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Gamers, de komende maanden zijn van 
ons. Blockbuster games verschijnen 
aan de lopende band, de dagen worden 
korter, de temperatuur wordt lager en de 
eindejaarsbonussen worden uitgedeeld.  
Door Redactie TechPulse

Gaming 
Special
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e d i t o  &  i n h o u d
In oktober werden we reeds verwend met 
kleppers zoals Super Mario Party, Assassin’s 
Creed Odyssey en Red Dead Redemption II 
nota bene. November gaat verder op hetzelf-
de elan en brengt onder andere Fallout 76, 
Pokémon Let’s Go en Battlefield V. 

Wat voor gamer je ook bent (als je er zelf 
nog niet volledig uit bent, hebben we een 
leuke test voor je), je vindt sowieso iets 
van je gading met de hedendaagse game 
releases. Wie al door zijn verlofdagen heen 
is kan de pendelpret binnenkort naar een 
volgend niveau tillen met Super Smash Bros 
Ultimate dat er in december zit aan te komen 
of uiteraard door dit e-book van A tot Z te 
verorberen. We dompelen je volledig onder 
in de gamecultuur met unieke achtergrond-
stukken, informatieve koopgidsen en scher-
pe reviews.

De komende tijd leven we allen volgens 
het motto ‘work hard, play hard’. Ik wens je 
weergaloze remontada’s in FIFA, epische 
streaks in Call of Duty, vriendschappen die 
zo sterk zijn dat ze zelfs Super Mario Party 
overleven en bovenal veel leesplezier!

Door Thibault Seynaeve
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Ervaar een unieke beeldbewerking
Dankzij het UHD 4K HDR display van de LG 27UK850 kunt u genieten  

van echte kleuren. Ideaal voor het bewerken van foto’s en video’s.  

De monitor heeft ook een USB-C-aansluiting die geschikt is voor  

MacBook en PC. Hiermee kun je 4K-beeldgegevens overzetten en 

een MacBook tot 60W opladen. De monitor ziet er ook nog eens  

adembenemend uit dankzij zijn randloze ontwerp en de stijlvolle  

ergonomische voet.

27UK850
• 4K resolutie, FreeSync ™

• USB poort Type C  
(Macbook aansluiten en opladen)

• HDR 10, sRGB 99% (Typ.)

Ervaar een unieke beeldbewerking
Dankzij het UHD 4K HDR display van de LG 27UK850 kunt u genieten  

van echte kleuren. Ideaal voor het bewerken van foto’s en video’s.  

De monitor heeft ook een USB-C-aansluiting die geschikt is voor  

MacBook en PC. Hiermee kun je 4K-beeldgegevens overzetten en 

een MacBook tot 60W opladen. De monitor ziet er ook nog eens  

adembenemend uit dankzij zijn randloze ontwerp en de stijlvolle  

ergonomische voet.

27UK850
• 4K resolutie, FreeSync ™

• USB poort Type C  
(Macbook aansluiten en opladen)

• HDR 10, sRGB 99% (Typ.)

Ervaar een unieke beeldbewerking
Dankzij het UHD 4K HDR display van de LG 27UK850 kunt u genieten  

van echte kleuren. Ideaal voor het bewerken van foto’s en video’s.  

De monitor heeft ook een USB-C-aansluiting die geschikt is voor  

MacBook en PC. Hiermee kun je 4K-beeldgegevens overzetten en 

een MacBook tot 60W opladen. De monitor ziet er ook nog eens  

adembenemend uit dankzij zijn randloze ontwerp en de stijlvolle  

ergonomische voet.

27UK850
• 4K resolutie, FreeSync ™

• USB poort Type C  
(Macbook aansluiten en opladen)

• HDR 10, sRGB 99% (Typ.)

Ervaar een unieke beeldbewerking
Dankzij het UHD 4K HDR display van de LG 27UK850 kunt u genieten  

van echte kleuren. Ideaal voor het bewerken van foto’s en video’s.  

De monitor heeft ook een USB-C-aansluiting die geschikt is voor  

MacBook en PC. Hiermee kun je 4K-beeldgegevens overzetten en 

een MacBook tot 60W opladen. De monitor ziet er ook nog eens  

adembenemend uit dankzij zijn randloze ontwerp en de stijlvolle  

ergonomische voet.

27UK850
• 4K resolutie, FreeSync ™

• USB poort Type C  
(Macbook aansluiten en opladen)

• HDR 10, sRGB 99% (Typ.)

Ervaar een unieke 
beeldbewerking
Dankzij het UHD 4K HDR display van de 

LG 27UK850 kunt u genieten  van echte 

kleuren. Ideaal voor het bewerken van 

foto’s en video’s.  De monitor heeft ook 

een USB-C-aansluiting die geschikt is 

voor  MacBook en PC. Hiermee kun je 

4K-beeldgegevens overzetten en een 

MacBook tot 60W opladen. De monitor 

ziet er ook nog eens  adembenemend 

uit dankzij zijn randloze ontwerp en de 

stijlvolle  ergonomische voet.

ADVERTORIAL

http://www.lg.com


4

Ruben speelt het spel al sinds april 2014 en 
begon ermee op aanraden van een vriend, 
die zijn liefde voor kaartspellen in het verle-
den al had opgemerkt. “Ik heb zijn suggestie 
blind vertrouwd en begon al snel met spelen. 
Kort daarna begon ik op livestreamingweb-
site Twitch naar professionele spelers te 
kijken en was ik helemaal onder de indruk 
van het spel. Vanaf dat moment ben ik het 
gewoon blijven spelen.”
Kort daarop werd Ruben uitgenodigd op 
Frag-o-Matic, een populaire Belgische 
LAN-party waar gamers samenkomen. “Ik 
ken heel weinig van computers en schrok me 
bijna dood toen ik daar aankwam. Overal zag 
ik gamers en pc’s. Er was echter geen weg 
terug en dus begon ik op een eenvoudige 
laptop aan mijn eerste Hearthstone-toer-

I n t e r v i e w  m e t  R u b e n  “ C h i n o i z e”  Tr u o n g

Het leven van een 
Belgische esporter

Op een doordeweekse woensdagmiddag 
heb ik een gesprek met Ruben Truong, online 
beter bekend als ‘Chinoize’. Ruben speelt 
professioneel Hearthstone, een digitaal 
kaartspel van spelontwikkelaar Blizzard 
Entertainment. Je maakt je bij die woorden 
misschien al zorgen, maar dat is absoluut niet 
nodig. De 24-jarige student Sociaal Werk en 
HR uit de omgeving van Hasselt, is het ideale 
voorbeeld dat esports, of competitief gamen, 
niet synoniem hoeft te zijn met asociale 
schoolverlaters.  •  door Sven Van Herck

De grootste 
investering is tijd.

nooi.” Ruben eindigde top zes en werd 
meteen gevraagd om lid te worden van Bel-
gische esportsorganisatie Sector One, om 
de volgende dag gewoon op schoolreis te 
vertrekken.

Competitief spelen
In een team spelen, gebeurt niet zonder 
daar iets anders voor op te geven, al valt dat 
volgens Ruben best nog wel mee. “Op een 
gewone dag steek ik er niet enorm veel uren 
in omdat ik me vooral wil focussen op mijn 
studies”, zegt hij. “Er zijn ook wel de toer-

A c h t e r g ro n d  i n t e r v i e w



5

A c h t e r g ro n d  i n t e r v i e w

DreamHack helpen wel met hun hoge prij-
zengeld (in 2016 won hij DreamHack Tours, 
wat hem €3000 opleverde nvdr) maar je 
moet wel consistent een goede finish halen, 
anders heb je niks.” 

Is gamen ongezond?
“Veel Hearthstone-spelers die ik ken, besef-
fen maar al te goed dat het ongezond is om 
de hele dag achter de pc te zitten en daarom 
doen ze er ook iets aan. Sommigen gaan 
fitnessen, andere spelen bijvoorbeeld ping-
pong of gaan zwemmen.” Allemaal sociale 
activiteiten dus, en dat is tijdens het spelen 
van Hearthstone niet anders. “Ondanks het 
feit dat je veel tijd achter je computer door-
brengt, ben je vaak bezig met socializen. Je 
belt immers met andere spelers en hebt het 
soms ook gewoon over het dagelijkse leven. 
Het is absoluut niet asociaal”, gaat Ruben 
verder. “Het idee dat een gamer een hele dag 
in een donkere kamer zit is helemaal niet 
correct.” 

Thuis staan ze trouwens volledig achter zijn 
carrière als gamer, zolang hij maar geen 
andere aspecten van zijn leven verwaarloost.

gaat. “Teamsponsors (bij Sector One bijvoor-
beeld HP Omen, Seagate en Orange, nvdr) 
zorgen ervoor dat we naar evenementen 
kunnen gaan, want deze trips zijn meestal 
duur en worden laattijdig aangekondigd. 
Individuele sponsors heb ik zelf niet, maar ik 
word wel eens gevraagd om op evenemen-
ten te verschijnen voor een meet & greet.”

