te 
behandelen. Omdat er niet veel informatie beschikbaar was in de wetenschappelijke 
literatuur, was het duidelijk welke informatie vitaal was om het begrip PC Bang duidelijk te 
kunnen maken. Deelvraag 1 was belangrijk om te behandelen, aangezien dit de lezer en de 
onderzoeker duidelijk maakt wat dit fenomeen is.  
Zoektermen die gebruikt zijn om deze vraag te beantwoorden zijn: PC Bang, LAN center, 
korea gaming en varianten hiervan.  
 
Bij deelvraag 2, ‘Hoe manifesteert gaming cultuur zich in Zuid-Korea?’ is er gekozen om de 
Koreaanse gaming cultuur kort te benoemen en uit te mappen. Als men een uitspraak wilt 
doen over Koreaanse gamers, is het namelijk belangrijk dat je niet alleen het fenomeen PC 
Bang begrijpt, maar ook de rol van de gaming cultuur In Korea begrijpt. Bij het 
beantwoorden van de centrale vraag is het dan mogelijk om de gevonden resultaten te 
plaatsen binnen de culturele context van het land. Om deze vraag te beantwoorden is 
gebruikt gemaakt van de volgende zoektermen: korea game culture, korean gamers, gaming 
in korea en varianten hiervan.  
 
Bij deelvraag 3, ‘Wat is de motivationele aantrekkingskracht van games?’ is er gekozen om 
het onderwerp af te bakenen binnen de context van games. Aangezien motivatie een groot 
onderwerp is en op vele manieren te definiëren, is er voor gekozen om motivatie te 
definiëren via de Self Determination Theory. Dit omdat, deze theorie een theorie is die 
gebruikt is in de vele modellen die besproken zijn in hoofdstuk 2.4. Omdat er verschillende 
game-motivatie modellen zijn die ‘op elkaar’ bouwen, was het vrij gemakkelijk om de 
verschillende game-motivatie modellen in kaart te brengen.  Om deze vraag te 
beantwoorden , is gebruik gemaakt van van de zoektermen: game motivation model, game 
motivation, playertypes en varianten hiervan.  
 
Het overgrote deel van de informatie is gehaald uit wetenschappelijke literatuur. Deze 
literatuur is verkregen door het gebruik van zoekmachines als Google Sholar, Biep.nu, en te 
zoeken op de eerdergenoemde zoektermen.  Soms is er gekozen voor het gebruik van 
nieuwsberichten. Deze bronnen zijn beoordeeld op hun relevantie en betrouwbaarheid, dit 
om de betrouwbaarheid en relevantie van dit onderzoek te kunnen waarborgen. In één 
enkel geval is ervoor gekozen om een blog aan te dragen als bron.  Het gaat hierbij over een 
onderdeel in deelvraag 2, over de Koreaanse gaming cultuur. Hierbij is gekeken naar de 
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betrouwbaarheid en relevantie van de bron. Een Koreaan die een neutrale opsomming geeft 
over de Koreaanse gaming cultuur, die ik kan toetsen aan mijn eigen observering is relevant 
en betrouwbaar. Een enthousiast reisverslag van een toerist is dat niet, omdat deze teveel 
gekleurd is. Omdat er voor het onderdeel ‘Bedrijfsmodel van de PC Bang’ geen recente en 
betrouwbare bronnen beschikbaar waren, is ervoor gekozen om deze informatie te 
beschrijven vanuit persoonlijke observaties. In de bronverwijzing wordt naar deze scriptie 
verwezen.  Deze observaties hebben plaatsgevonden tijdens persoonlijke bezoeken tussen 
11 Augustus en 30 Januari en zijn gebaseerd op het bezoek aan 15 verschillende PC Bangs.  
Een aantal van deze observaties zijn te vinden in bijlage 4.  
 
3.1.3 FIELDRESEARCH 
De centrale vraag ‘Welke motieven van Koreaanse gamers spelen een rol bij het bezoek van 
Koreaanse PC Bangs?’ wordt beantwoord in het fieldresearch gedeelte van het onderzoek.  
Omdat uit het deskresearch bleek dat, veel onderzoekers gebruik hebben gemaakt van 
enquêtes om motivaties te meten, is er gekozen hebben voor het gebruik van enquêtes.  
Tijdens het fieldresearch gedeelte van het onderzoek zijn er een aantal problemen 
opgedoken.  
 
Bij eerdere pogingen in het onderzoek om informatie te verzamelen, bleek dat de 
taalbarrière te groot was. 17 PC Bang exploitanten zijn benaderd met een Koreaanse vertaler 
en allen stonden negatief tegenover een medewerking aan het onderzoek. In een PC Bang, 
zijn bezoekers benaderd zonder vooraf gevraagde toestemming.  Het bleek al snel, dat 
mensen in PC Bangs niet gestoord wilden worden tijdens het spelen van hun games. Mensen 
die niet negatief tegenover een gesprek stonden, bleken de Engelse taal niet voldoende te 
spreken.  In sommige gevallen werd er vijandig of agressief gereageerd. De sociale omgeving 
van de PC Bang nodigde niet uit om mensen te benaderen. Het werd al snel duidelijk dat 
directe benadering in PC Bangs niet op prijs werd gesteld. 
 
Hierna werd gekozen voor een straat enquête. Deze straat enquête  heeft plaatsgevonden 
tussen 17 en 28 Januari in de wijken Hongdea, Myongdong, Itaewon, Gangnam. Bij deze 
straat enquête bleek dat deze methode veel tijd in beslag nam en niet de gewenste 
gegevens opleverde. Een week buiten staan leverde 13 ingevulde enquêtes op. Omdat deze 
week uitzonderlijk koud was, wilde het merendeel van de mensen niet meewerken aan een 
enquête, vanwege de kou. Mensen die wel meehielpen aan de enquête, begrepen niet goed 
waar de enquête voor diende. Door de taalbarrière, kon dit niet goed uitgelegd worden en 
veel mensen haakten hierdoor vroegtijdig af. Mensen die de enquêtes volledig invulden, 
gaven aan PC Bangs, niet of weinig te bezoeken.  Deze data is niet opgenomen in de 
resultaten, omdat er gekozen is voor het benaderen van respondenten in hun eigen domein 
en in hun eigen taal: de Koreaanse online communities die horen bij de games die gespeeld 
worden in PC Bangs. Volgens Demetrovics (2011), is het benaderen van online communities 
de beste manier om game gerelateerde motivaties te meten. (Demetrovics, 2011) 
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Omdat sociaal gedrag niet goed te meten valt en het mogelijk is dat respondenten onbewust 
of bewust een ander antwoord geven dan de waarheid, was er besloten om vijf observaties 
te doen tussen 25 Januari en 27 Januari 2017. Door tijdgebrek was er geen mogelijkheid om 
meerdere observaties vast te leggen. Tijdens analyse bleek dat door het kleine aantal 
observaties, dit gedeelte van het onderzoek niet heel betrouwbaar kon zijn. Tijdens de 
analyse zijn deze observaties gesneuveld en niet meegenomen in de resultaten. De 
observaties zijn wel beschikbaar ter inzage in bijlage 4. 
 
Door te kiezen voor het benaderen van Koreaanse gamers in online gaming communities in 
hun eigen talen het aanbieden, verhoogde dit de respons van de enquête en verlaagde dit 
het communicatieprobleem dat werd veroorzaakt door de taalbarrière. 
 
3.2 TECHNIEKEN 
 
3.2.1 ENQUÊTE 
De modellen die gebruikt worden om de motivationele aantrekkingskracht van games in 
kaart te brengen (zie hoofdstuk 2.3), zijn allen tot stand gekomen door het gebruik van 
enquêtes. Omdat verschillende wetenschappers succes gehad hebben met enquêtes om 
motivaties in kaart te brengen is gekozen voor deze methode. Deze methode blijkt een 
valide methode te zijn voor het meten van motivaties.  
 
De enquête is opgesteld in het Engels met behulp van eerdergenoemde motivatiemodellen 
en leunt hevig op het Demetrovics (2011) artikel: ‘Why do you play? The Development of the 
motives for online gaming questionnaire’, dat op haar beurt weer hevig leunt op eerder 
genoemde modellen. Hierover meer in Hoofdstuk 3.3.5 Operationalisatie.  
Deze enquête is vertaald in het Koreaans. De Koreaanse vertaling is gedaan door Jason Dong, 
een Koreaans-Engelse student. De vertaalde enquête is nagekeken door twee andere 
Koreanen om de vertaling te checken op consistentie. Een eigen check door 
vertalingsoftware bevestigt de kwaliteit van deze vertaling.  
 
De Koreaanse vertaling neemt de taalbarrière weg. Het verspreiden van de enquête in 
Koreaanse online gaming communities, zorgt ervoor dat de enquête terecht komt bij de 
populatie. Door zelfselectie kiezen respondenten of de enquête relevant voor hun is. Dit 
zorgt voor betrouwbaardere metingen. De enquête is toegevoegd in bijlage 1.  
 
3.2.2 OPERATIONALISATIE ENQUÊTE  
Tijdens het opstellen van de vragenlijst is gekeken naar de criteria voor goede vragen. De 
vragen zijn gesteld op een neutrale wijze, zodat respondenten niet gestuurd worden een 
bepaald antwoord te geven. In de enquête is gebruik gemaakt van een Likertschaal. Gekozen 
is voor een vijfpuntschaal, omdat deze respondenten de kans geeft een neutraal antwoord 
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te geven. De Likertschaal punten  in de enquête variëren van ‘almost never / never’ tot 
‘almost always / always’. In het begin van de enquête is een zelf selecterende vraag gesteld, 
die de respondent vraagt de enquête te stoppen als zij geen PC Bangs bezoekt. Vragen over 
demografische factoren zijn op het begin gesteld. Vragen over de motivationele factoren die 
een rol spelen bij het PC Bang bezoek, volgen hierna. Deze vragen zijn overgenomen en 
aangepast, via het artikel van Demetrovics (2011): ‘Why do you play? The Development of 
the motives for online gaming questionnaire’. In dit artikel beschrijft Demetrovics welke 
vragen gesteld dienen te worden, als men gaming-gerelateerde motivaties meet. De vragen 
zijn opgedeeld in de verschillende motivatie domeinen voor gaming, zoals eerder benoemd 
in onderzoeken van Barrtle (1996), Ryan & Rigby (2006) en Yee (2015): ‘Coping-Escapism’, 
‘Fantasy’, ‘Skill Development’, ‘Recreation’, ‘Power-Dominance’, ‘Competition’ en ‘Social’. 
 
Gekozen is voor een aanpak, waarbij de domeinen gemeten worden. Individuele vragen 
behoren tot een domein. Als deze vragen een positieve Cronbach’s Alpha hebben, dan 
mogen deze vragen samengevoegd worden tot een variabel. Op deze manier kan in kaart 
gebracht worden welke domeinen de overhand hebben en een belangrijke rol spelen bij het 
bezoek van PC Bangs. In bijlage 3 is een operationalisatie tabel van de enquête toegevoegd.  

3.2.3 POPULATIE EN STEEKPROEF 
De populatie van het onderzoek bestaat uit Koreaanse gamers die PC Bangs bezoeken in 
Zuid-Korea. Volgens Jon-Suk Huhh (2008) waren er in 2008, 22.000 PC Bangs in Zuid-Korea. 
(Huhh, 2008) Op basis van mijn observering, biedt de gemiddelde PC Bang tussen de 50 en 
200 zitplaatsen voor klanten. Vaak is een PC Bang (op elk moment van de dag) halfgevuld of 
compleet gevuld. Omdat gaming een grote rol speelt binnen de Koreaanse cultuur, zoals 
eerder besproken in Hoofdstuk 2.3, kan men er dus vanuit gaan dat er op zijn minst, méér 
dan 22.000 bezoekers van PC Bangs zijn. Volgens Steekproefcalculator.com , verandert de 
steekproefgrootte niet significant voor populaties groter dan 20.000. Als er geen data 
beschikbaar is, waarmee de steekproefgrootte berekend kan worden, dan kan 20.000 
worden genomen als steekproefgrootte.  
Bij een foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheid van 95% is de steekproefgrootte bij 
377 respondenten voldoende groot. (Steekproefcalculator.com, 2017) 
 
3.2.4 SAMPLING METHODE 
De enquête is verspreid via Koreaanse online communities. Besloten is, om de top 20 meest 
gespeelde games als leidraad te nemen, bij het benaderen van de communities. Het genoot 
de voorkeur, om de eigen forums van de games te benaderen. Er bleek echter dat veel van 
deze communities een betaald account of een Koreaans paspoort nodig hadden, om erin te 
kunnen posten. Dit vanwege de Koreaanse wetgeving.  Om dit probleem op te lossen, is er 
gezocht naar Koreaanse Facebookgroepen over dezelfde games, en zijn de berichten hierin 
gepost. Ook zijn er andere Koreaanse communities benaderd die niet gelinkt zijn aan deze 
games. Voorwaarde was echter wel, dat de communities gerelateerd waren aan gaming.  
Mensen kregen voor het invullen van de enquête een 1.000 Koreaanse Won incentive in de 
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vorm van een supermarktcoupon via de website www.gifticon.com. Dit om mensen te 
stimuleren de enquête in te vullen.  
 
De vragen zijn gesteld via het Google Forms online platform. Een voordeel van dit platform is 
dat het gratis en eenvoudig in gebruik is. Inzendingen worden verzameld in een spreadsheet 
die geëxporteerd kan worden naar SPSS. Voor de respondent is het een handig systeem, 
omdat het duidelijk en eenvoudig in opzet is.  

In bijlage 5 staat een tabel waarin staat welke communities zijn benaderd. De games zijn 
gesorteerd op populariteit. (Romin, 2017) 
 
3.4 VALIDITEIT 
Voor ieder onderzoek geldt dat de begrippen gedefinieerd horen te zijn.  
De begrippen die besproken worden in het onderzoek, moeten voldoende uitgewerkt zijn in 
het onderzoekinstrument of het onderzoek zelf. Om hieraan te voldoen zijn de begrippen in 
centrale vraag opgedeeld in deelvragen. Deze deelvragen zijn vervolgens gebruikt om de 
enquête te kunnen ontwerpen.  Een meetinstrument hoort te meten, wat er gemeten moet 
worden. Daarom zijn de begrippen in de centrale vraag afgebakend in deelvragen en 
beantwoord in de theorie. Het meten van motivaties gerelateerd aan gaming is moeilijker. 
Uit deskresearch blijkt dat het meten van motivaties vooral gebeurd door middel van 
enquêtes en dat een enquête een veelgebruikte en gewaardeerde methode van onderzoek 
is voor dit type vraagstuk.  
 
Er zijn verschillende vormen van validiteit waar te nemen. Interne validiteit en externe 
validiteit.  
 
Interne validiteit gaat vooral over hoe de methodiek, de onderzoeksopzet en de data-
verzameling en analyse heeft plaatsgevonden. Het deskresearch in deze thesis heeft vrijwel 
alleen wetenschappelijke bronnen geraadpleegd. De enquête die gebruikt wordt om de 
motivaties te meten, is door wetenschappelijke bronnen onderbouwd. Deze bronnen zijn 
peerreviewed en zijn hierdoor betrouwbaar te achten. De enquête, die als meetinstrument 
is gebruikt om de centrale vraag te beantwoorden is gebaseerd op een voorbeeld enquête 
die gebruikt is om gaming gerelateerde motivaties te meten.   
De analyse van de resultaten is feitelijk gehouden. Al deze bovengenoemde stappen zijn 
ondernomen om de interne validiteit te bewaken. 
 
Externe validiteit is als de resultaten van een onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden. Dit 
betekent dat de steekproef representatief is voor de populatie.  Als dit kan, zijn ze extern 
valide. In het geval van dit onderzoek, zijn de resultaten niet te generaliseren de populatie, 
omdat de steekproefgrootte van 377 respondenten niet behaald is. Er zijn 130 respondenten 
behaald.  
(Scribbr.nl, 2014) 
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HOOFDSTUK 4: RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten worden besproken van het fieldresearch. De 
analysemethode zal besproken worden. De resultaten van de enquête zullen per domein 
besproken worden.  De resultaten van de observaties zullen besproken worden door een 
analyse te doen van het sociale gedrag dat plaats vind in de PC Bangs. 
 
4.1 RESULTATEN VAN HET FIELDRESEARCH 
Het fieldresearch kende 132 deelnemers. Na aftrek van onvolledig ingevulde enquêtes, zijn 
er 130 enquêtes meegenomen in de analyse. Deze lage uitval is waarschijnlijk te wijten aan 
de incentive die aangeboden werd voor het invullen van de enquête.  
 
De enquête werd online verspreid via Koreaanse online gaming forums en via online 
Koreaanse Facebookgroepen gerelateerd aan games. Het is niet gelukt om de beoogde 377 
respondenten te behalen.  
 
Onder de 130 respondenten is 90% man en 10% vrouw. 70,8% van de respondenten heeft 
een Koreaanse komaf. 27,7% heeft een andere nationaliteit. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten is tussen de 20 en 30 jaar oud.  
  
62,3% van de respondenten is student, 6,9% werkt, 1,5% is ambtenaar, 19,2% werkt voor 
zichzelf en 5,4% wilde geen antwoord op deze vraag geven. 
 
37,7% van de respondenten verdiend minder dan 10 miljoen Won per jaar. 2,3% verdiend 
tussen de 10-19.99 miljoen Won per jaar. 7,7% verdiend tussen de 20-29.99 miljoen Won 
per jaar. 35,4% wilde geen antwoord op deze vraag geven. 
 
Een klein gedeelte (5,4%) van de respondenten bezoekt de PC Bang dagelijks. 14,6% komt 
gemiddeld een keer per week. 16,9% komt gemiddeld twee keer per week. 
23,1% komt gemiddeld drie of meerdere keren per week. 25,4% komt gemiddeld een keer 
per maand. 12,3% komt een keer per halfjaar. 0,8% komt een keer per jaar of minder.  
 
Onder de respondenten heeft bijna iedereen toegang tot internet thuis: 96,9% van de 
respondenten heeft toegang tot internet thuis. Het bezit van een gaming computer en/of 
een console is daarintegen minder: 72,35% bezit een gaming device, tegenover 27,7% die 
dat niet bezit. Er is een trend bespeurbaar dat respondenten vaker PC Bangs bezoeken om 
games te spelen die ze niet bezitten, dan games die een maandelijkse toelage vragen. Een 
beduidend aantal respondenten (31,5%) bezoekt de PC Bang om gratis spellen uit te 
proberen, die ze niet persoonlijk bezitten.  
 
De domeinen Coping-Escapism, Fantasy, Skill Development, Recreation, Competition en 
Social, zijn gemeten door een vijfpunts Likertschaal. Aan de linkerkant (1) ‘almost never / 
never’ en aan de rechterkant (5) ‘almost always / always’. Ieder domein heeft een 
Cronbach’s Alpha analyse ondergaan om de interne correlatie van de vragen aan te tonen. 
Uit deze analyses bleek dat alle vragen een hogere score dan 0.700 hadden, waardoor deze 
vragen samengevoegd mogen worden tot één factor (zie bijlage 7 voor meer informatie). 
Van deze factoren is een gemiddelde berekend, om te kijken welke motivaties belangrijk zijn 
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bij het bezoek van een PC Bang.  
 

Domein Gemiddelde Standaard-deviatie  
Coping-Escapism 2,3308 1,09082 
Fantasy 1,6323 0,73318 
Skill Development 2,5646 1,24377 
Recreation 3,0646 1,45468 
Competition 2,4323 1,25823 
Social 2,6877 1,11314 

 
Het valt op dat gemiddeld gezien, fantasy gerelateerde motivatieven het laagste scoren.  
PC Bang bezoekers lijken PC Bangs niet te bezoeken vanwege fantasy gerelateerde 
motieven. Skill development gerelateerde motieven en Competition gerelateerde motieven 
spelen wel een rol bij het bezoek van PC Bangs, maar blijken geen doorslaggevende factoren. 
Social met een lichte trend naar boven (2,5646) en Recreation met een gemiddelde van 
3,0646, lijken hierbij de voornaamste redenen te zijn om de PC Bang te bezoeken.  
 
Tijdens de verwerking van de gegevens, werd bekend dat een aantal vragen niet zijn 
meegenomen in de enquête. Het gaat hierbij om de vragen die horen bij het domein ‘Power 
Dominance’. Er zijn geen resultaten over dit domein gemeten. Het is niet duidelijk wat voor 
invloed dit heeft op het onderzoek. 
 
Op het eind van de survey, hebben de respondenten de kans gehad om feedback te geven 
op de survey. Van de 130 respondenten, maakten 61 respondenten hiervan gebruik. Omdat 
een groot aantal respondenten ervoor koos om additionele informatie te geven in deze 
vraag, is besloten om deze informatie meet te nemen en te analyseren end dit te koppelen 
aan de resultaten van de enquête.  
 
7 Reacties zijn ingedeeld in het economie thema, 12 reacties zijn ingedeeld in het sociale 
thema, 3 reacties zijn ingedeeld in het recreatie thema, 6 reacties in het gemakkelijkheid 
thema,  30 reacties hadden feedback over de survey en 3 reacties hadden feedback over PC 
Bangs zelf. Dit grote verschil in reacties, is waarschijnlijk te wijten aan de vraagstelling, die 
specifiek feedback vroeg om de survey. Veel respondenten hebben deze optie ook  gezien 
als een kans om hun kennis te delen. 
 
Deze informatie is open gecodeerd, dit wil zeggen dat de feedback per thema is geordend.  
Deze thema’s zijn: ‘Economie’, ‘sociaal’,  ‘recreatie’, ‘coping-escapism’, ‘gemakkelijkheid’, 
feedback voor PC Bangs en feedback over de survey. Deze reacties zijn te vinden in bijlage 8.  
 
Respondenten geven vooral aan dat de service die ze in een PC Bang ontvangen, beter is dan 
thuis én goedkoper. Respondent A7 geeft aan: ‘The computer is better than the one i have at 
home. I dont have the time to play games often anymore and its 50 cents an hour to play on 
a 30 inch monitor. Its cheaper to go to a PC Bang than to buy a setup at home.’ Respondent 
A1 merkt hierbij op, dat de manier van het consumeren van games in Korea anders is. 
Koreanen zijn niet gewend om te betalen voor games. Koreanen spelen vooral Free2Play 
games. Het is daarom volgens hem logischer, als Koreanen indirect betalen voor een game, 
door het gebruik van PC Bangs of microtransactions. Deze aanname wordt onderbouwd door 
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de resultaten uit de enquête: 53,15% geeft aan in minder of in meerdere mate PC Bangs te 
bezoeken vanwege de mogelijkheid om betaalde games te spelen zonder een aankoopsprijs 
te betalen.  
 
Op sociaal gebied, zijn alle respondenten het grotendeels met elkaar eens. Respondent B2 
t/m B10 geven allemaal aan dat de PC Bang bezoeken voor hun vooral een sociale activiteit 
is.  Respondent B6 zegt hierover: ‘The reason I go to the pic is because the easiest way to get 
along with my school friends is to play games together. Also, if you go with the kids, you may 
feel a sense of belonging. Even if the computer specs are bad.’ 
Respondent Respondent B1 is het hier echter niet mee eens:  
‘It is not a place for social interaction. It is a place to entertain and enjoy games and enjoy 
the culture of eSports.’ Resultaten uit de enquête  onderbouwen beide uitspraken. 83,8% 
van de geeft aan de PC Bang te bezoeken omdat het ‘een goede social experience is’. Op de 
vraag of respondenten PC Bangs bezoeken om nieuwe mensen te leren kennen, antwoord 
53,1% met ‘almost never / never’. 
 
Op recreatief gebied, geven respondenten C1 t/m 3 aan PC Bangs te bezoeken vanwege 
recreatieve redenen. Iets dat onderbouwd wordt door de enquête. Het gemiddelde van het 
domein Recreatie scoort bovengemiddeld hoger op elke vraag in dit thema met een 
gemiddelde van 3,0646.  
 
Respondenten D1 en D2 geven aan dat PC Bang bezoek voor hun vooral gepaard gaat met 
het ontsnappen aan de alledagelijkse bezigheden. Respondent D2 geeft aan dat het bezoek 
aan PC Bangs hem in staat stelt om de huiselijke omgeving te verlaten, ondanks dat hij een 
krachtige gaming comuter bezit. Er valt in de resultaten van de enquête niet een echte trend 
te zien die deze uitspraken bevestigd of ontkracht.  
 
Voor sommige respondenten speelt gemak een rol. Dit is een factor die niet actief gemeten 
is in de enquête. Respondenten geven aan dat het gemakkelijker is om met vrienden samen 
te gamen in een PC Bang, in plaats van dit thuis te doen. Je hoeft niemand uit te nodigen, 
maar kan deze activiteit doen in een horeca gelegenheid. Respondent E2 zegt hierover: ‘I go 
to the PC Bang mostly because it is more comfortable to play games there than at my small 
apartment. The chair and facilities are better.’ Respondent E5 vult aan dat het bezoeken van 
een PC Bang gemakkelijker is dan het opzetten van een lan-party: ‘I primarily go to PC Bangs 
when I want to play with/next to my IRL friends, we can communicate better and it's less 
hassle then setting up a private LAN party.’ 
 
Wat betreft de PC Bang zelf, geven respondenten F1 en F2 aan dat de bestaande PC Bang die 
zij bezoeken erg donker is en een saaie inrichting heeft. Zij zeggen hierover: ‘The existing PC 
room is quite dark and dull. I would like PC room to be a bit bright’ en ‘Although the 
environment is getting better and better, I would like to have a bright and cafe-like 
atmosphere so that each person can choose his / her favorite PC room’. Dit komt overeen 
met paragraaf 2.1.5 in de deskresearch. Hierin wordt besproken dat sommige PC Bangs 
exploitanten, binnenhuisarchitecten inhuren, om een aantrekkelijke inrichting aan hun 
klanten te kunnen aanbieden.  
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Veel respondenten hebben ook feedback over de survey zelf. Een aantal respondenten 
hebben opmerkingen over de vragen. Respondent G1 en G3 missen de vraag: ‘Hoeveel tijd 
breng je door in een PC Bang?’ Respondenten G5, G18 en G26 merken op dat de manier van 
vragen en de vragen die gesteld zijn, een mogelijke vooringenomenheid aan zou  kunnen 
geven van de onderzoeker. Respondenten G5 en G20 geven aan dat ze de enquête vreemd 
vinden. Respondenten G8, G10, G26 geven aan dat de enquête teveel vragen heeft en dat 
deze aangepast dient te worden. Deze feedback zal besproken worden in hoofdstuk 5.4 
Discussie.  
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIE  
 
In dit hoofdstuk worden de deelvragen en de centrale vraag beantwoordt. Er wordt gekeken 
welke conclusies getrokken kunnen worden uit het deskresearch en de fieldresearch. 
Resultaten zullen geïnterpreteerd worden en de limitaties van het onderzoek zullen 
besproken worden.  
 
5.1 CONCLUSIES 
 
5.1.1 CONCLUSIE DEELVRAAG 1: WAT ZIJN PC BANGS? 
De Koreaanse PC Bang is een cultureel fenomeen. De PC Bang is een internetcafé dat  
toegewijd is aan online gaming. Bezoekers van een PC Bang kunnen hier online multiplayer 
games spelen voor een goedkope prijs per uur. Het succes van de game Starcraft in 1997, 
zorgde er voor dat PC Bangs zeer gewild werden en hun aantal nam enorm toe. Deze 
gebeurtenis maakte voor gameontwikkelaars in Korea duidelijk dat de PC Bang een integrale 
in de Koreaanse game industrie had ingenomen. Het is verstandig als gamebedrijven de 
belangrijke rol van de PC Bang in de Koreaanse samenleving erkennen en hier hun 
marketingstrategieën op aanpassen.  PC Bangs hebben door hun culturele invloed Korea 
weten te veranderen in een technologisch vooropstaand land. 
 
5.1.2 CONCLUSIE: HOE MANIFISTEERT GAMING CULTUUR ZICH IN ZUID-KOREA? 
In Korea heeft gaming de status van hobby ontstegen. Het is onderdeel van de Koreaanse 
cultuur geworden om samen met vrienden PC Bangs en game arcades te bezoeken. Gaming 
is een van de grootste industrieën die het land kent. eSports wordt gezien als een nationale 
sport. Veel Koreanen zijn trots op  hoe het land de internationale eSports scene domineert. 
Dit is niet vreemd, aangezien het land de grootste en meest professionele eSports divisie 
heeft. Volgens de Koreaanse regering gaat de culturele liefde voor games, niet geheel 
gepaard zonder problemen. Gameverslavingen in het land wordt een steeds groter 
probleem.  
 
5.1.3 CONCLUSIE DEELVRAAG 3: WAT IS DE MOTIVATIONELE AANTREKKINGSKRACHT VAN 
GAMES? 
Games zijn leuk, omdat ze ons in staat stellen om op een actieve manier een interactieve 
verhaallijn tot ons te nemen. Verschillende modellen hebben geprobeerd om de motivaties 
van gamers in kaart te brengen. Self Determination Theory is daarbij een gevestigde en 
onderbouwde methode, waarop veel van deze theorieën gebaseerd zijn. Verschillende 
onderzoeken komen hierbij uit op dezelfde conclusie: de motivatie van een mens laat zich 
niet vangen in één antwoord. Motivatie bestaat uit verschillende dimensies. Centraal in deze 
modellen staat het doel of het gebrek aan een doel dat een individu heeft bij haar acties  
 
In deze modellen worden de motivaties verdeeld binnen verschillende domeinen. Wat 
opvalt is dat zowel Bartle (1996, 2004), als Yee (2005, 2015) en Ryan & Rigby (2016) hierbij 
tot dezelfde conclusies komen: zij definiëren allen een competitief domein, een sociaal 
domein, en een domein gericht op immersie. De onderverdeling hierin, verschilt. Games die 
ontworpen zijn met deze modellen in gedachten en inspelen op een of meerdere behoeftes 
van spelers zullen hierdoor goed ontvangen worden door gamers.  
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5.1.4 CONCLUSIE FIELD RESEARCH 
De enquête kende 130 respondenten. De PC Bang blijkt vooral een mannelijk domein te zijn 
waarvan 90% man en 10% vrouw is, iets dat overeenkomt met bevindingen in het 
deskresearch.  
 