“Het is dus zeker niet zo dat ik met alles kan 
stoppen en enkel kan leven van Hearthsto-
ne”, gaat Ruben verder, “Evenementen zoals 

nooien en daar naartoe reizen is het fijnste 
element van competitief Hearthstone. Zo 
ben ik al naar onder andere Canada, Italië en 
Zweden kunnen gaan. Op zo’n momenten 
train ik tot 15 uren per dag met mijn oefen-
groep, de ‘Duskiboys’, om een line-up te vin-
den die zo optimaal mogelijk presteert. Ook 
op het einde van de maand is het belangrijk 
om een zo goed mogelijke finish te halen op 
het scorebord. Er zijn dan al eens spelers die 
meer dan 30 uur aan een stuk durven spelen. 
De grootste investering is ongetwijfeld tijd.” 

Wat kost dat en wat 
brengt dat op?
Hearthstone mag dan wel gratis te spelen 
zijn, toch is het dat volgens Chinoize niet als 
je op het hoogste competitieve niveau wil 
spelen, want dan heb je immers een ruime 
set kaarten nodig en is het belangrijk om 
geld in het spel te investeren. 

Al dat reizen kost natuurlijk ook geld, ik vroeg 
daarom aan Chinoize hoe dat in zijn werk 

Gamen is absoluut 
niet asociaal.
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waren op dat moment al volop aan het werk 
aan een nieuwe generatie spelplezier: de 
8-bit consoles, voorzien van een gamepad 
met meerdere knoppen. Nintendo had zijn 
Family Computer, de Famicom Disk System, 
die ze voor de Westerse markt omdoopten 
tot de NES (Nintendo Entertainment Sys-
tem), terwijl Sega indruk maakte met zijn 
technisch superieure Sega Mark III (ook wel 
Master System). Ondanks een dominante 
aanwezigheid in Europa van de Mark III, ver-
kocht Nintendo van de NES wereldwijd zo’n 
62 miljoen exemplaren, vijf keer meer dan 
Sega console. Een direct gevolg van popu-
laire NES-titels zoals The Legend of Zelda, 
Dragon Quest en Final Fantasy.

Geboorte van de console 
oorlog
Sega gaf echter niet op en kwam in 1988 
met de Sega Mega Drive op de markt. De 
console was het eerste volledige 16-bit 
toestel, maar kreeg al snel concurrentie van 

spelen tussen twee blokjes. Eén 
joystick en slechts één spel, 

meer was het niet. Het 
succes van die console 
werd opgevolgd door de 
Atari 2600 in 1977, de eer-
ste console die je toeliet om 

van spel te wisselen aan de hand 
van cartridges. 

Enkele jaren later zagen we door een wereld-
wijde gaming boom de opkomst van speel-
hallen in de VS. Deze werden razend populair 
door klassiekers zoals Space Invaders in 
1978 en Pac Man in 1980. De groei van de 
arcades en consoles bleef zo verschillende 
jaren verder duren tot de markt in 1983 vol-
ledig verzadigd raakte met goedkope games. 
Het gevolg was een crash van de industrie 
in de westerse wereld, die leidde tot en een 
hoop faillissementen. 

…naar Japanse dominantie
Japanse bedrijven zoals Sega en Nintendo 

de decennia zagen we een heleboel van dit 
type “games” de revue passeren, allemaal 
als educatieve tool en niet zo zeer ter ont-
spanning.

Van Amerikaanse boom...
Het duurde nog tot 1972 voor we de eerste 
commerciële consoles zagen. We spreken 
dan over eenvoudige spelletjes zoals Pong, 
waarin je een balletje heen en weer moest 

Retro gaming
We gaan terug in de tijd naar het begin van 
de jaren ‘50. Op een nationale exhibitie in 
Canada wordt een vier meter hoge computer 
gebouwd met slechts één functie: het spelen 
van het spelletje tic-tac-toe. Waarom? Als 
praktijkvoorbeeld van een nieuwe technolo-
gie. Lange rijen mensen schuiven aan, maar 
ondanks het grote succes wordt de machine 
nadien weer afgebroken. Het daaropvolgen-

Cartridges waren ooit 
een enorm populair 
opslagmedium, nu 
gebeurt bijna alles 
digitaal. 

Ve e l  m e e r  d a n  t i j d v e r s p i l l i n g

Videospellen: 70 jaar 
aan geschiedenis

Videogames maken voor velen van ons op de een of andere manier deel 
uit van ons leven. Of we ze nu zelf spelen op gaming pc’s en consoles, op 
Facebook, met familie en vrienden of op onze smartphone, ze zijn nog moeilijk 
weg te denken uit onze maatschappij. Ondertussen bestaan videospelletjes 
al ruim 70 jaar. Tijd dus om hun boeiende geschiedenis eens onder de loep te 
nemen.  •  door Sven Van Herck
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nog een poging om relevant te blijven met 
de Sega Dreamcast, maar de aankondiging 
van de superieure Playstation 2 gooide roet 
in het eten. Dit was meteen ook het laatste 
dat we van Sega hoorden. In 2000 zagen we 
de Playstation 2 console verschijnen en deze 
maakte als eerste gebruik maakte van dvd’s 
als opslagmedium. Een grote stap vooruit, 
want nu kon er plots 4,7 GB aan data worden 
opgeslagen in plaats van 700 MB. 

Ook belangrijk is dat we eind jaren ‘90 de 
eerste spellen zagen verschijnen op mobiele 
telefoons. Het spelletje Snake, dat je kon 
spelen op de meeste Nokia toestellen, is u 
waarschijnlijk wel bekend.

De zesde generatie
Rond de eeuwwisseling zagen we het con-
sole landschap evolueren naar de vorm 
zoals we het nu kennen. Sega deed in 1998 

Deze vierde generatie zag ook de introductie 
van de cd-rom, wat zorgde voor een samen-
werking tussen Nintendo en Sony. Uiteinde-
lijke zou Sony de technologie gebruiken om 
zijn eigen console te ontwikkelen: de Plays-
tation. De console luidde in 1994 het begin in 
van een vijfde generatie aan consoles, met 
3D-beelden als de nieuwe norm. Kort daar-
op zagen we ook de geboorte van de Sega 
Saturn en Nintendo 64.
Eveneens zagen we in de jaren ‘90 een 
terugkeer in populariteit van arcadehallen 
door vechtspellen zoals Street Fighter en 

Mortal Kombat. Dit bleef echter 
niet duren, want de spelletjes 
waren zo populair dat Sony, 
Nintendo en Sega ze natuurlijk 
ook beschikbaar wilden maken 
op hun consoles. Het resultaat 
hiervan was dat veel mensen 
wachtten op een port in plaats 
van naar de arcades te trekken.

de SNES (Super Nintendo Entertainment 
System). De markt was verdeeld en dat re-
sulteerde, net als op de huidige markt, in een 
oorlog tussen twee populaire systemen, elk 
met hun eigen succesvolle titels. In dit geval 
Super Mario en Sonic the Hedgehog.
In 1989 mochten we de Game Boy van 
Nintendo verwelkomen, een toestel dat de 
handheld markt zou domineren met titels 
zoals Tetris en Pokémon Red en Blue. 

De markt raakte volledig  
verzadigd, met een crash 

tot gevolg.
Misschien meer iconisch dan de NES console zelf, is de gamepad.

De Xbox controller 
is niet meer weg te 
denken uit het gaming 
landschap.
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in je broekzak bevindt. Angry Birds iemand? 
Of liever Fortnite?

De toekomst
Wat de toekomst brengt is nog af te wach-
ten, want er is vooralsnog geen nieuws 
bekend over de negende generatie consoles. 
Het zou echter best kunnen dat Sony en Mi-
crosoft inspiratie gaan halen bij de Switch en 
voor een digitaal, draagbaar systeem gaan. 
Daarnaast moeten we zeker ook rekening 
houden met cloud computing (zie elders 
in deze editie) en de opkomst van Virtual 
Reality. Sony heeft op dat vlak alvast de 
eerste stappen genomen met de Playstation 
VR-headset en ook op het vlak van pc-hard-
ware zien we grote sprongen in VR, denk 
maar aan de Oculus Rift.  
To be continued.

manier innovatief genoeg om het publiek 
voor zich te winnen. Een fout die Nintendo 
geen tweede keer maakte toen ze vorig jaar 
uitkwamen met de Nintendo Switch, een nu 
reeds enorm succesvol apparaat dat een 

spelconsole en handheld in één is. 

Een positieve evolutie die nodig 
was voor Nintendo, want de 

kracht van hedendaagse 
smartphones heeft die 

van de toegewijde hand-
held ingehaald. Dankzij de 

app stores van Apple en 
Google, is het vandaag 

mogelijk om zowel retro 
games als grafisch zware 

games te spelen op het 
toestel dat zich sowieso al 

Role-Playing Games) veranderde dit echter 
geleidelijk en konden spelers van over heel 
de wereld het tegen elkaar opnemen. Dit 
ontging Sony en Microsoft natuurlijk niet en 
beide consoles kwamen eveneens met de 
mogelijkheid om het online uit te vechten. 

Online gaming werd exponentieel belang-
rijker tijdens de zevende generatie en zag 
zowel Sony (Playstation Network) als Micro-
soft (Xbox Live) online platformen uitbouwen 
voor hun nieuwe consoles, de Xbox 360 
(2005) en Playstation 3 (2007). De toestellen 
kwamen bij de lancering trouwens voor het 
eerst dicht in de buurt van de kracht van een 
desktop gaming pc.

Nintendo bleef ondertussen de handheld 
markt domineren maar kreeg concurrentie 
van Sony, die met verschillende edities van 
de Playstation Portable op de markt kwam. 
Met de Wii ging Nintendo dan weer opnieuw 
voor vertrouwde titels in plaats van krachtige 
hardware, met gematigd 
succes.

Het huidige ga-
ming landschap
Beter, sterker, sneller, zo kan je 
de huidige generatie consoles het 
best omschrijven. Op alle vlakken zijn 
ze een verbetering op hun voorgan-
gers. Ten minste als we het heb-
ben over de Playstation 4 (2013) 
en Xbox One (2013). De Wii 
U (2011), deed het niet 
zo goed en was 
op geen enkele 

Nintendo volgde al snel met een eigen con-
sole, de GameCube. Technisch gezien was 
het apparaat verre van gelijk aan Sony’s con-
sole, maar omdat het zich richtte op spelple-
zier voor de hele familie en exclusieve fran-
chises, wist de console toch een respectabel 
marktaandeel te veroveren. Ondertussen had 
de Game Boy Advance trouwens de volledige 
controle over de handheld markt.

In 2001 vond Microsoft het tijd om van 
zich te laten horen. Toen al dominant in de 
pc-wereld dankzij Windows, bracht het be-
drijf de Xbox uit om dat succes te evenaren. 
De kracht van de console zat in dat het mak-
kelijk was voor ontwikkelaars om pc-games 
over te zetten naar de console, wat snel 
zorgde voor een uitgebreide bibliotheek aan 
titels. Met het verschijnen van de shooter 
Halo had Microsoft nog een sterk argument 
te pakken. 

Online gaming: een gigantische stap
Pc-games richtten zich tot 2000 voor een 
groot deel op de single-player ervaring, met 
multiplayer enkel mogelijk voor personen 
die zich in dezelfde kamer bevonden en 
door middel van een lokaal netwerk met 
elkaar verbonden waren. Met de komst van 
MMORPG’s (Massive Multiplayer Online 

De kracht van hedendaagse 
smartphones heeft die van de 

toegewijde handheld ingehaald.

Sony zit al aan console nummer 4, waar blijft 5?

A c h t e r g ro n d  g e s c h i e d e n i s  v a n  d e  g a m e  i n d u s t r i e
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lijkt die bewegingshype voorbij en is de 
focus van games teruggekeerd naar waar 
die eerst lag, met name naar de gamer die 
liever in zijn luie (bureau)stoel zit. Een nieu-
wigheid op dit vlak die interessant kan zijn 
voor de toekomst van games, is de Virtual 
Reality-headset. Waar VR-games voorheen 

Grafische vooruitgang
Een eerste aspect van games dat zeker en 
vast nog zal verbeteren, is de videokwaliteit. 
Waar de racewagens vroeger eerder vierkan-
te wielen hadden, kunnen we de groeven in 
de banden intussen met gemak 
onderscheiden. Ook de eerder 
driehoekige boezem van Lara Croft 
in Tomb Raider heeft tegenwoordig 
een vorm die beter aansluit bij de mense-
lijke anatomie. Zowel de gamesoftware als 
-hardware zal bijdragen aan deze vernieu-
wing. Computers en consoles zullen in staat 
zijn om betere videokwaliteit te produceren 
met steeds meer pixels. Hier gaat het niet 
alleen om de consoles en computers zelf, 
maar ook om de monitoren en televisies 
die de beelden weergeven. Tot slot worden 
ook smartphones en tablets steeds meer 
afgestemd op games en bevatten zij steeds 
betere schermen met een hogere beeldkwa-
liteit. 

Hardware-evolutie
Hardwarevernieuwingen zijn echter niet 
beperkt tot het verhogen van de videok-
waliteit alleen. Een nieuwe console komt 
namelijk vaak met een of ander nieuw 
snufje om je game-ervaring verder te 
kunnen verrijken. Zo introduceerde de 
Nintendo Wii de bewegingssensoren in 
zijn afstandsbediening en werd het ook 
mogelijk om games te spelen door middel 
van beweging alleen op de Xbox. Intussen 

Nintendo 3DS. Ook de Playstation van Sony 
en de Xbox van Microsoft worden voortdurend 
vernieuwd om steeds betere en zwaardere 
games te ondersteunen. Bovendien hebben 
computergames doorheen de jaren mee kun-
nen genieten van deze vernieuwingen. Niet 
alleen de hardware, maar ook de games zelf 
zijn geëvolueerd. De vraag is nu welke innova-
ties er nog mogelijk zijn op gamevlak en hoe 
we in de toekomst zullen gamen.

Een goede vijftien jaar geleden kreeg ik mijn 
eerste gameconsole, een Nintendo GameBoy 
Color, met Pokémon Gold erbij. De kleine zes-
jarige mezelf was enorm blij met deze hand-
heldconsole, aangezien hij nu niet meer naar 
de buurjongens moest gaan om zijn favoriete 
spelletje te spelen. In de loop van de jaren 
werd die GameBoy Color vervangen door een 
GameBoy Advance SP, een Nintendo DS Lite 
en intussen zit ik nog steeds met mijn trouwe 

I s  e r  n o g  r u i m t e  v o o r  i n n o v a t i e?

De toekomst 
van gaming

De allereerste gameconsole is nu zo’n vijfenveertig jaar oud en intussen zijn er 
heel wat ontwikkelingen gebeurd op het vlak van games. Doorheen de jaren 
zijn er talloze nieuwe consoles verschenen en zijn computers voortdurend 
krachtiger geworden. Vandaag de dag volgen de technologische innovaties 
elkaar steeds sneller op. Maar wat houdt dit in voor de gamingsector?  • door 

Bram Lodewijks

Lara Croft heeft 
tegenwoordig een 

meer menselijke 
vorm gekregen.
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iets futuristisch leken en daarna iets dat niet 
leek aan te slaan, begint dit nu stilaan inge-
burgerd te raken. Ook de ontwikkeling van 
betaalbare VR-headsets is hierbij een grote 
hulp. Als de VR-headset verder aanslaat, zal 
deze in de toekomst hoogstwaarschijnlijk 
een groter focuspunt van bedrijven worden, 
waardoor zij meer tijd en geld zullen steken 
in de ontwikkeling van nieuwe VR-games 
en nieuwe manieren gaan bedenken om het 
meeste te kunnen halen uit deze technologie. 
Het nadeel aan VR-games is dat je redelijk 
wat ruimte en extra accessoires nodig hebt 

nog steeds in de echte wereld moet kunnen 
wandelen om die omgeving te kunnen ont-
dekken, wat niet altijd even makkelijk is in 
een huis met, wel, muren, deuren, meubels, 
etc. In New York kunnen VR-gamers reeds 
terecht in VR World (www.vrworldnyc.com) 
om naar hartenlust VR-games te spelen 
zonder fysieke beperkingen. Dit “internet-
café” is dan ook uitgerust met een speciaal 
type loopband waardoor je probleemloos in 

Als de VR-technologie 
werkelijk aanslaat, 
zal deze ook een 

prominentere plaats 
krijgen in de toekomst.

Het nadeel aan VR-games is dat je redelijk wat 
ruimte en extra accessoires nodig hebt.

voor een optimale ervaring, maar niet ieder-
een beschikt hierover. Vandaar bestaat de 
kans dat we een oude bekende weer welkom 
mogen heten, namelijk de arcade.

VR-arcades
Vroeger gingen mensen vaak naar arcades 
om te kunnen gamen, omdat er nog geen 
betaalbare systemen waren om dit in je 
huiskamer te doen. Je moest niet meer doen 
dan een muntje inwerpen in je favoriete 
gamemachine om alleen of met twee een 
potje te kunnen gamen. Intussen hebben 
we geen uitgestrekte hallen meer nodig 
met daarin gamemachines, aangezien de 
meeste games nu op onze harde schijf 
staan. VR-games kunnen hier echter veran-
dering in brengen, aangezien je voor meer 
geavanceerde games een hele set-up nodig 
hebt naast je VR-headset. Het beste voor-
beeld hiervan zijn volledige, gesimuleerde 
omgevingen waarin je kan rondwandelen. 
Het overduidelijke probleem hierbij is dat je 

http://www.vrworldnyc.com
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een andere menselijke speler in de plaats 
van door een computer. Er bestaan echter 
bepaalde games die sinds jaar en dag alleen 
single-player zijn en waarvan de producen-
ten het ook zo willen houden. Een voorbeeld 
hiervan zijn de games van The Legend of 
Zelda. In 1987 kwam de eerste Zelda-game 
op de markt en vorig jaar verscheen er nog 
een nieuwe game, The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild, die eveneens geen online 

component of multiplayerfunctie bevat. 
Het verschil is dat deze offline 
games voor één speler zich nu 
moeten zien te onderscheiden van 
hun online concurrenten. Nintendo 

weet hiervoor steeds weer de fans 
van The Legend of Zelda in te pak-
ken met verbazingwekkende land-
schappen, nauwkeurig afgewerkte 
grafische details én (misschien wel 
het belangrijkste) een intrigerend, 
goed uitgedacht verhaal. Online 
games kunnen je dan wel een over-

winningsgevoel geven, maar zij zullen nooit 
kunnen tippen aan de meeslepende verhalen 
die The Legend of Zelda creëert door de 
unieke combinatie van grafische details en 
een uitgewerkt plot. Persoonlijk zie ik deze 
games als een soort van speelbaar boek of 
een interactieve film waarin ikzelf het hoofd-
personage ben. Op deze manier speel ik mijn 
weg door het verhaal en beleef ik het verhaal 
intenser dan wanneer ik het simpelweg zou 
lezen of zien. Wat mij betreft zouden ont-
wikkelaars van dit soort games best samen-
werken met schrijvers om op die manier tot 
een unieke vorm van storytelling te kunnen 
bekomen. Tot slot moet je steeds in het 
achterhoofd houden dat de toekomst een 
onzeker iets is. We kunnen speculeren wat 
we willen, maar een plotse innovatie die uit 
de doeken wordt gedaan, is in staat om alles 
te veranderen. Om te weten wat de toekomst 
zal brengen op het vlak van gaming, kunnen 
we dan ook niets anders doen dan wachten 
tot het zo ver is.