62,3% van de respondenten is student, iets dat de lage gemiddelde inkomsten van de 
respondenten deze steekproef verklaard, 37,7% van de respondenten verdiend minder dan 
10 miljoen Won per jaar. De lage inkomsten van studenten kan een rol spelen bij de 
populariteit van de PC Bang. De PC Bang stelt mensen in staat om op een goedkope en 
comfortabele manier, meerdere uren buitenshuis te zijn. Verscheidene respondenten 
verklaren hierbij dat de goedkope kosten van het gamen in een PC Bang, vergeleken met het 
(duurdere) kopen van hardware voor eigen gebruik erg gewaardeerd wordt.  
 
Uit de enquête blijkt dat mensen de PC Bang niet zien als een plek om te socialiseren waar je 
nieuwe mensen ontmoet, maar het wordt wel gezien als een ‘bijzondere sociale ervaring’. 
Mensen bezoeken een PC Bang vaak samen of spreken met hun vrienden af in de PC Bang.  
 
Uit deskresearch blijkt, dat de gaming industrie in Korea zich gefixeerd heeft rondom de PC 
Bang. Hierdoor is de game industrie in Korea anders vormgegeven als in Westerse landen. 
Door het grote aanbod van gratis te spelen games in PC Bangs, is het voor consumenten in 
Korea ongewoon geworden om te betalen voor games. De Koreaanse consument is dit 
simpelweg niet gewend. Uit de enquête blijkt dat Koreanen het gratis spelen van games 
waar je normaal voor moet betalen, niet als een stimulans ervaren.  
Het grote aanbod van free2play games en de premium games die een uitzondering maken 
voor PC Bangs spelen hier ook een rol bij.  
 
Uit het onderzoek is vooral gebleken dat Koreanen de PC Bang bezoeken ter recreatie. Dit 
domein scoort significant hoger dan andere motivatie-domeinen die gemeten zijn. Ondanks 
dat respondenten in hun feedback vooral laten merken de PC Bang te bezoeken vanwege 
sociale redenen, blijkt uit de enquête dat ze de recreatiefactor hoger waarderen. Dit hoeft 
echter niet te betekenen dat sociale motivaties ondergeschikt zijn aan de behoefte van 
recreatie. Deskresearch heeft immers geleerd dat een individu meerdere motivaties 
tegelijkertijd kan hebben. Wat waarschijnlijk gebeurt, is dat respondenten met het bezoek 
aan de PC Bangs, zowel de recreatie behoeften als de sociale behoeften kunnen bevredigen.  
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HOOFDSTUK 6: DISCUSSIE & AANBEVELINGEN 
 
Dit onderzoek is geschreven om de motieven van PC Bang bezoekers in kaart te brengen. De 
resultaten van dit onderzoek vullen het gat in kennis, dat eerdere onderzoeken niet in kaart 
hebben gebracht. De resultaten bieden bedrijven een kans om met een diepgaande 
onderbouwing, concepten en marketingstrategieën te ontwerpen. Om in het vervolg een 
beter onderzoek te kunnen uitvoeren, is er met een kritische blik gekeken naar deze scriptie 
gekeken. Dit zal besproken worden en hier zullen vervolgens aanbevelingen worden gegeven 
voor toekomstige onderzoeken.  
 
6.1 DISCUSSIE 
 
6.1.1 VERWACHTINGEN VAN HET ONDERZOEK 
Voorafgaan aan het onderzoek, bestond de verwachting dat men uit het onderzoek kon 
concluderen dat de PC Bang, ondanks dat het geen plek om te socialiseren is, het toch een 
uitermate sociale plek is. Vanuit eerdere, niet gedocumenteerde observaties, ontstond het 
idee dat de PC Bang een plek is waar mensen naartoe gaan met hun vrienden, maar niet om 
er mensen te ontmoeten. Veel mensen bezochten de PC Bangs in groepen of in gezelschap 
met vrienden. Weinig PC Bang bezoekers zaten alleen in de PC Bang. Veel bezoekers zaten in 
groepjes. Resultaten uit het onderzoek bevestigen deze aannames. Mogelijke kansen voor 
PC Bangs liggen hier in het aanleggen van ontmoetingsplekken: een plek om te eten en 
drinken, een rokersruimte, etc.  
 
Verwachtingen in het onderzoek blijken juist, maar leiden ook tot nieuwe inzichten; 
opmerkelijk is dat uit de resultaten blijkt, dat het sociale domein niet de hoogste waarde 
wordt toegekend, sociaal heeft de tweede hoogste waarde toegekend gekregen. Recreatie 
wordt door respondenten veel hoger gewaardeerd. Iets dat logisch is, aangezien gamen 
vooral een recreërende activiteit is.  Opmerkelijk is dat het domein Skill Development als 
derde hoogste gewaardeerde domein is. Misschien bestaat het gevoel bij klanten dat de 
hoge kwaliteit van de aangeboden computers, bezoekers in staat om een computerspel te 
spelen zonder limitaties. Hierdoor hoeven geen problemen gezocht te worden in de 
hardware, maar kan een bezoeker zich volledig focussen op. Het gebruik van een betere 
computer zal tot een betere ervaring leiden, die op haar beurt weer invloed heeft op de 
vaardigheden van de speler.   
 
6.1.2 SUBSAMPLE ANALYSE 
Ondanks dat de verhouding tussen man en vrouw overeenkomt met het deskresearch, is er 
niet gekozen voor een sub sample analyse tussen mannen en vrouwen. Er is te weinig 
respons van vrouwen om een vergelijkende uitspraak te kunnen doen over beide geslachten. 
De PC Bang wordt gezien als een mannelijk domein, en de resultaten van dit onderzoek 
bevestigen dit.  
 
6.1.3 MOEIZAAM VERLOOP 
Het verloop van de scriptie is niet altijd even soepel verlopen. In eerste instantie, was de 
bedoeling om de onderzoeksvraag uit te werken via kwalitatief onderzoek. De onderzoeker 
zou in contact te treden met PC Bang bezoekers, om met hun te praten over hun motivaties 
en behoeften. Het werd al snel duidelijk dat veel mensen niet gestoord wilde worden tijdens 
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hun bezoek. Ook bleek het moeilijk om in contact te treden met de lokale bevolking voor dit 
soort onderzoek. De taalbarrière maakte het moeilijk om te spreken met bezoekers. Er was 
zeer weinig respons. Hierdoor werd er gekozen voor een enquête, die de motivaties van 
bezoekers zou meten.  
 
Om de scriptie te versterken, zijn er observaties gedaan. De observaties die gedaan zijn ter 
ondersteuning van deze scriptie, zijn uiteindelijk niet verwerkt in deze scriptie, omdat ze niet 
voldoen aan de kwaliteiten van een onderzoek: ze zijn niet integer, valide en betrouwbaar 
genoeg. Er zijn te weinig observaties gedocumenteerd om een uitspraak over de 
geobserveerde subjecten te doen.  Achteraf gezien, was het misschien waardevoller geweest 
om meer kwalitatief onderzoek te doen. Het opzetten van focusgroepen en gestructureerd 
observeren zou tot diepgaandere inzichten geleid kunnen hebben.  
 
Ondanks dit alles, is er voldoende data binnen gekomen. Er is een respons geweest van 130 
respondenten en veel van deze respondenten gaven extra feedback, die bruikbaar was bij 
het analyseren van de gegevens.  
  
6.1.4 STRUCTURELE MEETFOUTEN 
Tijdens de verspreiding van de enquête, werd deze verspreid in een Facebookgroep die 
bedoeld is om buitenlanders en Koreanen met elkaar in contact te brengen. Korea is een 
zeer homogeen land, maar de resultaten van de enquête representeren dit niet met een 
70,3% Koreaanse respondenten. Het verspreiden in deze groep, heeft geleid tot een 
bovengemiddeld aantal buitenlandse respondenten. Vanwege de lage responserate van de 
enquête, de inzichten die hun feedback gaf is er besloten om deze data toch mee te nemen. 
Deze data werd te waardevol geacht om niet mee te nemen. Er is hierbij een overweging 
gemaakt om te kiezen tussen mogelijke validiteits- en betrouwbaarheidsproblemen en het 
waardevolle inzicht dat deze mensen boden. Er is gekozen voor het waardevolle inzicht, 
omdat deze belangrijker en doorslaggevender zouden zijn voor dit onderzoek.  
 
Tijdens de verwerking van de gegevens, werd bekend dat een aantal vragen niet zijn 
meegenomen in de enquête. Het gaat hierbij om de vragen die horen bij het domein ‘Power 
Dominance’. Deze vragen zijn wel vertaald, maar niet geplaatst in de Google Forms.  Deze 
structurele meetfout heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tijdens de verplaatsing van een 
vertaald Word-document, naar de Google Forms website. Het is niet duidelijk wat voor 
invloed dit heeft gehad op de huidige onderzoeksresultaten. Gevolg is dat de resultaten van 
het onderzoek niet overeenkomen met de gegevens die men wilde meten. Waren deze 
gegevens wel gemeten, dan bestaat de kans dat dit onderzoek tot andere inzichten had 
geleden. Het niet meten van deze gegevens beïnvloedt hierdoor negatief de validiteit en 
betrouwbaarheid van dit onderzoek.   
 
6.1.5 FEEDBACK RESPONDENTEN 
Feedback van respondenten bestond ook uit kritiek. Een flink aantal respondenten vond dat 
de enquête te veel vragen had en te lang duurde om in te vullen. Deze overtuiging bestond 
ook bij het ontwikkelen van de enquête bij de onderzoeker. Er is toen besloten om de 
enquête in te korten. De enquête is een aantal keren uitgeprobeerd en het duurde tijdens 
deze testfase ongeveer 9 minuten om de enquête in te vullen. Vanwege deze kleine 
tijdsinvestering, maar ook om mensen te stimuleren de enquête in te vullen, is er besloten 



40 
--- 
Oppa Gaming-Style: Een onderzoek naar de motieven van bezoekers van PC Bangs in Zuid-Korea door Roy Quaedackers 

om respondenten een kleine incentive te geven in de vorm van een 1000 Won waardebon. 
Het was blijkbaar niet duidelijk genoeg naar respondenten gecommuniceerd is dat deze 
incentive bedoeld was ter compensatie van deze tijdsinvestering.  
 
Volgens drie respondenten, bestond de beleving dat de enquête een bepaalde 
vooringenomenheid had. G5 zei hierover: ‘I do not know what kind of research it is, but it is 
like a questionnaire made by the idea of Female Family Ministry in Republic of Korea. It 
seems to have a slight bias.’ G18 geeft aan dat de PC Bang niet gezien moet worden als een 
negatief iets, maar als een cultureel fenomeen: ‘Do not look at the PC room with a negative 
view, but please consider it as part of our cultural life.’ G25 zei hierover: ‘It seems like the 
questions skew more in the negative than positive’. Andere respondenten gave naan, dat de 
vragen niet goed ontworpen waren. De hoeveelheid respondenten met deze opmerkingen 
hadden niet de overhand, maar deze feedback is dermate serieus, dat deze een uitleg 
behoeft. De vragen zijn neutraal gesteld en zijn ontworpen door het gebruik van een peer 
reviewed wetenschappelijk artikel. Er kan een mogelijkheid bestaan dat de vragen achteraf 
gezien, misschien niet goed bij het onderwerp hebben gepast. Ondanks dat gamen de 
primaire activiteit is in PC Bangs, gaan niet alle mensen gaan naar PC Bangs om te gamen. 
Niet iedereen gaat er heen voor het competitieve aspect, of om uit de realiteit te 
ontsnappen. Toch krijgt iedereen deze vragen voorgeschoteld en dit kan leiden tot een 
negativity bias bij deze respondenten. 
 
6.2 AANBEVELINGEN  
Om de externe validiteit en betrouwbaarheid te verhogen, kunnen de volgende 
vervolgonderzoeken gedaan kunnen worden: 
 
-Het uitrollen van ditzelfde onderzoek, maar met een steekproefgrootte van 377 
respondenten. Een grotere steekproefgrootte zal leiden tot een grotere betrouwbaarheid en 
zal onder andere sub sample analyse mogelijk maken. De Power-Dominance moeten worden 
meegenomen. Meetfouten die tijdens dit onderzoek gebeurd zijn, worden voorkomen.  Dit 
zal de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek verbeteren.  
 
- Het ontwerpen van een kwalitatief onderzoek over dit onderwerp, gedaan door een 
Koreaanse onderzoeker. Een onderzoek gebaseerd op focusgroepen en observaties. Dit zal 
het onderzoek versoepelen, dit neemt de taalbarriere weg en zorgt ervoor dat het 
onderzoek gedaan wordt door iemand die de cultuur begrijpt. Een kwalitatief onderzoek 
biedt de mogelijkheid om door te vragen. Ook biedt dit de mogelijkheid om de vraagstelling 
en de methodiek gedurende het onderzoek aan te passen, aan de hand van reeds behaalde 
resultaten. Dit kan leiden tot nieuwe en verrassende inzichten.  
 
Voor bedrijven wordt aanbevolen dat zij een communicatiestrategie zullen ontwikkelen, die 
inspeelt op de meest sterk gemotiveerde domeinen: sociaal en recreatief. Belangrijk hierbij 
is dat men rekening houdt met de verdienmodellen die gehanteerd worden in Korea en dat 
de game industrie in Korea zich gecentreerd heeft rondom de PC bang.  
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HOOFDSTUK 7: ADVIES 
 
Vanwege de eerdere benoemde situatie met de afstudeerstage in hoofdstuk 1, is er in 
overleg met de begeleiding vanuit Fontys ACI besloten dat deze scriptie zal bestaan uit een 
onafhankelijk onderzoek, gecombineerd met een communicatie advies voor een fictief 
bedrijf gebaseerd op deze scriptie. In het volgende hoofdstuk, zal het dit 
communicatieadvies en de aanleiding hiervoor beschreven worden. 
 
7.1 COMMUNICATIE ADVIES 
 
7.2.1 INTERNE ANALYSE: EA GAMES 
EA Games, ook wel bekend als Electronic Arts, is een computerspelontwikkelaar en/of 
publisher uit Redwood City, California.  Electronic Arts is bekend vanwege haar leidende rol 
in de wereldwijde game industrie. EA maakt games, creëert content en levert onlinediensten 
voor game consoles, computers, mobiele telefoons en tablets. EA staat bekend vanwege de 
succesvolle gameseries The Sims, Madden, NFL, EA Sports, FIFA, Battlefield, Dragon Age en 
Plants vs Zombies. In het fiscale jaar van 2016, claimde EA een omzet van 4,4 Miljard US 
Dollar. Ondanks dat EA het erg goed doet, wordt het merendeel van deze omzet behaald in 
Noord-Amerika en West-Europa. Latijns-Amerika en Azië zijn de markten, waarin EA nog 
groei kan behalen. EA heeft moeite met deze markten, aangezien deze gedomineerd worden 
door mobiele games, sociale netwerken en free2play MMO’s. Ook staat EA op achterstand 
met de lokale developers die de markt beheersen. (Shields, 2015) Eerder gaf EA 
woordvoerder Jon Nierman aan: "The focus really is about how do we capture online game 
market share, and mobile game market share, and the biggest focus for me right now is 
online games in China and Korea," (Taylor, 2008). 
EA is sterk gemotiveerd om deze markten te betreden, aangezien de marktgroei van deze 
markt zal groeien van 1,7 Miljard in 2016 naar 2,21 Miljard in 2017. (Newzoo.com, 2015) 

7.1.2 CONCURRENTIEANALYSE 
De meest belangrijke concurenten voor Battlefield 1 zijn de spellen die het grootste 
marktaandeel hebben in Korea. De drie meest gespeelde games in de Koreaanse PC Bangs 
zijn: Overwatch, League of Legends en FIFA Online 3.  
 
Overwatch is een multiplayer team-based shooter ontwikkeld door Blizzard Activision. De 
game heeft een fantasievolle setting en richt zich op gamers die graag spelen in 
teamverband. De game volgt een premium model gecombineerd met microtransactions in 
het Westen en een free2play model gecombineerd met microtransactions in Zuid-Korea. 
Overwatch is de meest populaire game in Korea.  
 
League of Legends is een multiplayer online battle arena video game ontwikkeld door Riot 
Games. Deze game is de tweede meeste populaire game in Korea. De game heeft een 
fantasievolle setting en de game richt zich op spelers die houden van een strategisch 
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teamspel. De game volgt een free2play model met microtransactions.  
 
FIFA Online 3 is een massive multiplayer online football game. De game heeft een free2play 
model met microtransactions. De game is een voetbalsimulatie van de voetbalsport en 
draagt de licentie van FIFA. Het is de meest gespeelde sportgame in Korea en is de derde 
meest gespeelde game in PC Bangs. De game richt zich op sportliefhebbers, die graag 
individueel tegen andere spelers spelen.   

 
7.1.3 BATTLEFIELD 1 
Battlefield 1 is een action-shooter game van gameontwikkelaar DICE. De game werd 
gereleased in 21 Oktober 2016. Het huidige verdienmodel bestaat uit het verkopen van 
DLC’s oftewel uitbreidingspakketen die levels vrijspelen  en het verkopen van Battlepacks, 
die ingame skins, wapens en characters vrijspelen. (Martin, 2016) Het spel legt de nadruk op 
grote multiplayer gevechten tot maximaal 64 spelers. De game speelt zich af in de Eerste 
Wereldoorlog en het spel neemt je mee naar een tijd waarin nieuwe technologische 
ontwikkelingen en wereldwijde conflicten de oorlogsvoering voorgoed veranderden. In de 
game kun je meevechten in de grote gevechten en in de rol vechten van de geallieerden 
(Allied) of de asmogendheden (Axis). Gevechten in in belegerde Franse steden, open ruimten 
in de Italiaanse Alpen, of Arabische woestijnen. De game onderscheidt zich hierbij van 
concurrenten, doordat de wereld erg realistisch is weergegeven. Dit uit zich in de setting van 
de game, maar ook in de mogelijkheden van de game. De game probeert een zo realistisch 
mogelijke weergave te zijn van een veldslag. De speler kan gebruik maken van tanks, 
vliegtuigen, boten, of gewoon vechten als infantrist. De omgeving in het spel kan veranderen 
door het gebruik van explosies en kogels. Gebouwen, muren en andere objecten kunnen 
kapot gemaakt worden. Deze realistische weergave van oorlog, onderscheidt Battlefield 1 
van andere shooters. (Origin.com, 2017)  
 
7.1.4 COMMUNICATIESTRATEGIE  
Een grote kans voor EA Games ligt in de introductie van deze bewezen succesformule in PC 
Bangs. De praktijkdoelstelling hierbij luidt: ‘Hoe kan EA Games een onderscheidende en 
relevante marketingcampagne lanceren met als doel een significante playerbase voor 
Battlefield 1 te creëren in Koreaanse PC Bangs?’ Er wordt gestreefd naar een 5 tot 10% 
marktaandeel van de meest gespeelde games in Koreaanse PC Bangs binnen 1 jaar. De 
doelgroep is de Koreaanse PC Bang speler.  
 
Omdat EA Games een nieuwe game lanceert in de Koreaanse markt, is gekozen voor de 
‘create consumer demand’ strategie, ook wel bekend als de pull marketing strategy.  Dit is 
een strategie, waarbij de het doel van de strategy is, dat de klant naar een product gaat 
vragen bij bedrijven. Veelgebruikte tactieken hierbij zijn massa media advertising,  
word-of-mouth advertising en strategisch geplaatste sales. Het is de bedoeling dat op het 
moment dat Battlefield 1 geintroduceerd wordt in PC Bangs, dat er dan al een behoefte 
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bestaat vanuit de consument.  
 
Gebaseerd op de resultaten van deze scriptie, waarbij we erachter zijn gekomen dat de 
Koreaanse consument PC Bangs bezoekt vanwege sociale en recreatieve redenen, zal 
Battlefield 1 zal zich in de marketingcampagne positioneren als een game, waarbij het 
kameraadschap en groepsgevoel sterk aanwezig is. De game zal een periode lang gratis 
aangeboden worden aan PC Bang tot er een substantiële playerbase bereikt is. Als deze 
playerbase is ontstaan, kan er geld verdiend worden met de de verkoop van 
microtransactions, maar kan er ook een overstap gemaakt worden naar het IP-pricing 
verdienmodel.  
 
7.1.5 VISIE 
Electronic Arts is een bedrijf dat graag deelt in haar kennis. Electronic Arts ziet zichzelf als 
een lid van de wereld community. EA wilt dat spelers nader tot elkaar komen en op een 
sociale en recreatieve manier kunnen genieten van de games en het gezelschap van elkaar. 
EA begrijpt dat games soms gebruikt worden om aan de alledaagse stress te ontsnappen, 
maar begrijpt ook dat games kameraadschap onder vrienden versterkt. EA droomt van een 
wereld waarin gamers nader tot elkaar komen door de sociaal-helende kracht van gaming. 
Dit zal leiden tot een diverse, inclusieve samenleving die voor iedereen leefbaar is en waar 
mensen elkaars normen en waarden niet alleen tolereren, maar ook accepteren.  
 
7.1.6 KERNWAARDEN 
Sociaal, recreatief. 
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7.1.7 CONCEPT 
 

 
Afbeelding 7.1 De Battlefield 1: Truce Experience huisstijl.  

Battlefield 1: Truce Experience 
Oorlog is misschien wel de grootste vorm van competitie. Maar zelfs in deze verschrikkelijke 
en erbarmelijke omstandigheden zien we soms een sprankje hoop.  Een teken van 
menselijkheid, een teken van vriendschap, een teken van kameraadschap. Het meest 
memorabele moment in de geschiedenis waar we dit sprankje hoop zien is tijdens de 
Christmas Truce tijdens de Eerste Wereldoorlog. Diezelfde Eerste Wereldoorlog waar 
Battlefield 1 zich in plaatsvindt. Hierin stonden aanvankelijke vijanden, tijdens het Kerstfeest 
van 1914 als broeders met elkaar te voetballen. Het concept is geïnspireerd door deze 
gebeurtenis van menselijkheid, kameraadschap en spel.  
 
Zie het spel Battlefield 1 als de oorlogsvoering, maar buiten het competitieve aspect van de 
game zelf, moet een mogelijkheid zijn om in contact te treden met je tegenstanders. Een 
staakt-het-vuren als het ware, waarin gamers elkaar leren kennen, met elkaar in contact 
kunnen treden en misschien wel bevriend met elkaar kunnen raken. Zie afbeelding 7.1 voor 
de Battlefield: Truce Experience huisstijl.  
 
7.1.8 PRODUCT OF DIENST 
Het Battlefield 1: Truce concept zal gamers met elkaar in contact brengen. Denk aan een 
fysieke plek waar gamers met de strijd kunnen aangaan, maar ook met elkaar in contact 
kunnen treden. Een speciaal ingerichte pop-up PC Bang die door het land reist. Deze 
Battlefield: Truce Experience Areas (die vrij toegankelijk zullen zijn voor iedereen) zullen 
vooral de grote steden en studentenwijken in Korea aandoen. Het Battlefield: Truce concept 
zal de kameraderie tussen gamers, teamleden en tegenstanders bevorderen door middel 
van deze pop-up Battlefield: Truce Experience Area. Een Battlefield: Truce Experience Area is 
een gespecialiseerde PC Bang, gefocust op de game Batlefield 1. De PC Bang zal verdeeld zijn 



45 
--- 
Oppa Gaming-Style: Een onderzoek naar de motieven van bezoekers van PC Bangs in Zuid-Korea door Roy Quaedackers 

in drie gedeeltes: Een gedeelte met  32 computers voor Team Allied, eenzelfde gedeelte met 
32 computer voor Team Axis. In het midden zal een Truce Area aanwezig zijn. Als je in deze 
Battlefield: Truce Experience Area vecht, dan weet je dat je ingame tegenstanders, ook fysiek 
aanwezig zijn in de Battlefield: Truce Experience Area. In de Truce Area is het mogelijk om in 
contact te treden met je tegenstanders. Er zullen consoles, hoekbanken en zitzakken zijn 
met multiplayer games van EA. Deze plekken zullen zo worden ingericht, dat het de 
communicatie en de interactie tussen spelers bevorderd. Op deze manier, draagt de fysieke 
omgeving bij aan de sociale ervaring die EA mee wil geven aan haar gamers. 
 
Omdat niet iedereen bij deze Battlefield Truce Experience Areas aanwezig kan zijn, zal de 
game gratis speelbaar zijn voor iedereen die een thuiscomputer heeft voor een tijdelijke 
periode. Om de sociale omgeving van deze Battleground Areas te simuleren, zal de (al 
bestaande!) Battlefield Companion app voortaan ook dienen als een app voor de Battlefield 
1 forums. In deze app wordt het ook mogelijk zijn om in contact te kunnen treden met 
voormalige teammates en huidige vrienden.  
 
7.1.9 NETWERK 
De communicatie van de Battlefield: Truce Experience Area richt zich vooral op studenten. 
Studenten zijn de grootste doelgroep Koreanen die zich in PC Bangs bevinden. Battlefield: 
Truce Experience zal zich daarom richten op deze groep door directe communicatie. 
Vanwege de situatie tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, heeft Zuid-Korea een dienstplicht 
voor alle mannen in het land. Veel mannen in Korea kiezen ervoor om hun studie te 
onderbreken en hun tweejarige fulltime dienstplicht in hun studententijd te voldoen. Het 
Battlefield 1: Truce Experience concept erkent de rol die Koreaanse mannen spelen in het 
bewaren van de vrede. Niet alleen de vrede op het Koreaanse schiereiland, maar ook de 
wereldvrede. Daarom zal in de eerste 3 maanden van de launch, Battlefield 1 voor iedereen 
die in het leger zit, vrij beschikbaar zijn voor thuisgebruik.  
 
Ook zullen verschillende peletons benaderd worden en uitgenodigd worden om mee te doen 
aan de Battlefield: Experience. De mensen die meedoen aan deze actie, zullen een gratis 
game en goodie-pakket ontvangen. Van deze gebeurtenis worden verschillende videos en 
foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden in de communicatie.  
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7.1.10 FYSIEKE OMGEVING 
De uitstraling van de Battlefield: Experience Areas zal geinspireerd worden door de huidige 
huisstijl van de game. Zie afbeelding 7.2 voor een mock-up over de uitstraling van de 
Battlefield: Experience Area.  
 

 

Afbeelding 7.2 De Battlefield 1: Truce Experience moodboard. 

 
7.1.11 ORGANISATIE 
EA Games zal de Battleground Areas moeten organiseren en promoten. Omdat dit 
georganiseerd wordt in een ander land, is het van belang het lokale kantoor van EA te 
betrekken bij de organisatie, of het zelfs uit te besteden aan dit kantoor. Zij kunnen het 
netwerk dat zij al bezitten in Korea inzetten om de game te promoten.  
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7.1.12 Communicatie 
EA Games zal communicatie verspreiden over de verschillende social media kanalen die zij 
bezitten. Ook kan er een beroep gedaan worden op het netwerk dat zij al hebben: Fifa 
Online 3 is de derde meest gespeelde game in PC Bangs in Korea. EA kan gebruik maken van 
dit bestaande netwerk om de game te lanceren in Korea. 
 
De communicatie van het Battlefield: Truce Experience  richt zich op universiteiten en 
legerbassisen, omdat de doelgroep zich daar bevindt. Doordat EA zich meteen op de 
doelgroep richt en de PC Bangs voorbij gaat, zal de game al bekend zijn bij consumenten, 
waardoor het onderhandelen met PC Bangs makkelijker gaat in de toekomst. Hiervoor zijn 
intensieve massa media campagnes nodig op televisie en internet die consumenten 
informeren over de game. De pop up Battleground Areas die rondom universiteiten en 
legerbasissen zullen worden ingezet, zullen georganiseerd en gecommuniceerd moeten 
worden door de business development tak van EA Korea. Deze Battlefield Experience Areas 
zijn een activatiemoment, waarbij de doelgroep een experience kan koppelen aan de game 
en aan de communicatie van de game. Op het moment dat de games geintroduceerd zullen 
worden in PC Bangs, zal een klant er vlugger voor kiezen om de game te spelen. 
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7.1.13 TIJDSPLANNING 
 Q1 Q2 Q3 Q4 
 JAN FEB MA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
Battlefield: Truce 
Experience   

X X X          

Battlefield: Truce 
Experience  
Communicatie 

X X X          

Universiteiten 
Campagne 

X X X          

Legerbasis 
Campagne  

X X X          

Battlefield 1 
Gratis Speelbaar 
Thuisgebruik 

X X X          

Social Media 
Uitingen 
Battlefield 1  

X X X X X X X X X X X X 

PC Bangs - Gratis 
Speelbaar 

X X X X X X X X     

Onderhandelingen 
IP-pricing 

     X X X     

PC Bangs -    
IP-pricing 
verdienmodel 

        X X X X 

Reflectie 
Campagne 

  X   X   X   X 

Figuur 7.1 Bovenstaande tijdplanning laat zien welke communicatieve en organisatorische activiteiten zullen plaatsvinden in 
het eerste jaar van de launch.  
 