absoluut niet meer zo. Sinds de introductie 
van online gaming heb je in feite alleen een 
internetverbinding nodig om samen met je 
vrienden te gamen. Online gaming gaf ook 
het ontstaan aan esports, wat ieder jaar weer 
een enorme groei kent en duizenden toe-
schouwers lokt. Hierdoor wordt het echter 
moeilijk voor gameontwikkelaars om offline 
games te ontwikkelen voor slechts één 
speler. Sommige games, zoals Pokémon, 
combineren een offline single-playercompo-
nent met een online multi-playercomponent 
en andere bestaan dan weer uitsluitend uit 
deze online component. In je eentje offline 
een paar vijanden van kant maken, is niet 
meer voldoende. Gamers halen over het 
algemeen meer voldoening uit de game 
wanneer de “vijand” bestuurd wordt door 

eender welke richting kan wandelen terwijl 
je in de echte wereld toch op hetzelfde punt 
blijft staan. Al bij al blijft dit soort VR-games 
een zeer nichemarkt op dit moment. De 
gemiddelde online gamer ga je hier dus niet 
meteen terugvinden, aangezien hij meestal 
gamet onder het motto Oost west, thuis 
best. 

Houdt offline 
gaming het hoofd 
boven water?
Vandaag de dag leven sommigen 
onder ons meer online dan offline. 
Ook op het vlak van gaming is 
dit niet anders. Waar je vroeger 
twee (of meer) controllers op een 
console moest aansluiten om met 
of tegen elkaar te spelen, is dit nu 

Het spelen van offline singleplayer games zou 
vergelijkbaar moeten zijn met het lezen van een boek 

om te kunnen blijven bestaan.
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solegamer zeker noemen... Dat begrijp ik dus 
nooit, maar dat zal wel aan mezelf liggen. 
Waarom? Nou, eigenlijk vind ik het gemak-
kelijk om mijn gaminglaptop doordeweeks te 
gebruiken als mijn werklaptop thuis. Dus je 
krijgt twee vliegen in een klap, je kan ermee 
gamen en doordeweeks ook alle andere 
taken erop uitvoeren. Wat betreft de latere 
release van games, daar heb ik geen last 
van. Zou de veel te hoge prijzen die er voor 
nieuwe consolegames worden gevraagd 
toch niet willen betalen.

Thibault: Wat vreemd, klagen over de veel 
te hoge prijzen voor games wanneer deze 
net verschenen zijn, maar wel een arm en 
een been spenderen aan een gaming pc en 
ook nog geregeld betalen voor upgrades om 
ervoor te zorgen dat je de laatste nieuwe 
games überhaupt kán spelen. Bovendien 
koop ik nieuwe games geregeld samen met 
een vriend, we kunnen het schijfje namelijk 
steeds doorgeven en de game (een maandje 
later) opnieuw verkopen. Zo hoeft gamen 
helemaal geen dure hobby te zijn. 

Jeffrey: Het is maar net hoe je het wil zien, 
klagen vind ik het zelf niet, de prijzen liggen 
echt verrassend hoog. Vooral gezien ik mijn 
spellen vaak via Steam of zelfs Kinguin aan-
schaf zijn de verschillen tussen beide enorm. 
Oh, en over de hardwareprijzen: let wel dat 
het niet enkel een machine is waarop je zou 
kunnen gamen. Naast het gamen kan je er 

de oorspronkelijke release op PS3 ook op 
pc verscheen, al veel vroeger kunnen spe-
len bijvoorbeeld. Vergeet ook niet dat vele 
exclusieve games (zoals Uncharted en Halo 
5) niet beschikbaar zijn voor pc en enkel op 
console te spelen zijn. 

Jeffrey: Ongemakkelijk, zo zou jij het als con-

is helaas niet voor computer beschikbaar. Ik 
heb wel bij mijn familie GTA V gespeeld sa-
men met mijn neefjes op mijn gaminglaptop.

Thibault: Oei, ik wist niet dat je een pc-ga-
mer bent… ongemakkelijk. Euh, waarom ben 
je zo? Waarom geen consolegamer? Dan 
zou je GTA V, een game die pas twee jaar na 

Thibault: Hey Jeffrey, leuk weekend gehad? 
Ik heb het hele weekend Spider-Man ge-
speeld, dé game van dit moment. Heb je die 
al gespeeld?

Jeffrey: Hi Thibault, mijn weekend was pri-
ma! Dat van jou klinkt in elk geval al goed. 
Nee, geen Spider-Man gespeeld, die game 

Console 
vs PC

Dat gamers fanatieke mensen zijn, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Ze gaan dan ook met veel strijdkracht tot 
het uiterste om hun favoriete gameplatform te verdedigen. Consolegamer Thibault en pc-gamer Jeffrey nemen plaats 
tegenover mekaar. Wie komt met de sterkste argumenten?   • door Jeffrey van de Velde en Thibault Seynaeve
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was. Dat is mogelijk het grootste nadeel 
met Windows, dat soort fouten zijn nooit 
uit te sluiten. Wel kan ik zeggen dat, na een 
enorm lange tijd games te hebben gespeeld 
op de computer, dit geen vast stramien is. 
De meeste games installeren zonder enige 
problemen en zijn daarna ook direct te spe-
len. De hardwaregarantie krijg je ook nooit 
bij het in elkaar steken van een computer, al 
maakt dat het wel mogelijk om eenvoudig 
je computer te onderhouden. Zelfs na 7 jaar 
kan je bij een desktopcomputer een nieuwe 
GPU installeren waarna alles weer op volle 
kracht zou moeten werken. Als je de compu-
ter ook gebruikt naast het gamen is dat geen 
probleem – een investering in een stevige 
gaming computer is na zeven jaar wel op 
zijn plaats. Trouwens, veel games zijn op de 
desktop na een aantal jaar nog wel te spelen, 
al liggen de framerates wel wat lager. Want, 
weet je console mijn 144 Hz paneel ten 
volste te benutten? Een Nvidia Geforce GTX 
1070/1080 weet dat op Full-HD bij vrijwel 
elke game met gemak te behalen.

ik geen zin om nog te prutsen aan een pc om 
een nieuwe game werkende te krijgen. Dan 
wil ik gewoon het schijfje in mijn console 
steken, de controller nemen en achteruit 
leunen in mijn zetel. Geen kopzorgen, geen 
frustratie.

Jeffrey: Aan de ene kant is het begrijpelijk 
dat je niet constant een gaminglaptop mee 
wil nemen, maar aangezien een console al 
helemaal niet gemakkelijk meegenomen 
kan worden bij het reizen, heeft een gaming 
laptop daar een stapje voor. Als je dus on-
derweg wilt gamen, maar je hebt overdag 
ook gewoon een computer nodig, dan werkt 
een gamingsysteem prima. Daar komt bij dat 
laptops zoals de MSI GS65 Stealth steeds 
dunner en lichter worden – het gevoel dat je 
een betonblok mee moet zeulen is er al niet 
meer. Wil je daarnaast enkel thuis gamen, 
dan is een gamingdesktop net zo gemakke-
lijk, al wil je je Mac natuurlijk niet weg doen... 
Het prutsen met de computer is maar hoe 

ook met gemak video’s en foto’s op bewer-
ken, evenals alle andere activiteiten die op 
een Windows-computer mogelijk zijn. Heb ik 
nog niet op een console gezien, of wel?