7.1.14 BUDGET 
Het verdienmodel zal moeten veranderen:  de game zal gratis speelbaar moeten zijn in PC 
Bangs, en haar geld moeten verdienen via de zogenoemde IP-pricing licenties. Waar de 
nadruk van het verdienmodel nu ligt op de verkoop de game zelf en de verkoop van DLC’s, 
zal het verdienmodel nu moeten veranderen naar IP-pricing licenties en het gebruik van 
microtransactions door Battlepacks. Deze verandering is nodig, omdat de Koreaanse 
consument niet gewend is om te betalen voor games, maar wel gewend is om te betalen 
voor speeltijd in PC Bangs en ingame items via microtransactions. 
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Bijlage 1: Enquête in het Engels 

A Survey of Motivations for visiting PC Bangs in South-Korea, Seoul  
 
Dear participants,  
 
I greatly appreciated your valuable time in participating in this survey.  
 
Your participation in this study is voluntary and  anonymous. Your responses will be used for 
research purposes only. This project has been approved by Fontys Academy for Creative 
Industries, The Netherlands, Tilburg.  
 
As an incentive for your participation, you will enjoy a 1000 Won Coupon to CVS, 7/11 or 
GS25. 
 
Sincerely,  
 
Roy Quaedackers 
Bachelor Student at Fontys Academy for Creative Industries,  
Communication, International Event, Music and Entertainment Studies. 
 
Survey Purpose 
 
The purpose of this research is to identify the motivations and reasons that 
influence people to visit PC Bangs to play games there. We hope that the findings from this 
research  will help in understanding the popularity of PC Bangs in South-Korea, Seoul.  
 
All survey data will be kept strictly confidential. 
Participant's name is not needed in the survey. 
Participation in the survey is voluntary.  
Participant may decide to stop the interview at any time. 
 
---  
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I visit PC Bangs. 
O Yes (If yes, please continue the survey.) 
O No  (If no, please  discontinue the survey) 
 
Demographical 
 
How many times do you visit a PC Bang? 
O Every day 
O Once a week 
O Twice a week 
O Three or more times a week 
O Once a month 
O Once every six months 
O Once a year 
O Less than once a year 
 
Gender:  
O Male  
O Female 
 
Year of Birth: ______________ 
 
Nationality: ______________ 
 
Phone-Number (for incentive purpose only): ______________ 
 
Occupation:  
O Student 
O Businessman 
O Civil Servant 
O Professional 
O Unemployed 
O I prefer to not give an answer. 
 
Income group: 
O Less than 10.000 million won a year 
O 10-19.99 million won a year 
O 20-29.99 million Won a year 
O 30 Million Won  a year or above.  
O I prefer to not give and answer. 
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The following statements indicate various reasons to come to a PC Bang. Please answer 
the questions honestly and to the best of your abilities.  Please put an X on the answer 
that best reflects your opinion on the matter. 
 
Economical: 
I own a gaming computer and/or console at home. 
O Yes 
O No 
 
I have access to internet at home.  
O Yes 
O No 
 

 almost 
never 
/ 
never 

Rarel
y 

 
Som
etim
es 

Ofte
n 

almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs to play video games I do not own 
(Overwatch / CS:GO / other games) 

     

I visit PC Bangs to play video games that normally 
require a monthly fee for free. (Example: A paid 
MMO-RPG that I can play for free in PC Bangs) 

     

I visit PC Bangs to check out the free playable 
games at the PC Bang. 

     

 
Coping-Escapism: 

 almost 
never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs, because it helps when I feel 
depressed or nervous. 

     

I visit PC Bangs, because it helps me forget about 
unpleasant things. 

     

I visit PC Bangs, because gaming there helps me 
escape reality. 

     

I visit PC Bangs, because gaming helps me to forget 
about my daily hassles. 

     

I visit PC Bangs, because it makes me forget about 
real life. 

     

 
 
  



57 
--- 
Oppa Gaming-Style: Een onderzoek naar de motieven van bezoekers van PC Bangs in Zuid-Korea door Roy Quaedackers 

Fantasy: 
 almost 

never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs, because I want to feel as if I was 
somebody else. 

     

I visit PC Bangs, because it improves my 
imagination. 

     

I visit PC Bangs, because I can show my “real self” 
in the game better than in real life. 

     

I visit PC Bangs, because I can be in another world.      
I visit PC Bangs, because I can let my imagination 
flow. 

     

 
Skill development: 

 almost 
never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs, because the environment 
improves my concentration, more than when I am 
playing at home. 

     

I visit PC Bangs, because the environment 
improves my coordination skills, more than when I 
am playing at home. 

     

I visit PC Bangs, because the environment helps me 
improve my tactical skills, more than when I am 
playing at home. 

     

I visit PC Bangs, because the environment 
improves my skills, more than when I am playing at 
home. 

     

I visit PC Bangs, because the environment sharpens 
my senses. 
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Omnipotence-Power 

 almost 
never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs, in order to experience power      
I visit PC Bangs, because I can do things that I am 
unable to do or I am not allowed to do in real life.  

     

I visit PC Bangs, because I can defeat others in the 
game 

     

I visit PC Bangs, when gaming  I can do everything      
I visit PC Bangs, in the game I feel strong      

 
Recreation: 

 almost 
never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs for recreation.      
I visit PC Bang, because I enjoy gaming.      
I visit PC Bangs because it’s an exciting activity to 
me. 

     

I visit PC Bangs because it’s fun.      
I visit PC Bangs, because it is entertaining.      

 
Competition: 

 almost 
never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs, because in the game I can defeat 
others. 

     

I visit PC Bangs, because I like to compare my skills 
with others’ there  

     

I visit PC Bangs, because  I like to win. 
 

     

I visit PC Bangs, because it is good to feel that I am 
better than others.  

     

I visit PC Bangs, because I enjoy competing with 
others 
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Social: 
 almost 

never 
/ 
never 

   almost 
always 
/ 
always 

I visit PC Bangs, because this way I  can belong to a 
group. 

     

I visit PC Bangs, because gaming there gives me 
company. 

     

I visit PC Bangs, because I can get to  know new 
people there. 

     

I visit PC Bangs, because I enjoy playing together 
with other people.  

     

I visit PC Bangs, because it is a good social 
experience.   

     

 
Thank you for participating in this survey. 
Do you have any comments or recommendations regarding this motivational research about 
PC Bangs? 
___________________________________________________________________________ 
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Bijlage 2: Enquête in het Koreaans 

한국내 피씨방 이용에관한 설문 조사 
 
친애하는 참가자들께, 
 
이 설문 조사에 참여해 주셔서 감사드립니다. 
 
본 연구 참여는 자발적이며 익명입니다. 귀하의 답변은 연구 목적으로만 사용됩니다. 이 

프로젝트는 Fontys Academy for Creative Industries (네덜란드, Tilburg)의 승인을 

받았습니다. 
 
귀하의 참여를 유도하기 위해 CU, 세븐일레븐 또는 GS25 에서 사용가능한 1000 원 

쿠폰을드립니다. 
 
 
Roy Quaedackers 
Fontys Academy for Creative Industries 의 학사 학생, 

커뮤니케이션, 국제 행사, 음악 및 엔터테인먼트 연구. 
 
조사 목적 
 
이 연구의 목적은 사람들이 PC 방을 방문하도록 유도하는 동기를 확인하는 것입니다. 이 

연구의 결과가 한국, 서울에서 PC 뱅크의 대중성을 학계에서 이해하는 데 도움이되기를 

바랍니다. 
 
- 모든 설문 조사 데이터는 엄격하게 기밀로 유지됩니다. 

- 참가자의 이름은 설문 조사에서 필요하지 않습니다. 

- 조사 참여는 자발적입니다. 

- 참가자는 언제든지 인터뷰를 중단 할 수 있습니다. 
---  
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피씨방에 가거나 가본적이 있다. 

O 예 (설문지 작성을 계속해 주세요.) 

O 아니오  (설문지 작성을 그만하셔도 됩니다.) 
 
인구 통계 
 
몇 번이나 PC 방을 방문하십니까? 

O 매일 

O 일주일에 한번 

O 일주일에 두번 

O 일주일에 세번 또는 그 이상 

O 한달에 한번 

O 6 개월에 한번 

O 일년에 한번 

O 일년에 한번 미만 
 
성별? 

O 남성  

O 여성 
 
태어난 연도(YYYY)?______________ 
 
국적?______________ 
 
직업? 

O 학생 

O 회사원 

O 공무원 

O 전문직 

O 무직 

O 질문에 답하고 싶지 않습니다. 
 
Income group: 
O 천만원 미만 

O 천만원 이하, 이천만원 미만 

O 이천만원 이하, 삼천만원 미만 
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O 삼천만원 이상 

O 질문에 답하고 싶지 않습니다. 
 
전화 번호? (쿠폰 전달 목적으로만 사용됩니다.)______________ 
 
경제 
 
나는 집에서 게임용 컴퓨터 및 / 또는 콘솔을 소유하고 있습니다. 

O 예 

O 아니오 
 
집에서 인터넷에 접속할 수 있습니다. 

O 예 

O 아니오 
 
다음 진술은 PC 방에 오는 여러 가지 이유를 나타냅니다. 

질문에 정직하게 그리고 최선을 다해 답변하십시오. 
 

 매우 

그렇

지 

않다 

   매우 

그렇

다 

소유하고 있지 않은 게임을 하기위해 PC 방을 

갑니다. (오버워치 / CS:GO / 그외의 게임 등.) 

     

정기적인 지불을 요구하는 게임을 지불없이 

무료로하기 위해서 PC 방에 갑니다. (MMO-

RPG 같은 PC 방에서는 무료로 플레이 가능한 

게임들.) 

     

PC 방에서 게임구매전 무료로 플레이 해보기 

위해서 PC 방을 방문 합니다. 
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대응기제 

 매우 

그렇지 

않다 

   매우 

그렇다 

내가 우울하거나 불안감을 느낄 때 PC 방에 

가는 것이 도움이 되기 때문에 PC 방을 

방문합니다. 

     

불쾌한 일을 잊어 버리는 데 도움이되기 때문에 

PC 방을 방문합니다. 

     

게임이 현실을 피하는데 도움이되기 때문에 

PC 방을 방문합니다. 

     

일상속 귀찮고 번거로운 일들을 잊어 버리기 

위해서 PC 방을 방문합니다. 

     

나의 실생활을 잊어버리기 위해서 PC 방을 

방문합니다. 

     

 
공상 

 매우 

그렇지 

않다 

   매우 

그렇다 

나는 내가 게임속 캐릭터처럼 느껴지기 때문에 

PC 방을 방문합니다. 

     

PC 방은 나의 상상력을 향상시키기 때문에 PC 

방을 방문합니다. 

     

나는 실제의 삶보다 게임에서 나의 "진짜 

자아"를 보여줄 수 있기 때문에 PC 방을 

방문한다. 

     

나는 게임속 다른 세상에있을 수 있기 때문에 

PC 방을 방문한다. 

     

나의 상상력이 흐트러짐을 방지하기 위해 

PC 방을 방문합니다. 
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기술 개발 
 

 매우 

그렇지 

않다 

   매우 

그렇다 

나는 집에서보다 PC 방 환경이 집중력을 

향상시키기 때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

나는 집에서 놀 때보다 PC 방 환경이 나의 협동 

능력을 향상시키기 때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

PC 방 환경이 내가 집에서 놀 때보다 전술 

능력을 향상시키는 데 도움이되기 때문에 

PC 방을 방문합니다. 

     

집에서 놀 때보다 PC 방 환경이 나의 스킬을 

향상시키기 때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

PC 방 환경이 나의 감각을 뚜렷하게 하기때문에 

PC 방을 방문합니다. 

     

 

전능한 힘  

 매우 

그렇

지 

않다 

   매우 

그렇

다 

나는 전능한 힘을 경험하기 위해 PC 방에 

방문합니다. 

     

나는 현실에서 내가 하지 못하거나, 하도록 허락 

되지 않은 것들을 게임에서 할 수 있기 때문에 

PC 방에 방문합니다. 

     

나는 게임에서 다른 사람들을 죽일 수 있기 

때문에 PC 방에 방문 합니다. 

     

나는 게임 할 때 어떤 것이든 할 수 있기 때문에 

PC 방에 방문합니다. 
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나는 게임할 때 내가 강함을 느끼기 때문에 

PC 방에 방문합니다. 

     

 
휴양 

 매우 

그렇지 

않다 

   매우 

그렇다 

나는 레크리에이션을 위해 PC 방을 방문합니다.      

게임을 즐기기 위해서 PC 방을 방문합니다.      

PC 방을 방문하는 것은 나에게 흥미로운 

활동이기 때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

재미를 위해 PC 방을 방문합니다.      

PC 방은 저에게 즐거움을 주기 때문에 

방문합니다. 

     

 
경쟁 

 매우 

그렇지 

않다 

   매우 

그렇다 

게임에서 다른 사람들을 물리칠 수 있기 때문에 

PC 방을 방문합니다. 

     

나는 PC 방에서 나의 실력과 다른 사람의 

실력을 비교하기 위해 PC 방을 방문합니다. 

     

게임상에서 이기는 것을 좋아하기 때문에 

PC 방을 방문합니다. 
 

     

내가 다른 사람보다 낫다는 것을 느낄수 있기 

때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

나는 다른 사람들과 경쟁하는 것을 좋아하기 

때문에 PC 방을 방문합니다. 
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사회적인 
 

 매우 

그렇지 

않다 

   매우 

그렇다 

그룹속에 속하기 위해서 PC 방을 방문합니다.      

PC 방에서 게임을 할 경우 친구나 게이밍 

동료가 생기기  때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

PC 방에서 새로운 사람들을 만날 수 있기 

때문에 

     

나는 다른 사람들과 함께 노는것을 좋아하기 

때문에 PC 방을 방문합니다. 

     

PC 방은 좋은 사회적 경험이기 때문에 

방문합니다. 

     

 

이 설문 조사에 참여해 주셔서 감사합니다. 

PC 방에 관한 연구와 관련하여 의견이나 권장 사항이 있습니까? 

___________________________________________________________________________  
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Bijlage 3: Operationalisatietabel enquête  

I visit PC Bangs. Zelfkwalificerende vraag die niet-bezoekers 
van PC Bangs actief weert.  

  
Demographical  
- How many times do you visit a PC Bang? 
- Gender? 
- Year of Birth? 
- Occupation? 
- Income group? 

Deze vragen meten de demografische 
factoren. Omdat het belangrijk is om de 
demografische factoren binnen de 
Koreaanse culturele context te vragen, is er 
gebruik gemaakt van een Koreaans 
onderzoek. ‘The influence of push and pull 
factors at Korean national parks’ door 
Samuel Seongseop Kim, is gebruikt om deze 
vragen op te stellen. (Samuel Seongseop 
Kim, 2002) 
 
Gemeten worden de demografische 
factoren van de respondenten. Dit wordt 
gemeten, zodat deze gegevens gebruikt 
kunnen worden tijdens de analyse. Er kan 
dan gekeken worden of demografische 
factoren een verband hebben met andere 
motivationele factoren.  

  
Economical 
- I own a gaming computer and/or console 
at home.  
- I have access to internet at home.  
 
- I visit PC Bangs to play video games I do 
not own (Overwatch / CS:GO / other games) 
- I visit PC Bangs to play video games I do 
not own (Overwatch / CS:GO / other games) 
- I visit PC Bangs to play video games that 
normally require a monthly fee for free. 
(Example: A paid MMO-RPG that I can play 
for free in PC Bangs) 
- I visit PC Bangs to check out the free 
playable games at the PC Bang. 
 

Uit het deskresearch bleek dat toen PC 
Bangs hun intrede maakte binnen de 
Koreaanse samenleving, dat het 
economische aspect voor klanten een 
belangrijke rol speelde bij het bezoek. 
Computers en internettoegang waren duur.   
 
Gemeten wordt of het economische aspect 
nog steeds van invloed is bij het bezoeken 
van een PC Bang. 

  
Coping-Escapism:  
- I visit PC Bangs, because it helps when I 
feel depressed or nervous.  
- I visit PC Bangs, because it helps me forget 
about unpleasant things.  
- I visit PC Bangs, because gaming there 

Deze vragen zijn overgenomen uit 
Demetrovics (2011) artikel: ‘Why do you 
play? The Development of the motives for 
online gaming questionnaire’. Dit artikel 
bouwt voort op de motivatiemodellen die 
besproken zijn in hoofdstuk 2.5 . Er zijn 7 
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helps me escape reality.  
- I visit PC Bangs, because gaming helps me 
to forget about my daily hassles.  
- I visit PC Bangs, because it makes me 
forget about real life. 
 
Fantasy:  
- I visit PC Bangs, because I want to feel as if 
I was somebody else.  
- I visit PC Bangs, because it improves my 
imagination.  
- I visit PC Bangs, because I can show my 
“real self” in the game better than in real 
life.  
- I visit PC Bangs, because I can be in 
another world 
- I visit PC Bangs, because I can let my 
imagination flow.  
 
Skill development:  
- I visit PC Bangs, because the environment 
improves my concentration, more than 
when I am playing at home.  
- I visit PC Bangs, because the environment 
improves my coordination skills, more than 
when I am playing at home.  
- I visit PC Bangs, because the environment 
helps me improve my tactical skills, more 
than when I am playing at home.  
- I visit PC Bangs, because the environment 
improves my skills, more than when I am 
playing at home.  
- I visit PC Bangs, because the environment 
sharpens my senses. 
 
Omnipotence-Power  
- I visit PC Bangs, in order to experience 
power.  
- I visit PC Bangs, because I can do things 
that I am unable to do or I am not allowed 
to do in real life. 
- I visit PC Bangs, because I can defeat 
others in the game. 
- I visit PC Bangs, when gaming I can do 
everything. 
- I visit PC Bangs, in the game I feel strong. 

domeinen die een rol spelen bij gaming 
gerelateerde motivatie. De vragen die 
gesteld werden in Demetrovics (2011) 
enquête, zijn veranderd binnen de context 
van de PC Bang. (Demetrovics, 2011) 
 
Omdat de enquête van Demotrovics (2011) 
veel(54!) vragen bevatte, is er besloten om 
een per domein 5 vragen te stellen. Dit om 
de enquête niet te lang te maken. Gekozen 
is voor vragen die een domein zeer duidelijk 
vertegenwoordigen.   
 
Deze vragen meten de mate waarin een 
domein invloed heeft op het PC Bang 
bezoek.  
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Recreation:  
- I visit PC Bangs for recreation. 
- I visit PC Bang, because I enjoy gaming.  
- I visit PC Bangs because it’s an exciting 
activity to me.  
- I visit PC Bangs because it’s fun. 
- I visit PC Bangs, because it is entertaining. 
 
Competition:  
- I visit PC Bangs, because in the game I can 
defeat others.  
- I visit PC Bangs, because I like to compare 
my skills with others’ there.  
- I visit PC Bangs, because  I like to win.  
- I visit PC Bangs, because it is good to feel 
that I am better than others.  
- I visit PC Bangs, because I enjoy competing 
with others. 
 
Social:  
- I visit PC Bangs, because this way I  can 
belong to a group.  
- I visit PC Bangs, because gaming there 
gives me company.  
- I visit PC Bangs, because I can get to  know 
new people there.  
- I visit PC Bangs, because I enjoy playing 
together with other people.  
- I visit PC Bangs, because it is a good social 
experience.   
 
  
Do you have any comments or 
recommendations regarding this 
motivational research about PC Bangs? 
 

Deze vraag wordt gesteld om de 
respondenten de kans te geven om 
feedback te geven over de enquête of om 
overige informatie vrij te geven over PC 
Bangs.   
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Bijlage 4: Observaties 

Observering 1: Xeno PC 25-1-2017 
De observering vindt plaats in PC Bang ‘Xeno PC’ in de Hongdea wijk. Het adres van deze PC 
Bang is 83 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, Zuid-Korea. Als observatiemethode is gekozen voor 
een participerende observatie. Notities worden gemaakt met behulp van een papieren 
notebook. Tijdens de observatie zijn foto’s gemaakt om een indruk te kunnen geven van de 
omgeving. 
De observering heeft plaatsgevonden op 25 Januari 2017 tussen de tijdstippen van 20:07 en 
20:20. 
 
Xeno PC 
20:07 
Ik ga zitten tussen een jongen die een MMO-RPG speelt en een groep van twee jongens die 
Starcraft II spelen. De jongen die naast mij zit en de MMO-RPG speelt, is in zijn game niet 
actief bezig. Hij is aan het chatten met andere mensen ingame via textchat. Voor mijn 
observatie focus ik mij op de twee jongens naast mij.  
 
20:10-20:30 
De twee jongens naast mij spelen de game Starcraft II. De jongen die het dichtste bij mij zit, 
is zeer fanatiek op zijn muis aan het klikken en beweegt zeer snel over zijn scherm met zijn 
muis. Ik kijk hem aan en kan niet goed bij houden hoe snel zijn muisbewegingen en reflexen 
zijn. De jongens spelen tegen elkaar en de jongen kijkt mij aan. Ik geef hem een duim 
omhoog, aangezien ik erg onder de indruk ben van zijn bewegingen en zijn skills in het spel. 
De jongens spelen het spel tegen elkaar. De jongen die het dichtste bij mij zit lacht de andere 
jongen een paar keer uit. De andere jongen geeft hem een duw. De interactie tussen de 
jongens is vrolijk. De jongens gaan vooral in interactie met elkaar als er tijdens het spel dat 
ze spelen iets gebeurd, wat negatief uitpakt voor de ander.  
 
20:30 
Omstreeks 20:30 vertrekken de jongens. Ze sluiten hun computers af, ruimen hun tafeltje op 
en vertrekken naar buiten. De PC Bang is verder helemaal leeg, op de jongen die naast mij de 
MMO-RPG speelde. Hij is inmiddels gestopt met de MMO-RPG en surft over het internet. De 
jongen is alleen en besteld voedsel. Aangezien ik weinig sociale interactie kan bespeuren, zet 
ik de observatie in deze PC Bang stop.  

  



71 
--- 
Oppa Gaming-Style: Een onderzoek naar de motieven van bezoekers van PC Bangs in Zuid-Korea door Roy Quaedackers 

Observering 2: Let’s PC 26-1-2017 
De observering vindt plaats in PC Bang ‘Let’s PC’ in de Hongdea wijk. Het adres van deze PC 
Bang is 162-10 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul, Zuid-Korea. Als observatiemethode is 
gekozen voor een participerende observatie. Notities worden gemaakt met behulp van een 
papieren notebook. Tijdens de observatie zijn foto’s gemaakt om een indruk te kunnen 
geven van de omgeving. 
De observering heeft plaatsgevonden op 26 Januari 2017 tussen de tijdstippen van 7:50 en 
22:00. 
 
Observeringen in Let’s PC 
19:54 -20:10 
De gehele PC Bang zit vol met jongens, afgezien van een groep van vijf meisjes die de game 
Overwatch spelen. Drie jongens komen samen aan en nemen plaats aan de 3 lege computers 
naast mij. Ze praten niet met elkaar. Alles zit vol met jongens, afgezien van een groep van vijf 
meiden die Overwatch   spelen. De jongen die het verste van mij afstaat kijkt op zijn 
telefoon. De jongen die het dichtste bij mij staat zet zijn computer aan. Alle jongens zetten 
hun computer aan en starten een game Leauque of Legends op.  
 
20:10-20:20 
Het laden van de game duurt lang (5 tot 10 minuten lang) en de jongen die naast mij zit 
begint met mij te praten. Hij vraagt waar ik vandaan kom en ik antwoord dat ik uit 
Nederland kom. Hij antwoord met ‘Guus Hiddink’, wat een manier is om met Nederlandse 
mensen te verbroederen.2 
Terwijl zijn game nog bezig is met opstarten, kijkt hij mee op mijn scherm terwijl ik een 
spelletje Overwatch speel. Terwijl ik speel praat hij over de hero die ik speel (Torbjörn) en 
geeft mij enkele tips. Hij vraagt of ik op de Europese server speel. Hij kan zien aan het skill 
level van de ‘plays’ die ik en mijn teammates maken, dat we op een lager niveau spelen. Als 
zijn game Leauque of Legends start,  neemt het contact tussen ons af.  
 
21:24-21:30 
Tijdens het spelen merkt de jongen naast mij op dat ik hem observeer. Hij kijkt naar hoe ik 
notities maak in mijn iPhone, maar hij concentreert zich weer vlug op zijn game. Ik leg hem 
uit dat ik een wetenschappelijk artikel schrijf over PC Bangs. Het is op dit moment erg druk 
en rumoerig in de PC Bang. Ik neem pauze van mijn game en praat met de jongen. Ik vraag 
hem of hij wel eens alleen komt. Hij geeft aan dat hij altijd met iemand samen komt en dat 
hij nooit een PC Bang alleen bezoekt.  
 
22:00  
Voordat de drie jongens vertrekken, komen ze rondom mijn computer staan en kijken ze hoe 
ik de game Overwatch speel. Ze merken dat ik niet zo geweldig speel en geven mij tips. Op  
het moment dat ik de game stop, wensen de jongens mij gedag, lopen ze naar de balie,  
rekenen ze af en lopen ze naar buiten.   
 
 
                                                           
2 De Nederlandse voetbalcoach is door Zuid-Koreanen in het hart gesloten, omdat hij het Zuid-Koreaanse 
voetbalteam tot de vierde plek bracht tijdens het WK in Zuid-Korea. tussen interacties van Zuid-Koreanen en 
Nederlanders wordt er vaak gereageerd met ‘Guus Hiddink’, vanuit de Zuid-Koreaanse kant, om de  
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Observering 3: Let’s PC 27-1-2017 
De observering vindt plaats in PC Bang ‘Let’s PC’ in de Hongdea wijk. Het adres van deze PC 
Bang is 162-10 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul, Zuid-Korea. Als observatiemethode is 
gekozen voor een participerende observatie. Notities worden gemaakt met behulp van een 
papieren notebook. Tijdens de observatie zijn foto’s gemaakt om een indruk te kunnen 
geven van de omgeving. 
De observering heeft plaatsgevonden op 27 Januari 2017 tussen de tijdstippen van 15:26 en 
16:10.  
 
Observeringen in Let’s PC 
15:26-15:29 
Drie Koreaanse jongens komen naar binnen gelopen. Terwijl de drie jongens naar binnen 
lopen, halen ze een pasje bij de balie ze.  Ze verplaatsen zich naar een volledig andere plek 
binnen de PC Bang. Drie blanke ‘foreigners’ lopen naar binnen en kijken mij hulpbehoevend 
aan. Ik vraag of ze hulp nodig hebben. Ze geven aan hulp nodig te hebben en ik help ze met 
het opstarten van hun PC. Niemand zit naast me en ik hor om mij heen verschillende 
geluiden door elkaar heen. Ik hoor getik van keyboards en computermuizen. Geschreeuw 
van jongens en gepraat van meisjes. Ik verbaas mij over hoe druk het binnen de PC Bang is 
 
15:29-15:40 
De jongen naast mij loopt weg. Terwijl hij wegloopt vraagt hij of alles goed is met mij, of ik 
hulp nodig heb. Ik geef aan geen hulp nodig te hebben. De jongen die wegloopt, gaat naar de 
balie en betaald voor de tijd die hij gegamed heeft in de PC Bang. Het personeelslid, dat de 
betaling aanneemt, stuurt een ander personeelslid naar de computer om de computer 
schoon te maken. Het personeelslid komt naast mij staan, vraagt of alles naar wens is en 
veegt met een doekje de computer, het scherm, het toetsenboard schoon.  
  
15:40-15:45 
Ik ben even naar buiten geweest om een frisse neus te pakken. Terwijl ik naar binnen loop 
Een jongen en een meisje lopen naar boven. Ik ga naast ze zitten. Ze praten met elkaar 
terwijl ze de computers opstarten. De jongen gaat zitten en het meisje bezoekt het internet 
via een internetbrowser. Het meisje draagt een knuffel. Waarschijnlijk uit een graaimachine 
die je in deze buurt veel tegenkomt.  
 
15:45-16:06  
Zodra de game Overwatch  is opgestart, praat het koppeltje vrijwel niet met elkaar. Het 
meisje speelt met de knuffel, bekijkt haar telefoon en checkt het internet.  
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16:06-16:20 
De jongen heeft een andere game opgestart, FIFA Online en hij is hier druk mee bezig. Het 
meisje vraagt hem af en toe iets, maar ze krijgt weinig antwoorden. Ze kijkt erg serieus naar 
hem. De jongen praat af en toe met zijn vriendin, maar is meer geïnteresseerd in zijn 
computerspel dat zijn meeste aandacht vraagt. 
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Observering 4: Hera PC Bang 26-1-2017 
De observering vindt plaats in PC Bang ‘Hera PC’ in de Hongdea wijk. Het adres van deze PC 
Bang is 80 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, Zuid-Korea. Als observatiemethode is gekozen voor 
een participerende observatie. Notities worden gemaakt met behulp van een papieren 
notebook. Tijdens de observatie zijn foto’s gemaakt om een indruk te kunnen geven van de 
omgeving. 
De observering heeft plaatsgevonden op 26 Januari 2017 tussen de tijdstippen van 00:50 en 
3:10. 
 
Observaties in Hera PC Bang 
12:52-12:56 
Ik observeer twee jongens die samen naar binnen komen. Ze lopen naar de automaat waar 
ze tijd kunnen inkopen. Ze stoppen geld in de automaat en praten met elkaar. Vervolgens 
zoeken ze een plekje om te gaan zitten. Ze praten even kort met elkaar en starten de game 
Overwatch op. Ze spelen de game met het geluid van de boxen, in plaats van de 
koptelefoons te gebruiken. Ze blijven fanatiek met elkaar praten terwijl het level laad.  
 
12:56-01:03 
Het level is geladen en de twee jongens starten hun game. Ze schuiven de headsets over hun 
oren en de fysieke interactie tussen de twee jongens daalt. In de 30 seconden 
voorbereidingstijd die de game Overwatch heeft, lijken de jongens nog heel kort even te 
bespreken welke heroes ze willen spelen. Nadat het level geladen is, spelen de jongens de 
game en gebruiken ze sporadisch woorden die ik herken als Koreaanse scheldwoorden.  