Thibault: Je hebt dan inderdaad een krachtig 
systeem dat je kan inzetten voor een veel-
voud aan veeleisende taken, maar voor velen 
is het niet wenselijk om steeds een gaming 
laptop te moeten meesleuren. Ik ben bijvoor-
beeld ook een Mac-gebruiker dus dan zou 
ik al een Mac en een gaming systeem nodig 
hebben (en nee, ik ben niet bereid mijn Mac 
te dumpen). Het klopt dan wel weer dat het 
een extra comfort is om toegang te hebben 
tot een volwaardige Windows-installatie 
tijdens het gamen. Zo kan je snel nog even 
switchen tussen je game en een browser, 
chat, playlist… Toch zijn er nog meer dan 
genoeg nadelen. Na een lange werkdag heb 

Wat vreemd, klagen over de veel te hoge prijzen 
voor games, maar wel een arm en been spenderen 

aan een gaming pc.

je het ziet. Eenmaal alle games geïnstalleerd 
zijn, heb je geen kopzorgen meer, dan is het 
namelijk opstarten en klaar. Geen gedoe met 
het zoeken naar de stomme schijfjes die ik 
vervolgens kwijt zou kunnen raken. Oh, en 
het installeren van een game kan je ‘s och-
tends gewoon starten waarna de installatie 
‘s avonds gewoon klaar is.

Thibault: Afgelopen week kon ik een ga-
mingdesktop uittesten. Het eerste wat ik 
deed was Steam installeren en vervolgens 
Crysis 2 downloaden. Bij het opstarten van 
Crysis 2 kreeg ik een foutmelding. Ik heb er 
uren op gezocht, maar heb de game niet aan 
de praat gekregen. Zo’n scenario’s bestaan 
niet op een console. It just works. Bovendien 
heb je de garantie dat je de nieuwste games 
steeds gaat kunnen draaien, zolang de le-
venscyclus van het systeem duurt. Het verle-
den leert ons dat dit zo’n 7-tal jaar is. 

Jeffrey: Daar kan ik niks tegenin brengen, al 
heb ik niet kunnen zien wat de fout precies 
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geheel andere doelgroep aan weet te 
spreken; mogelijk de wat professionelere 
doelgroep? Maar, nu ik toch vragen aan 
het stellen ben, is er dan helemaal niets 
dat je bevalt aan een gamingcomputer 
of -laptop?

Thibault: Ik moet toegeven dat pc-ga-
ming wel een bepaald charme heeft. Het 
kunnen sleutelen aan een pc doet me 
altijd denken aan mensen die met open 

A c h t e r g ro n d  d e b a t

garagepoort sleutelen aan hun wagen. Soms 
wou ik dat ik ook een gaming-pc had zodat 
ik meer begaan was met de nieuwe compo-
nenten die verschijnen, waar ik dan steeds 
potentieel in zie om mijn huidige systeem 
beter te maken. Maar kijk, uiteindelijk is het 
allemaal afhankelijk van de context, wat voor 
games je wil spelen, wat je belangrijk vindt 
in gaming en vooral, wat voor gamers je 
vrienden zijn. Wanneer al je vrienden pc-ga-
mers zijn, ga je minder snel zelf een console 
kopen, aangezien dit je zou uitsluiten van 
samenspelen met vrienden.

Jeffrey: De context is inderdaad het belang-
rijkste. Als je de games als eerste wilt spelen 
en het niet erg vindt om wat extra te betalen, 
is ook de console een betere keuze. Ook 
moet er een keuze gemaakt worden op het 
gebied van kosten: een gaming computer is 
namelijk al snel veel duurder in vergelijking 
met een console. Moet je echter nog een 
nieuwe desktopcomputer kopen en heb je 
geen console, neem dan zeker een kijkje bij 
een desktopcomputer, mits je vrienden dat 
ook gebruiken indien je wil samenspelen. 
Een Lenovo T530 desktop gaming computer 
is namelijk niet zoveel duurder dan de ‘stan-
daard’ desktopcomputer.

Thibault: Dat is een mooie, nuchtere nuan-
cering inderdaad. Maar tijd om af te ronden, 
want iemand moet door de straten van New 
York slingeren om ze misdaadvrij te houden. 

Thibault: Daar zijn consolegamers simpel-
weg niet naar op zoek. Wij willen gewoon 
languit in onze zetel liggen om ons te focus-
sen op de games en niet de hardware erach-
ter. Bovendien is het bij een console ook veel 
praktischer om vrienden uit te nodigen en 
samen een couch co-op- of multiplayerga-
me te kunnen spelen. Ik zie een gaming-pc 
niet in staat om voor zo’n gezellige avon-
den met vrienden te zorgen, behalve dan 
LAN-party’s maar daar heb je dan weer de 
infrastructuur (en plaats) voor nodig.

De meeste games 
installeren zonder 

problemen en zijn daarna  
ook direct te spelen.

Jeffrey: Je zou dus willen zeggen dat conso-
legamers niet op zoek zijn naar de hoogste 
framerates om de snelste en vloeiende ga-
mingervaring te verkrijgen? Pc-gamers wil-
len ook met liefde op een zetel zitten, maar 
gaan dan toch liever achter hun desktop 
zitten op een heerlijke bureaustoel. Wie zegt 
overigens dat je ouders het toestaan dat je 
de gehele dag gaat gamen in de woonkamer 
bij een televisie – mits je nog thuis woont, of 
als je geen televisie in je slaapkamer hebt? 
Het is waar dat de gamingcomputer een 
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WIN actie
Welke game zoeken we?

Raad jij de 
game door dit 
simpele

 pictogram? 

Speel mee en win!

Weet jij welke game we zoeken? Stuur je 
antwoord via techpulse.be/gaming-win  
en maak kans op één van de prijzen.  
Deelnemen kan tot 25 november 2018 om 
12:00. De winnaars worden willekeurig 
gekozen.

DOE MEE EN WIN EEN VAN DE VOLGENDE PRIJZEN
Razer Goliathus 
Chroma Extended

Assassin’s Creed Odyssey
figurine en t-shirt

Razer Blackwidow 
TE Chroma V2

Razer Naga Trinity

15

http://www.techpulse.be/gaming-win
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taties bieden als deze gekoppeld wordt aan 
een Full-HD scherm. Daarentegen zal een 
Nvidia Geforce GTX 1050/1050Ti gekoppeld 
aan een 4K-monitor erbarmelijke prestaties 
opleveren. In deze koopgids: twee gaming-
desktops in geheel verschillende segmenten, 
waar liggen de verschillen?

Sterkere hardware spreekt dus voor de aan-
koop van een desktop pc. Zo worden cpu’s 
en gpu’s vaak geknepen in een gaming lap-
top om het energieverbruik te verlagen, met 
andere woorden: het energieverbruik daalt 
ten koste van prestaties. Er zitten echter 
veel verschillen tussen verschillende ga-
mingdesktops: de gpu’s lopen van de Nvidia 
Geforce GTX 1050 tot aan de Geforce RTX 

Groots
S n e l s t e  g a m i n g  d e s k t o p s

Ondanks het feit dat er steeds 
meer gekozen wordt voor het 
gamen op een laptop blijft 
de desktop pc nog altijd een 
favoriet. De sterkere hardware 
en vaak ook lagere prijs voor 
vergelijkbare hardware maken 
het een interessante optie. Al 
moet wel worden meegenomen 
dat je een monitor mist.  • door 

Jeffrey van de Velde

2080Ti. Ook bij AMD zijn er verscheidene 
modellen, al is het de vraag wanneer je deze 
tegen zal komen – Dell heeft verschillende 
desktop pc’s met de AMD Radeon RX580. 
De laatstgenoemde gpu is overigens qua 
prestaties gelijk aan de Nvidia Geforce GTX 
1060. Het is van belang om per resolutie te 
bekijken welke gpu je nodig zal hebben. Een 
Nvidia Geforce GTX 1080Ti zal te veel pres-
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2.000 euro 
www.msi.com

EIGENSCHAPPEN 
Intel Core i7-8700, Nvidia 
Geforce GTX 1070Ti (8 
GB VRAM), 16 GB RAM, 
2.256 GB interne opslag: 
256 GB SSD en een 2 TB 
HDD.

1.199 euro 
www.lenovo.com

EIGENSCHAPPEN 
 Intel Core i5-8400, Nvidia 
Geforce GTX 1060 (6 GB 
VRAM), 16 GB RAM, 2.256 GB 
interne opslag: 256 GB SSD 
en een 2 TB HDD. 

Ko o p g i d s  g a m i n g  d e s k t o p s

MSI Infinite X
De MSI Infinite X biedt een geheel ander uiterlijk dan Lenovo voor 
ogen had met de T530. Het zakelijke randje is dan ook zo goed 
als weggeslepen in ruil voor een uiterlijk dat bij de echte gamer 
beter terecht zal komen. Zo is er een stuk meer RGB-verlichting 
aanwezig om je slaapkamer, of andere plek waar je gaat gamen, 
te verlichten. Ook is er een glazen zijpaneel om alle componenten 
te kunnen aanschouwen tijdens het gamen. Over componenten 
gesproken, de machine is ook een stuk krachtiger. Zo is er een 
Intel Core i7-8700 (non-K) aanwezig, samen met 16 GB RAM en 
2.256 GB interne opslag verspreid over een SSD en een HDD. De 
Nvidia Geforce GTX 1070Ti met 8 GB VRAM presteert in veel 
games vergelijkbaar als de GTX 1080, wat deels te 
danken is aan technieken als gpu-boost 
3.0. Een 4K-monitor aansturen met 
deze gpu zou dan ook 
geen problemen moe-
ten opleveren. 