01:03-01:07 
Het is duidelijk dat ze de game niet aan het winnen zijn. Na het verliezen van de game praten 
ze druk met elkaar. Ze starten een nieuwe game. Tijdens de nieuwe game spelen de jongens 
op een vergelijkbare manier. De interactie tussen hun neemt af als ze het spel intensief 
spelen, maar de interactie neemt toe tijdens ‘dode spel’ momenten. De jongens worden 
stiller en praten met elkaar via korte woordjes op een zacht niveau. De game vraagt al hun 
focus   

1:07-1:15  
De game is gefinisht. De jongens herstarten hun ritueel. Ze praten met elkaar terwijl ze hun 
heroes selecteren, maar de interactie neemt wederom af als de game start. Ze focussen zich 
dan meer op hun game, dan op elkaar. Af en toe gebruiken de jongens Koreaanse 
scheldwoorden, tikken ze elkaar aan of wijzen op elkaars scherm, maar dit soort interacties 
gebeuren enkel als er dode spel momenten plaats vinden.  
 
1:15-2:42 
Tussen de potjes door kijken de jongens vooral naar de nieuwe skins die beschikbaar zijn 
door het online Year of the Rooster – event dat deze dag plaatsvindt.  
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2.42-2:49 
Omstreeks kwart voor drie spelen de jongens nog steeds de game Overwatch. Een van de 
jongens maakt een vermoeid geluid en gebaart de andere jongen om naar huis te gaan. De 
jongens starten nog een spel op. De interactie tussen de twee jongens daalt weer. In deze 
laatste game lijkt het geluk aan de jongens hun kant te staan. Ze maken veel wilde en 
enthousiaste geluiden. 
 
2:49-3:09 
Een jongen sterft ingame, en wijst de andere jongen op zijn scherm. Hij lijkt zijn vriend een 
flanking route aan te wijzen.  
 
3:09 
De jongens stoppen naar ruim 3 uur met spelen. Ze doen hun jas aan, zetten de computer uit 
en lopen naar buiten. Terwijl de jongen naar buiten loopt, spreekt hij een van Overwatch’ 
heroes catchphrases: ‘I got you in my sight!’. De groep loopt naar buiten terwijl ze met 
elkaar spreken.  
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Observatie 5: Hera PC Bang 27-1-2017 
 
De observering vindt plaats in PC Bang ‘Hera PC’ in de Hongdea wijk. Het adres van deze PC 
Bang is 80 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, Zuid-Korea. Als observatiemethode is gekozen voor 
een participerende observatie. Notities worden gemaakt met behulp van een papieren 
notebook. Tijdens de observatie zijn foto’s gemaakt om een indruk te kunnen geven van de 
omgeving. 
De observering heeft plaatsgevonden op 26 Januari 2017 tussen de tijdstippen van 20:00 en 
20:40. 
 
Observaties in Hera PC Bang 
20:00 
Ik zit naast een koppeltje. De jongen speelt een game Overwatch en het meisje zit naast hem 
voor een computer die uit staat. Ze heeft haar tas liggen op het toetsenbord en speelt met 
haar telefoon. Ze vraagt aandacht aan haar vriend door tegen hem te praten. Het meisje 
begint te huilen en de jongen stopt geërgerd zijn game. Hij begint haar te troosten. Ik voel 
mij ongemakkelijk en stop de observatie. Ik ga ergens anders zitten.  
 
20:30 
Vier jongens spelen samen met elkaar een game. Ze spelen de game Overwatch. De jongens 
praten veel met elkaar tijdens het laden van hun game, maar zijn vooral stil als ze de game 
spelen. Af en toe geven de jongens elkaar aanmoedigingen. De jongens lachen veel met 
elkaar. Ze doen dit vooral als ze kills maken in de game. De interactie tussen de jongens blijft 
tot een minimum, ze zijn vooral gefocussed op hun scherm. Tijdens dode spel momenten 
geven de jongens elkaar aanwijzingen of kijken op elkaar scherm.  
 
21:00 
Omstreeks 21:00 Vertrekken de jongens. Ze doen hun jas aan en vertrekken uit de PC Bang, 
terwijl ze met elkaar praten.  
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Bijlage 5: Benadering van online communities 
 
De Koreaanse communities zijn benaderd, door het plaatsen van de enquête in online 
forums of Facebookgroepen gerelateerd aan gaming. De twintig, meest populaire online 
games in Korea, zijn hierbij genomen als leidraad.  
Deze games zijn in volgorde van populariteit: Overwatch, Leauque of Legends, FIFA Online 3, 
Lineage, Sudden Attack, World of Warcraft, Dungeon Fighter, Warcraft 3, Blade and Soul, 
Starcraft, Maplestory, Diablo 3, Lineage 2, Aion, Heroes of the Storm, Cyphers, Echo of Soul, 
Kart Rider, Black Desert, Star Craft 2. (Romin, 2017) 

 Game Communities 
1 Overwatch Overwatch Official Battlenet Forums:  

https://kr.battle.net/forums/ko/overwatch/topic/4564391287#1 
https://kr.battle.net/forums/ko/overwatch/topic/4564550047#1 
 
Hanumura Overwatch Fan Group: 
https://www.facebook.com/groups/hanamura/permalink/19176023884878
66/ 
 
 
 

2 Leaque of 
Legends 

Community bevindt zich achter een paywall.  

3 Fifa Online 3 Fifa Online 3 Group:  
https://www.facebook.com/groups/Fifaonline3Kr.mochi/ 

4 Lineage Lineage 1 Group:  
https://www.facebook.com/groups/1807948839446998/?ref=br_rs  

5 Sudden 
Attack 

Sudden Attack?: 
https://www.facebook.com/groups/1606454043004468/  

6 World of 
Warcraft 

Community bevindt zich achter een paywall. 

7 Dungeon 
Fighter 

https://www.facebook.com/groups/1576869065859014/  

8 Warcraft 3 Community bevindt zich achter een paywall. 
9 Blade and 

Soul 
Om deel te nemen aan de community is een Koreaanse identificatie nodig.  

10 Starcraft Starcraft Official Battlenet Forums: 
https://kr.battle.net/forums/ko/starcraft/5018741/  

11 Maplestory Maplestory 1 Korea Community:  
https://www.facebook.com/groups/maple2/?fref=ts 
 
Maplestory 2 Korea Community:  
https://www.facebook.com/groups/MapleDj/?fref=ts  

12 Diablo 3 Diablo 3  Official Korea Pagina: 
https://www.facebook.com/DiabloKR/  

https://kr.battle.net/forums/ko/overwatch/topic/4564391287#1
https://kr.battle.net/forums/ko/overwatch/topic/4564550047#1
https://www.facebook.com/groups/hanamura/permalink/1917602388487866/
https://www.facebook.com/groups/hanamura/permalink/1917602388487866/
https://www.facebook.com/groups/Fifaonline3Kr.mochi/
https://www.facebook.com/groups/1807948839446998/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1606454043004468/
https://www.facebook.com/groups/1576869065859014/
https://kr.battle.net/forums/ko/starcraft/5018741/
https://www.facebook.com/groups/maple2/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/MapleDj/?fref=ts
https://www.facebook.com/DiabloKR/
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13 Lineage 2 Lineage 2 Korea Community:  
https://www.facebook.com/groups/664673867029322/  

14 Aion Om deel te nemen aan de community is een Koreaanse identificatie nodig. 
15 Heroes of the 

Storm 
Om deel te nemen aan de community is een Koreaanse identificatie nodig. 

16 Cyphers Cyphers Korea:  
https://www.facebook.com/groups/229100020526960/  

17 EOS – Echo 
of Soul 

Om deel te nemen aan de community is een Koreaanse identificatie nodig. 

18 Kart Rider Om deel te nemen aan de community is een Koreaanse identificatie nodig. 
19 Black Desert  Om deel te nemen aan de community is een Koreaanse identificatie nodig. 
20 Starcraft 2  Starcraft Official Battlenet Forums: 

https://kr.battle.net/forums/ko/starcraft/5018741/ 
 
Starcraft Official Korea Pagina:  
https://www.facebook.com/StarcraftKR/posts/1283490828393253 
 
Starcraft 2 Korea Community 
https://www.facebook.com/groups/904867026273302/permalink/1364248
827001784/  
 
 

 

Andere 
Koreaanse  
communities 

 

Reddit r/hanguk: 
https://www.reddit.com/r/hanguk/comments/5vj3lp/%EB%82%B4_PC_%EB
%B1%85_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%97%90_%EB%8F%84%EC%9B%80
%EC%9D%B4_%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%B4/ 
 
/r/seoul: 
https://www.reddit.com/r/seoul/comments/5vja2h/need_help_with_my_P
C_Bang_research/  
 
/r/korea: 
https://www.reddit.com/r/korea/comments/5vj744/need_help_with_my_P
C_Bang_research/ 

Hearthstone Hearthstone Community Korea:  
https://www.facebook.com/groups/1638339003112492/permalink/191701
2275245162/  
 
Hearthstone Official Korea pagina:  
https://www.facebook.com/HearthstonekoKR/posts/1283465321729137  

Facebook Korea Dutch Club: 
https://www.facebook.com/groups/KoreaDutchClub/permalink/131097093

https://www.facebook.com/groups/664673867029322/
https://www.facebook.com/groups/229100020526960/
https://kr.battle.net/forums/ko/starcraft/5018741/
https://www.facebook.com/StarcraftKR/posts/1283490828393253
https://www.facebook.com/groups/904867026273302/permalink/1364248827001784/
https://www.facebook.com/groups/904867026273302/permalink/1364248827001784/
https://www.reddit.com/r/hanguk/comments/5vj3lp/%EB%82%B4_pc_%EB%B1%85_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%97%90_%EB%8F%84%EC%9B%80%EC%9D%B4_%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%B4/
https://www.reddit.com/r/hanguk/comments/5vj3lp/%EB%82%B4_pc_%EB%B1%85_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%97%90_%EB%8F%84%EC%9B%80%EC%9D%B4_%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%B4/
https://www.reddit.com/r/hanguk/comments/5vj3lp/%EB%82%B4_pc_%EB%B1%85_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%97%90_%EB%8F%84%EC%9B%80%EC%9D%B4_%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%B4/
https://www.reddit.com/r/seoul/comments/5vja2h/need_help_with_my_pc_bang_research/
https://www.reddit.com/r/seoul/comments/5vja2h/need_help_with_my_pc_bang_research/
https://www.reddit.com/r/korea/comments/5vj744/need_help_with_my_pc_bang_research/
https://www.reddit.com/r/korea/comments/5vj744/need_help_with_my_pc_bang_research/
https://www.facebook.com/groups/1638339003112492/permalink/1917012275245162/
https://www.facebook.com/groups/1638339003112492/permalink/1917012275245162/
https://www.facebook.com/HearthstonekoKR/posts/1283465321729137
https://www.facebook.com/groups/KoreaDutchClub/permalink/1310970932283973/?comment_id=1311103418937391
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2283973/?comment_id=1311103418937391  
 
Gamers in Korea:   
https://www.facebook.com/groups/201877853179001/permalink/1524198
584280248/  
 
 

 

  

https://www.facebook.com/groups/KoreaDutchClub/permalink/1310970932283973/?comment_id=1311103418937391
https://www.facebook.com/groups/201877853179001/permalink/1524198584280248/
https://www.facebook.com/groups/201877853179001/permalink/1524198584280248/
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Bijlage 6: Grafieken van de resultaten  
 
Demographic  
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Economic 
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Coping-Escapism 

 
Fantasy 
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Skill Development 

 
 
Omnipotence-Power 
 
*Niet gemeten vanwege structurele meetfout. 
 
 
Recreation  
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Competition  

 

 
Social 
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Bijlage 7: Cronbach’s Apha & Gemiddelden van de gemeten domeinen 
 
Coping-Escapism 
Cronbach’s Alpha:  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,881 ,885 5 

 
Gemiddelde gemeten waarde:  

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Total_Coping_Escapism 130 1,00 5,00 2,3308 1,09082 
Valid N (listwise) 130     

 

Fantasy 
Cronbach’s Alpha:  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,832 ,841 5 

 

Gemiddelde gemeten waarde: 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Total_Fantasy 130 1,00 5,00 1,6323 ,73318 
Valid N 
(listwise) 

130     
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Skill development 
Cronbach’s Alpha:  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,926 ,927 5 

 
Gemiddelde gemeten waarde: 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Total_Skill_Developme
nt 

130 1,00 5,00 2,5646 1,24377 

Valid N (listwise) 130     

 
Recreation 
Cronbach’s Alpha:  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,942 ,942 5 

 
Gemiddelde gemeten waarde: 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Total_Recreatio
n 

130 1,00 5,00 3,0646 1,45468 

Valid N 
(listwise) 

130     
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Competition 
Cronbach’s Alpha: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,922 ,923 5 

 
Gemiddelde gemeten waarde:  

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Total_Competiti
on 

130 1,00 5,00 2,4323 1,25823 

Valid N (listwise) 130     
 

Social 
Cronbach’s Alpha:  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 
,848 ,848 5 

 
Gemiddelde gemeten waarde: 

Descriptive Statistics 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m Mean 
Std. 

Deviation 
Total_Social 130 1,00 5,00 2,6877 1,11314 
Valid N 
(listwise) 

130     
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Bijlage 8: Feedback van respondenten op de enquête  
 
De volgende feedback is gegeven op de survey. Alle antwoorden die duidelijke informatie 
bieden zijn meegenomen. Nietzeggende antwoorden, waar geen informatie uit valt te halen 
zijn achterwege gelaten.  De feedback is open gecodeerd, dit wil zeggen dat de feedback per 
thema is geordend. In het hoofdstuk resultaten, wordt deze feedback per thema 
geanalyseerd.  
 

A Economie  
1 접하기 시작해서 20 대 30 대 까지 퍼져있습니다. 제가 쓴 내용이 주제와 맞을지는 

모르겠습니다만, 

도움이 되길 바랍니다. / The Korean PC Room is not a place for beta testing or 
improving skills in the Republic of Korea. Many people still think that it is more fun to 
enjoy with organizations or groups (eg friends, colleagues) than alone. I do not regret 
paying money in a PC room. However, Republic of Korea people are not aware of paid 
games because they do not have much awareness of purchasing games (XBOX, 
PLAYSTATION, STEAM) unlike people in America and Europe. However, if you have the 
ability to use cash for free games, you tend to use cash. The Korean PC room has been 
in contact with teenagers and has spread to 20s and 30s. I do not know if my content 
is right for this topic,  
I hope this helps. 

2 피시방에서 유료게임에 대해 돈을 지불하는 것은 옳다고 생각 / Paying money for 
paid games, you are onto something 

3 PC 방은 게임관련 산업의 밑바탕입니다 / PC room is the base of the game industry 
4 제가 피씨방에 가는 실제 이유는 피씨방 컴퓨터랑 인터넷이 집보다 100 배 나아서 

ㅎㅎ /  
The real reason I go to PC is that the PC and Internet are 100 times better than my 
home. 

5 피시방 가격이 내려갔으면 좋겠네요/  
I hope the price of the PC is down. 