Lenovo Legion T530
Lenovo heeft tijdens E3 voor zowel laptops als desktops compleet 
vernieuwde producten aangekondigd in het gamingsegment. Deze 
vernieuwingen vinden plaats in de Lenovo Legion gaminglijn van 
laptops en desktops. Lenovo’s nieuwe Legion T530 is onderdeel 
van de vernieuwingen, en is misschien wel de goedkoopste manier 
om een relatief krachtige desktop pc aan te schaffen. Zo is er in 
het model uitgekozen voor deze koopgids (T530-28ICB 90JL-
004VMH) een 8e generatie Intel Core i5-8400 processor aanwe-
zig – al is de processor vrijwel nooit een pijnpunt bij het gamen. 

Verder is er 16 GB RAM aanwezig, 2.256 GB-opslaggeheugen 
en een Nvidia Geforce GTX 1060 met 6 GB VRAM. In de 

relatief compacte case maakt dat een inte-
ressante optie, zeker voor een 

prijs van 1.199 euro. Een 
leuke vermelding is de led-
verlichting aan de voorkant 
van de pc, deze zal altijd 
rood zijn als de desktop is 
ingeschakeld.

http://www.msi.com
http://www.lenovo.com
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kaarten van AMD – al wil het verschil wel 
eens klein zijn. Mocht je een keuze willen 
maken uit de GPU’s van Nvidia, neem 
daarvoor de resolutie van het scherm in 
gedachten. Met een Full-HD resolutie is 
een Nvidia Geforce GTX 1050 of 1050Ti 
al voldoende om de meeste spellen vloei-
end te spelen. Bij 4K gaat een 1050Ti of 
zelfs een 1060 niet voldoen en is de Nvi-
dia Geforce GTX 1070 wel het minimum. 
Mocht je een externe monitor met een 
hogere resolutie aan willen sluiten dan is 
het altijd van belang om een hoger gepo-
sitioneerde GPU uit te kiezen.

Gaming is door de opkomst van krach-
tigere hardware een hot topic. Ook de 
algemene verkrijgbaarheid en acceptatie 
draagt daar zeker wel aan bij. Dat deze 
acceptatie ook opkomt maakt ook dat 
het steeds normaler is om ook met de 
laptop te gaan gamen. Voorheen was het 
gaming segment – deels ook vanwege de 
hardware die niet enorm krachtig was – 
vrijwel afwezig bij laptops. Door grafische 
kaarten die ook in laptops steeds sneller 
zijn wordt dat onderscheid steeds vaker 
weggewerkt. Sterker nog, er zijn dusdanig 
veel gaming laptops op de markt dat kie-

S n e l s t e  g a m i n g  l a p t o p sOverwonnen
Het is vrijwel onmogelijk om 
een elektronicawinkel binnen 
te wandelen en niet ergens 
een gaming laptop te zien. 
Inmiddels zijn er dusdanig veel 
gaming laptops op de markt dat 
het haast niet meer te overzien 
is, soms lijkt het erop dat er 
voor elke gamer een model 
beschikbaar is.  • door Jeffrey van 

de Velde

zen tussen de verschillende modellen tege-
lijkertijd een keuze is voor een compromis. 
Nu kan deze koopgids dat waarschijnlijk niet 
verhelpen, maar om de compromissen te 
beperken zijn er een aantal dingen waar je op 
kan letten. Allereerst is de hoeveelheid RAM 
enorm belangrijk – 8 GB is zeker wel het 
minimum, en voor gamen is 16 GB eigenlijk 
wel de beste keuze. 
Kijk je verder dan is ook de keuze voor de 
GPU een belangrijk punt om mee te nemen. 
Bij voorkeur gaat het om een GPU uit de 
fabrieken van Nvidia, deze bieden vaak iets 
meer prestaties vergeleken met soortgelijke 
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1.449 euro 
www.hp.com

SPECIFICATIES: Intel Core i7-8750H, 
Nvidia Geforce GTX 1060 (6 GB 
VRAM), 16 GB RAM, 1.256 GB 
interne opslag: 1 TB HDD en een 
256 GB M.2 SSD, 15,6-inch Full-
HD IPS-paneel met een 144 Hz 
refresh rate.

999 euro 
www.lenovo.com

SPECIFICATIES: Intel Core i5-8300H, Nvidia Geforce GTX 1050 
(2 GB VRAM), 16 GB RAM, 1.128 GB interne opslag: 1 TB HDD 
en een 128 GB PCIe SSD, 15,6-inch Full-HD IPS-paneel.

HP Omen 15
HP staat met haar OMEN-lineup van onder andere gaming lap-
tops momenteel bovenaan het verlanglijstje van veel gamers. Vrij 
recent kreeg de gehele lineup van de Omen 15 laptops nog een 
update, daarbij heeft HP een aantal veranderingen doorgevoerd in 
het uiterlijk, net als de interne specificaties. Anders dan de Lenovo 
Legion Y530 neemt de Omen-lijn wel een geheel andere richting 
voor het uiterlijk, het moge duidelijk zijn dat vooral gamers deze 
laptop aan zullen schaffen. Die zullen er ook zeer gelukkig mee 
zijn, zo is er een Intel Core i7-8750H processor, evenals de Nvi-
dia Geforce GTX 1060, aanwezig in het specifieke model in deze 
koopgids: dc0096nd. Het 15.6-inch scherm heeft overigens een 
144 Hz refresh rate wat in combinatie met G-Sync super vloeien-
de beelden oplevert. 

Lenovo Legion Y530
Voor Lenovo is het maken van gaming laptops misschien nog niet 
gesneden koek – het bedrijf zit immers pas voor het tweede jaar in 
dit segment. Er zijn duidelijk voorderingen zichtbaar als je de ‘oude’ 
Lenovo Legion Y520 vergelijkt met de nieuwe Lenovo Legion Y530 
die werd aangekondigd tijdens E3 eerder dit jaar. Het design is 
zakelijker geworden, en daarmee bijvoorbeeld ook op kantoor te 
gebruiken. Op het gebied van specificaties is het model in deze 
koopgids (15ICH 81FV00GEMH) met de Intel Core i5-8300H en 
Nvidia Geforce GTX 1050 prima te gebruiken om te gamen, al zal 
niet alles op de hoogste instelling gespeeld worden. Verder is het 
met 1.128 GB interne opslag gemakkelijk om alle games te instal-
leren die gewenst zijn. Er is overigens wel een model met de Nvidia 
Geforce GTX 1060 beschikbaar, al is deze met een adviesprijs van 
1499 euro wel behoorlijk duur.

http://www.hp.com
http://www.lenovo.com
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ergernis toe) RGB-belichting. Toch is het 
begrijpelijk dat niet iedereen zo’n audiofiel 
is en liever een alles-in-eenoplossing 
verkiest. Voor die doelgroep worden er 
voldoende gamingheadsets aangeboden.

Platform
Niet elke headset is compatibel met elk 

Een gamingheadset is een van die aanko-
pen waar je beter even je tijd voor neemt. 
Je gaat namelijk heel wat tijd spenderen 
met de headset dus is het belangrijk dat 
je een kwalitatief product te pakken hebt 
dat te gebruiken is op al jouw platformen 
en tegelijkertijd een hoog draagcomfort 
biedt.

Gehoord
Zelden zie je een gamer zonder 
headset. Wanneer gamers 
hun headset opzetten, weet 
je dat het serieus is. Maar met 
zo’n grote keuze, hoe kies je 
überhaupt de perfecte headset?  
• door Thibault Seynaeve

Heb ik het wel nodig?
Een koopgids van gamingheadsets openen 
met gamingheadsets af te raden, het moet 
niet gekker worden. Een hoofdtelefoon in 
combinatie met een externe microfoon is 
vaak een betere keuze dan een gaming-
headset waar van alles in wordt gepropt, van 
‘surround sound’ tot een microfoon en (tot 

Ko o p g i d s  g a m i n g  h e a d s e t s
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Noise cancelling
Wij gamers moeten er geen doekjes om 
winden: wanneer we gamen, willen we 
onze omgeving liever niet horen. Daarom 
grijpen velen naar een headset die om-
gevingsgeluid zoveel mogelijk reduceert. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken 
tussen ‘noise isolation’ en ‘noise cancelling’. 

Hoofdtelefoons met noise isolation 
zullen het om-
gevingsgeluid 

weren op basis 
van fysieke eigenschappen. Het is dus letter-
lijk geluidsisolatie voor je oren, denk bijvoor-
beeld aan de oorbeschermers die bouwvak-
kers of drummers dragen. Noise cancelling 
hoofdtelefoons daarentegen, bevatten een 
indrukwekkend staaltje technologie. Ze be-
vatten namelijk een microfoon waarmee de 
headset naar het omgevingsgeluid luistert. 
Vervolgens stuurt de hoofdtelefoon een 
tegenovergesteld signaal uit, waardoor het 
omgevingsgeluid tot een minimum wordt 
beperkt. Het klinkt als magie en dat is het 
eigenlijk ook een beetje. 

steeds geluid rondom je horen 
met een simpele stereoheadset. 
Doe jezelf een plezier en zoek 
even naar “Virtual Barber” op 
YouTube. Neem er een stereo 
headset (of oortelefoon) bij 
en geniet van spectaculair 
geluid rondom je. Veel games 
hebben een dergelijk effect 
ingebouwd om toch een soort 
surroundsoundeffect te geven 
bij stereoheadsets.
Bovendien bevatten headsets die 
zoveel hooi op de vork nemen vaak 
teleurstellende speakers en audiodrivers. 
Net zoals bij alle technologieproducten geldt 
hier ook de algemene regel dat producten 
die te veel willen doen vaak weinig goed 
doen. Het geld besteed je beter aan een 
kwalitatieve stereoheadset. 