6 PC 방은 남녀노소를 불문하고 취미활동뿐만 아니라 집에 컴퓨터가 

안좋은사람들에게도 아주 좋은곳이다.PC 방에 대해서는 썩 긍정적으로 본다. / 
The PC room is a good place for people who have bad computer at home as well as 
for hobbies, regardless of sex, both young and old. 

7 The computer is better than the one i have at home. I dont have the time to play 
games often anymore and its 50 cents an hour to play on a 30 inch monitor. Its 
cheaper to go to a PC Bang than to buy a setup at home. 
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B Sociaal  
1 피시방은.사회적으로 접하는곳이 아닙니다 게임을 즐겁게 하고 즐기며 e 스포츠 

라는 문화를 즐기는곳입니다 질문중 사회적으로라는 말이나와서 

저의생각을적어봅니다! /  
It is not a place for social interaction. It is a place to entertain and enjoy games and 
enjoy the culture of eSports. 

2 PC Bang is a place where people enjoy game with their friend. Most koreans have 
personal computer and most of them can play game with computer. PC Bang is the 
best place for group people. 

3 피씨방이 개인적인 공간으로 이용되는것보다 공간활용을 하여 그룹방(?) 같은 

방을 만들어 다수의 인원이 한꺼번에 같이 소속감을 느끼며 즐길수 잇는 시설이 

잇으면 좋겟습니다 /  
It is a good idea to have a room where you can make use of space rather than being 
used as a private space, so that you can create a room like a group room and enjoy a 
feeling of belonging at the same time. 

4 피씨방이 개인적인 공간으로 이용되는것보다 공간활용을 하여 그룹방(?) 같은 

방을 만들어 다수의 인원이 한꺼번에 같이 소속감을 느끼며 즐길수 잇는 시설이 

잇으면 좋겟습니다 /  
It is a good idea to have a room where you can make use of space rather than being 
used as a private space, so that you can create a room like a group room and enjoy a 
feeling of belonging at the same time. 

5 질문들은 개개인마다 다르게 느낄수 잇지만, 피시방은 간단한 편의시설이라거 

느낍니다 / Usually the pic is to play games for 3 pay-per-view games, not for 4 pay-
per-view games, and 5 games for friends; For this purpose, I will go to the TV room. 
Specific questions may vary from person to person, but I feel that the room is a 
simple facility 

6 개인적이지만 피시방에 가는이유는 친구들과 재밌게 놀기위함이지 그이상 

그이하도없습니다. /  
It's personal, but the reason I go to the pic is to have fun with my friends and nothing 
less. 

7 주관적인 의견이자 Student 의 관점으로 얘기합니다. 

피시방에 가는이유는 학교 친구들과 어울리기 가장 쉬운방법이 같이 게임을 

하는것이다. 또한 애들이랑 같이가면 소속감을 느끼는 경우도 있다. 아니면 

컴퓨터 사양이 안좋은경우에도 감. /  
It is a subjective opinion and a student's point of view. 
The reason I go to the pic is because the easiest way to get along with my school 
friends is to play games together. Also, if you go with the kids, you may feel a sense of 
belonging. Or even if the computer specs are bad. 
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8 PC Bang is a place where people enjoy game with their friend. Most koreans have 
personal computer and most of them can play game with computer. PC Bang is the 
best place for group people. 

9 피시방 그냥 애들 따라가는건데 컴 안좋은 애들은 진짜 게임하러가요 제발 

이상한 연구하시지 마시고 다른거 연구하시는게 님한테도 좋을 거 같아요 /  
I'm just following the kids on the PC Bang. The bad kids are going to play real games. 
Please do not do any strange research. 

10 Many questions on this survey have (in my case) missed the mark entirely on giving 
any impression of why I visit PC Bangs. I have a high end gaming PC at home that I can 
use. My wife and I arent able to get a baby sitter often, but when we do we will often 
have dinner and a movie or alternatively dinner and some PC Bang time. We play the 
same games that we already have at home but, we play together. Its also nice to get 
out of the house once in a while (not easy to do for the parents of small children). In 
the summer I take advantage of the air conditioning also 

11 I go once a week because some friends of mine do, and we like to hang out there for 
a few hours.  
 
Many Koreans, especially middle and high school aged, go because they aren't 
allowed to play computer games at home. 

12 Just want to say I specifically only go to PC Bangs with my friends or when I am in a 
bad mood from losing too much in StarCraft. The atmosphere helps me control my 
anger from losing because of the public aspect. 
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C Recreatie  
1 PC 방은 Republic of KoreaStudent 들이 교육,자기계발 에서 벗어나서 스트레스를 

해소하고 

일상활에 필요한 에너지를 재충전 하기위해서 가끔 친구들과 함께 게임을하는건 

정서적으로 아주좋은것같습니다 / PC Room is a project to help Republic of Korea 
students get rid of their education, self-development,  
It is very emotional to play games with friends occasionally to recharge the energy 
needed for everyday bowing. 

2 그냥 놀러가는건뎁..... /  
It's just that I'm just playing around ..... 

3 대부분의 Republic of Korea 인은 그냥 재미있어서 피시방에 가는겁니다 / Most 
Republic of Korea people are just having fun and going to the PC Bang. 

 

D Coping-Escapism  
1 PC 방은 Republic of KoreaStudent 들이 교육,자기계발 에서 벗어나서 스트레스를 

해소하고 

일상활에 필요한 에너지를 재충전 하기위해서 가끔 친구들과 함께 게임을하는건 

정서적으로 아주좋은것같습니다 / PC Room is a project to help Republic of Korea 
students get rid of their education, self-development,  
It is very emotional to play games with friends occasionally to recharge the energy 
needed for everyday bowing. 

2 I also visit PC Bangs as an escape from the responsibilities of home life, even though I 
own a nice gaming computer. Another reason I like to occasionally visit PC Bangs is to 
play all of the unlocked characters and enjoy promotions which are not available via a 
home connection. 

 

E Gemakkelijk 
1 The biggest reason I go to a PC room is because it's just easier to play a game with a 

friend compared to setting up a second gaming PC in my apartment. 
2 I go to the PC Bang mostly because it is more comfortable to play games there than at 

my small apartment. The chair and facilities are better. 
3 I usually go to PC Bangs kill time, usually when I arrive at an appointment early or I am 

in between appointments. I prefer gaming at home. 
4 A major factor is the technical specs of the PCs, monitors, etc. Also, especially for 

many non-Koreans, or Apple users, the messed up reliance on IE and Insufferable 
security software is a good reason to use a PC that will get wiped clean every day 

5 I primarily go to PC Bangs when I want to play with/next to my IRL friends, we can 
communicate better and it's less hassle then setting up a private LAN party. 
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6 이 설문을 참여한 사람들 대부분이 집에서 못해서(주로 컴퓨터장비) 피시방을 

대신 가는것이 가장 큰 이유일것이다. /  
Most of the people who participated in this survey could not get home (mostly 
computer equipment) and that is why the biggest reason to go to the PC room is to do 
it. 

 

F Feedback over PC Bangs zelf 
1 환경이 점점 좋아지는 편이지만 개개인에 취향에 따라 가고싶은 피시방을 선택할 

수 있도록 밝고 카페같은 분위기의 피시방이 있었으면 좋겠음. / Although the 
environment is getting better and better, I would like to have a bright and cafe-like 
atmosphere so that each person can choose his / her favorite TV room. 

2 기존의 PC 방은 상당히 어둡고 침침합니다 PC 방이 조금은 밝았으면 좋겠습니다. 

이용고객들이 편하고 쉽게 PC 방에 건의할수 있는 시스템이 필요합니다. 

Yes 를들어 어떤 게임을 하고싶은데 그 PC 방 컴퓨터 사양이 안좋아서 

못하게되거나 내가 하는 게임이 설치가 안되있는경우에 바로바로 

문의할수있도록 말이죠. / The existing PC room is quite dark and dull. I would like PC 
room to be a bit bright. You need a system that makes it easy for users to make 
suggestions on a PC room. For example, if you want to play a game but you do not 
want to play because of the computer spec of the PC room, or if the game you are 
playing is not installed, you can contact me right away. 

3 음식들을 더 추가 부탁 /  
Add more food 
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G Feedback over de survey  
1 기본 하루에 PC 방에서 게임을 몇 시간 (Hour)하는지 물어보는 것이 중요할 

듯하다. / It seems important to ask how many hours (Hour) you play in your PC room 
on a basic day. 

2 경우, 돈을 벌지 않기 때문에 수입이 없다 라는 항목도 있어야 할 것 같습니다. /  
If you are a student, you should also have an item called No income because you do 
not make money. 

3 조금더 구체적인 질문이 있으면 좋을꺼같습니다. /  
It would be nice if there was a more specific question. 

4 It will be nice if you add a question below;  
"How much time do you spend on PC 방" 

5 어떤 연구인지는 모르겠지만 Republic of Korea 에서 나타나는 Female 가족부의 

생각으로 만든 설문 같습니다. 약간의 편파적인 시선을 가지고 있는 것 같습니다. 
/  
I do not know what kind of research it is, but it is like a questionnaire made by the 
idea of Female Family Ministry in Republic of Korea. It seems to have a slight bias. 

6 아닌게 더 나은 환경에서 게임을 하는 목적이죠. 

질문에서 느껴진 것이 뭐냐 하면 외국에서 진행하는 설문조사가 

맞나?싶을정도로 피씨방을 안좋게 생각 (공상과 현실에서 도피하고 집단에서 

따돌림 받지 않기 위해 가는 곳) 

하는 것과 게임 능력 향상과 유료 게임 사용의 2 가지로 크게 볼 수 있을 것 같은데 

안좋게 생각하는 질문이 대부분이였고 외국에서 진행하는 설문인데 Republic of 

Korea 어의 사용이 어색했습니다. Republic of Korea 어를 어색하게 구사할 필요가 

없는데 굳이 그렇게 사용하는 것으로 보아 국내기관의 설문이라는 점도 상당히 

의심되어 전화번호와 출생년도는 존재하지 않을 것입니다 

1000 원 어따 써먹어 / I do not think these questions will help much in academia 
because I answer this question frankly. I know that there is a piano room in my 
country only, but it is not so harmful so it is a purpose to play in a better 
environment.  
I felt that the question was asked badly (I went to flee from fantasy and reality and 
not to be left out of the group)  
I think that you can see it as two kinds of improvement of game ability and use of 
paid games. Most of the questions that I think are bad and it is a questionnaire 
conducted in foreign countries. Republic of Korea It is not necessary to use the 
language in an awkward manner, but it is very doubtful that it is a questionnaire of a 
domestic institution as it is so used. Therefore, the telephone number and the year of 
birth will not exist  
1000 won. 

7 레크레이션과 게임은 비슷한 의미이다 / Recreation and games are similar 
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8 비슷한 의미의 문항이 너무 많음. 불필요한 문항을 줄일 필요가 있음. /  
Too many items with similar meanings. It is necessary to reduce unnecessary items. 

9 너무 '특정한' 상황에 처해있는 사람들의 질문에 치중되어있는 질문지 같네요 

그리고 컴퓨터가 있으면 Republic of Korea 에선 당연히 인터넷이 연결되어있다고 

보시면되고 컴퓨터 성능에 관련해서 질문하시는 것도 하나의 방법이라고 

생각합니다 전 가지고 있는 컴퓨터가 성능이 안좋아서 피씨방에 가거든요 /  
If you have a computer and you have a computer in Korea, then you should be aware 
that the Internet is connected, and I think it's one way to ask questions about 
computer performance. My computer is not performing well, so I go to my PC Bang. 

10 질문이 너무많아요 /  
There are too many questions. 

11 Republic of Korea 이 PC 방이 매우 개발됬기때문에 Republic of Korea 을 

표본으로하면 좋은 결과가 나올것같다 / Because the Korean PC Bang has been 
developed very much, it would be a good result to sample only Korean people 
 

12 무슨 연구인지 잘 모르겠습니다 /  
I do not know what the research is about. 

13 열심히하십쇼 / Work hard 
14 이거 솔직히 설문에 답하면서 이런 질문들이 학계에서 도움이 그다지 될 것 같지 

않습니다....피씨방이 거의 우리나라에만 있는 건 알지만 딱히 그렇게 유해업소가  
/ I do not think these questions will help much in academia as I answer this question 
frankly .... I know that p-Bang is almost in my country, 

15 PC 방에 방문하는 시간 혹은 요일이 궁금합니다. /  
I am curious about the time or day of the week visiting the PC room. 

16 좋은 연구가 될 것 같습니다 /  
It seems to be a good study. 

18 PC 방을 부정적인시각으로만 바라보지말고 문화생활의 일부로 

생각햐주길바랍니다 / Do not look at the PC room with a negative view, but please 
consider it as part of our cultural life. 

19 흥미로운 설문조사네요 결과는 어떻게 나오나요? / Interesting survey. How can I 
learn more about this.  

20 설문조사내용이 이상한거같다 /  
I think the survey is strange. 

21 Poorly designed questions, asked the same thing with one word changed to another 
that means almost the same thing. The main reason i visit is that the internet is faster 
and the PC's are way higher spec than i can afford 

22 I visit PC Bangs for reasons other than gaming. 
23 You assume people only go to PC Bangs for gaming, but many people just go there to 

copy things, to study or to look for jobs online. 
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 The research is focusing only on gaming, when a lot of people use it for other 
porpuses (job-seeking, internet reservations, studying). I think you should broaden a 
bit your research or change the topic into "PC Bang and gaming". 

24 Some of the options are pretty similar, and they're all pretty 'in your face'. I play 
games to escape reality, I guess, but that's not really why I visit PC 방. I visit because 
of the atmosphere, concentration and because it allows me to play with friends 
offline in the same place.  
Good luck with your research! 

25 Many of these questions are about PC Gaming and not about PC Bangs and the 
questions kind of get muddled because of that. I don't go to a PC Bang to let my 
imagination go, I play PC games to do that which might happen to be at a PC Bang. 

26 There are no questions simply about time/time management. 
 
I was waiting for the question, "I visit PC Bangs to kill time" or "...while I'm waiting for 
someone/something" or "... in between activities/plans". 
 
I think there are many businessmen, teachers, and other professionals who go to PC 
Bangs for short periods of time simply because it's cheaper and easier than buying a 
$5 cup of coffee. There are many people who go to PC Bangs for 1-2 hrs just to print 
things, do word processing, emails, or even to register for their uni classes (because 
PC Bangs "have the fastest internet"). 
 
While I understand this survey is focusing on motivations to visit PC Bangs, it has too 
many loaded questions about competition and social motivations and feels like you 
are looking to set up answers that you want to hear. It may be necessary to broaden 
the scope of this survey. 

27 It seems like the questions skew more in the negative than positive. 
28 Are PC Bangs only for people who want to play games? I dont go often but I've never 

gone there to play games. 
29 친구들과 협동하기 위해 가냐는 항목이 필요하다고 보며 추가로 정확한 항목의 

점검이 필요합니다 / To collaborate with your friends, Gana sees that you need an 
item and needs to check the item further. 

30 친구와 만나 같이 게임을 즐기기 위한 방문에 대한 질문이 없음 / No questions 
about visits to meet friends and play games together 
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