Draadloos of bedraad
De keuze tussen een draadloze of bedra-
de headset heeft voornamelijk te maken 
met praktische overwegingen en het 
beschikbare budget. Zeker wanneer je 
gamet op console en wat verder van je tv 
zit, kan een draadloze headset handig zijn. 
Houd er echter wel rekening mee dat dit de 
kostprijs van de headset wel meteen naar 
boven haalt. Een nadeel van een draadloze 
headset is dan weer dat hij moet worden 
opgeladen. Niets vervelender dan jezelf 
klaarmaken om te gamen en dan te beseffen 
dat de batterij van je headset leeg is.

Stereo of surround
Laat je niet vangen door de “7.1 surround 
sound” marketingpraat. Uiteraard is het niet 
mogelijk om een 7.1 surroundsound-erva-
ring te krijgen wanneer je enkel een headset 
met twee speakers draagt. Een echte sur-
roundsoundsetup vraagt meerdere speakers 
die rondom je gepositioneerd zijn. Fabrikan-
ten schreeuwen maar al te graag van de da-
ken dat hun headset beschikt over surround 
sound, maar vaak betreft het hier virtueel 
surround sound. Het geluid wordt dus soft-
warematig aangepast om zo het gevoel van 
omgevingsgeluid rondom je te vergroten. 
In de praktijk gaat dit niet ten faveure van 
de audiokwaliteit en bovendien kan je nog 

gameplatform. Zo zijn er headsets die bij-
voorbeeld enkel werken op PS4. Ook Xbox 
One is heel kieskeurig wat betreft headsets. 
Ondertussen bevat zowat elk platform ech-
ter een hoofdtelefoonaansluiting waar een 
headset op kan worden aangesloten. Bij het 
kopen van een headset met hoofdtelefoon-
aansluiting is de kans dus groot dat je de 
hoofdtelefoon met eender welk platform zal 
kunnen verbinden. In de praktijk beschikken 
gamingheadsets vaak over beide, namelijk 
een 3,5mm jack en een kastje met USB-ka-
bel. Deze headsets beschikken over een 
eigen geluidskaart die ervoor zorgt dat het 
geluid een stuk beter wordt. In zo’n geval 
moet er dus wel aandacht worden besteed 
aan het platform dat je gebruikt. Je kan 
namelijk niet eender welke USB-headset 
verbinden met je console. 

Uiteraard is het niet mogelijk om 
een zuivere 7.1 surroundsound-

ervaring te krijgen wanneer je enkel 
een headset met twee speakers 

draagt.

Bekabelde 
headsets kunnen 

vaak via USB en 
mini-jack worden 

aangesloten.
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69,99 euro
www.gigabyte.com

EIGENSCHAPPEN: Voor pc, 
stereo, bedraad (mini-jack en 
USB), uitneembare microfoon, 
leren oorkussens

Razer Kraken Tournament Edition
In tegenstelling tot wat de kolossale omvang van de Razer 
Kraken Tournament Edition doet vermoeden, is deze headset 
wel degelijk erg comfortabel om te dragen. Het is een van die 
headsets die je gerust de hele dag door kan dragen zonder druk 
te voelen op je hoofd. De oorkussens voelen fijn aan en bevatten 
een speciale warmtewerende stof. Gezien de prijsklasse scoort 
de hoofdtelefoon ook prima, zeker wanneer je de headset aansluit 
via USB. De microfoon kan in de hoofdtelefoon worden geduwd, 
waar hij vervolgens wordt ‘opgerold’. Het voelt een beetje fragiel, 
maar gelukkig is de bouwkwaliteit van het headset verder zeer 
degelijk. 

Gigabyte Aorus H5
De Gigabyte Aorus H5 is een van de goedkopere gaming headsets 
die alsnog degelijke prestaties biedt. De headset beschikt over 
RGB-belichting (die niet door iedereen wordt gesmaakt) en het 
geluid is behoorlijk gebalanceerd. Enkel het draagcomfort valt 
wat tegen dus als je van plan bent de headset lang op te hebben, 
zijn er betere alternatieven op de markt die net een tikkeltje meer 
kosten. De microfoon kan worden ingeplugd in het headset, maar 
de bouwkwaliteit van de microfoon laat wat te wensen over. Deze 
bestaat namelijk uit een stuk plastic dat slechts be-
perkt buigbaar is. De Aorus beschikt 
over mini-jack en USB, maar de 
USB-aansluiting voegt enkel de 
RGB-verlichting toe. Aangezien 
deze weinig meerwaarde biedt, 
kan dit headset dus op prak-
tisch alle apparaten en con-
soles worden gebruikt (via de 
3,5mm-aansluiting).

99,99 euro
www.razer.com

EIGENSCHAPPEN: Voor pc en 
PS4, stereo, bedraad (mini-jack 
en USB), buigbare en oprolbare 
microfoon, leren oorkussens

http://www.gigabyte.com
http://www.razer.com 


23

99,99 euro
www.hyperxgaming.com

EIGENSCHAPPEN: Voor pc en 
PS4, 7.1 surround, bedraad 
(mini-jack en USB), ver-
wijderbare micro-
foon, stoffen en 
leren oorkussens

Ko o p g i d s  g a m i n g  h e a d s e t s

299,99 euro
www.astrogaming.com

EIGENSCHAPPEN: Voor pc en PS4, 7.1 
surround, bedraad (mini-jack en USB), 
verwijderbare microfoon, stoffen en 
leren oorkussens

Astro A50
Voor wie all-in wil gaan, is er de Astro A50. Deze draadloze head-
set is de crème de la crème onder de gamingheadsets, maar 
dat is het prijskaartje ook. Achteraf plaats je de hoofdtelefoon in 
een handig oplaadstation zodat je de volgende gamesessie weer 
met een opgeladen batterij start. Zorg er echter wel voor dat je 
de juiste versie aanschaft. Er is namelijk een versie voor PS4/
pc en eentje voor Xbox One/pc. Met het hoge draagcomfort is 
deze headset een plezier om de hele dag te dragen. Er zijn ook 
voldoende mogelijkheden om het geluid in te stellen naar jouw 
voorkeuren. 

Kingston HyperX 
Cloud II
De Kingston Hyper X Cloud II weet de aandacht te trekken met 
zijn design dat doet denken aan een pilotenheadset. Toch heeft de 
headset een stuk meer te bieden dan een leuk design. Zo wordt 
het randapparaat bijvoorbeeld geroemd omwille van 
zijn draagcomfort waardoor het voelt alsof je een 
wolkje op je hoofd draagt. Ook op vlak van 
geluidskwaliteit scoort de headset erg goed 
waardoor het moeilijk is om deze niet aan 
te raden. Wanneer je op zoek bent naar 
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, 
staar dan niet naar de wolken maar naar 
de Kingston HyperX Cloud II.

http://www.hyperxgaming.com 
http://www.astrogaming.com 
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is. Tegelijkertijd werkt een Nvidia Geforce 
GTX 1050 niet voor een 120+ Hz scherm, 
kies daar juist voor een scherm met 75 
Hz. Wat ook van belang is, is het paneel. 
Zijn mooie kleuren belangrijker dan het 
snelste scherm, kies dan voor een VA 
of IPS-paneel. Is de snelheid juist het 
belangrijkste, dan is het aan te raden een 
TN-paneel uit te kiezen. Al met al dus een 
hoop keuzes, en nog altijd is niet alles be-
sproken. Mogelijk is het belangrijkste ge-
woon om het scherm te bekijken; bezoek 
een winkel en bekijk of het een monitor is 
die kan bieden wat je gewenst had.

Als je een monitor gebruikt in een kantoor 
dan is de kans groot dat deze is gelimi-
teerd tot 60 Hz, de standaard verver-
singssnelheid van de meeste panelen. Dit 
komt omdat 60 Hz het aantal beelden is 
dat voor de meeste computers met ge-
mak te renderen valt. Ga je veel hoger dan 
dat, dan is de kans groot dat de gpu het 
aantal beelden niet kan weergeven en je 
rare beelden op het scherm gaat zien. Bij 
gamen wil je echter juist dat het scherm 
een hoger aantal beelden per seconde 
kan verwerken, dat zorgt er namelijk voor 
dat een game soepeler zal lopen. Game je 

S n e l s t e  g a m i n g  m o n i t o r s

Bekeken
Een desktop pc is niks zonder 
de juiste monitor voor je 
benodigdheden. Vooral voor 
gamers is het belangrijk om 
een monitor te hebben met een 
paneel dat weet uit te blinken 
in de verversingssnelheid, 
uitgedrukt in Hz.  • door Jeffrey van 

de Velde

soms en is de monitor vooral voor kantoor-
gebruik, dan zou een 75 Hz monitor aan te 
raden zijn. Is de monitor in zijn geheel toege-
schreven aan gaming dan is het aan te raden 
om minimaal een paneel met 120 Hz aan 
te schaffen. Het maakt dan niet uit wat de 
resolutie is, al zal je bij 4K-monitors niet snel 
een hogere refresh rate dan 60 Hz vinden.

Let er wel op dat je een monitor koopt die in 
lijn valt met de gpu die aan boord is van de 
aan te sluiten computer. Een 60 Hz scherm 
in combinatie met een Nvidia GTX 1080 is 
niet aan te raden, tenzij het een 4K-monitor 
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500 euro 
www.msi.com

EIGENSCHAPPEN: 
27-inch VA-paneel 
(16:9), 144 Hz refresh 
rate met een 1 ms 
response time, geen 
ondersteuning voor 
G-Sync dan wel 
FreeSync, 250cd/m2 
helderheid. 

500 euro 
www.eu.aoc.com

EIGENSCHAPPEN: 23.8-inch TN-paneel 
(16:9), 165 Hz refresh rate met een 
1ms response time, ondersteuning 
voor G-Sync, 350cd/m2 helderheid.

MSI Optix MPG27C
Waar het bij de AOC AGON AG241QG al duidelijk werd dat het om 
een gamingmonitor gaat, is dat bij de MSI Optix nog duidelijker te 
zien. Het 27-inch scherm bevat namelijk gamingelementen zover 
je kan kijken. Om te beginnen met de led-strips onder het scherm, 
daarmee kan je bijvoorbeeld in games je health gemakkelijk zien, 
ook andere effecten zijn mogelijk. Aan de achterkant is ook led-
verlichting te zien, al is dat mogelijk wat overbodig, je zal immers 
vrijwel nooit de achterkant van een monitor direct bekijken. Ge-
noeg over het uiterlijk, want het 27-inch Full-HD scherm met een 
144 Hz scherm volstaat prima in de prijsklasse waar de monitor 
binnen valt. Een belangrijk verschil met de AOC is de toepassing 
van een VA-paneel, daarmee krijg je een stuk betere kijkhoeken 
en vaak ook betere kleuren en contrastwaarden in een directe 
vergelijking met TN. 

AOC AGON AG241QG
In het geval van de AGON 
AG421QG met een 23.8-
inch QHD-scherm heb je duidelijk te maken met een product dat 
gemaakt is voor de gamer. Een eerste blik op de monitor zal dat 
mogelijk nog niet onthullen, maar zodra de rode strips aan de ach-
terkant zichtbaar zijn, is dat al gelijk duidelijk. Een gaming monitor 
vinden zonder een ‘gamery’-accent is toch al vrijwel onmogelijk. 
Daar komt bij dat de specificaties ook duidelijk in lijn staan met het 
uiterlijk. Het gaat namelijk om een 165 Hz TN-paneel in combina-
tie met ondersteuning voor G-Sync. De verversingssnelheid ligt 
met 1ms ook op een punt waarbij het daadwerkelijk mogelijk is om 
zoveel beelden per seconde te verwerken zonder screen tearing. 
Het gaat overigens om een 16:9 paneel – voor de liefhebbers van 
ultrawide is het dus helaas geen topper.

http://www.msi.com 
http://www.eu.aoc.com 
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FIFA 19 introduceert heel wat verbeteringen, 
zoals bijvoorbeeld een realistischere weer-
gave van de snelheid van spelers. Helaas 
zijn er ook wat minder goeie aanpassingen 
zoals de tijd tussen het moment waarop je 
op de schietknop drukt en wanneer de speler 
effectief zijn schot maakt. Of je nu een voor-
stander of tegenstander bent van FIFA 19, 
hier zijn alvast wat tips om het meeste uit de 
jaarlijkse voetbalgame te halen. 

Timing is alles 
Nieuw in FIFA 19 is de zogenaamde ‘Timed 
Finishing’ die het verschil maakt tussen een 
zwabberschot en wereldgoal. Zo ga je te 
werk: je vult de krachtmeter voor ongeveer 
2 balkjes op korte afstand en 3 balkjes op 
lange afstand door de schietknop ingedrukt 
te houden. Net voordat de voet van de speler 
de bal raakt, druk je nogmaals op de schiet-
knop. Hoe weet je of je je trap goed hebt ge-
timed? Na een schot licht de cursor boven je 
speler groen op bij een goed getimed schot, 
geel bij een middelmatige timing en rood 
bij een barslechte timing. Val niet steeds 
terug op timed shots, maar vooral op lange 
afstand biedt een perfect getimed schot het 
meeste kans op een doel. Op korte afstand 
neem je beter geen risico en maak je het af 
met een normaal schot of laag hard schot 
(‘driven shot’). We weten namelijk allemaal 
hoe schaamtelijk het is om een doelkans te 
missen omdat we het “te mooi wilden doen.”

Gebruik Close Ball Control
Om langs die laatste venijnige verdediger 
in het doelgebied van de tegenstander te 
paraderen, heb je soms wat extra strakke 
balcontrole nodig. Houd de L1/LB-knop 

ingedrukt en gebruik de linker joystick om 
zo in de tegenovergestelde richting om 
de verdediger te dribbelen. Anticipeer de 
looprichting van de verdediger en doe dan 
het tegenovergestelde terwijl je L1 inge-
drukt houdt. Zo verschalk je de verdediger 
en kan je een schot op doel wagen. 

Scoor met deze

FIFA 19 Tips
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Scoor met deze FIFA 19 tips

Leer scoren op 
stilstaande fases 
In de lagere divisies belanden alle vrije trap-
pen misschien nog mijlenver in de tribune 
(van een ander stadion), maar vooral in de 
hogere divisies wordt er heel vaak gescoord 
op stilstaande fases. Train hier dus op zodat 
ook jij dodelijke vrije trappen kan nemen. 
Selecteer altijd de juiste speler voor de vrije 
trap (voor een vrije trap op lange afstand heb 
je iemand nodig die over zowel kracht als ac-
curaatheid beschikt). Om hierop te oefenen 
kan je terecht bij de ‘Skill Games’. 

Jaag je niet zo op
Er is niets dat even hard “ik ben een ama-
teur” schreeuwt als steeds sprinten. Wan-
neer je sprint heb je geen balcontrole en 
put je onnodig je spelers uit. Uiteindelijk 
kan je niets verfijnd afmaken en ligt alles 
open voor je tegenstander. De andere kant 
van het verhaal is ook waar, panikeer niet 
wanneer je tegenstander steeds aan het 
sprinten is. Besef “hij is een amateur” en 
speel op balbezit en balcontrole. Sprinten 
kan gerust wanneer je de laatste verdediger 
voorbij bent en richting de keeper loopt, 

maar gebruik de sprintknop voor de rest 
met mate.
 
Maak gebruik van  
dynamische tactieken 
Perfect getimede schoten en weergaloze 
dribbels zijn allemaal goed en wel, maar 
uiteindelijk heb je ook een stevige tactiek 
nodig om op terug te kunnen vallen. Met 
het D-pad kan je tijdens de game je tac-
tiek wijzigen (om verdedigender of net 
aanvallender te gaan spelen). In FIFA 19 
kunnen al deze tactieken nu ook in detail 
worden aangepast, waaronder bijvoor-
beeld het wijzigen van formatie. Verken de 
details van deze instelbare tactieken zodat 
je tijdens de game uit een ander vaatje 
kan tappen wanneer je merkt dat de ene 
tactiek het niet goed doet. Zoals Pep 
Guardiola het zegt in de FIFA advertentie-
video: “Follow your instinct.” 
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Je computer zal dagelijks dienstdoen voor 
allerhande taken, of het nu de standaard 
zaken zijn als browsen op het internet, of dat 
je ermee gaat gamen. Ga je een computer 
vooral gebruiken om de nodige websites via 
Google Chrome te bezoeken en e-mails ver-
sturen, dan is een ‘kant-en-klare’ computer 
vrijwel altijd de beste keuze. Niet enkel om-
dat het zelf bouwen soms toch best duur uit 
kan vallen, maar een computer die direct uit 
de winkel komt heeft garantie op de gehele 
computer, niet per component. Ben je 
echter van plan om te gaan ga-
men, dan valt het bouwen 
van je eigen computer 
vaak goedkoper uit. 
Ook is het gemakkelijker 
deze op je eigen wensen 
aan te passen, de standaard 
gaming computers uit de winkel 
komen vaak namelijk wel met een 
aantal compromissen.

Kies de componenten
Om te beginnen met de computer is het 
van belang een “plan” uit te gaan zetten. 
Het is niet enorm moeilijk, maar vereist wel 
wat denkwerk. Gelukkig is er een platform 
genaamd www.pcpartpicker.com dat ons 
daar prima bij kan helpen. Het belangrijkste 
is namelijk dat de componenten juist worden 
uitgekozen, niet alles past bij elkaar. Vaak 

Wo r k s h o p  b o u w  j e  e i g e n  g a m i n g  p c

B o u w  j e  e i g e n  g a m i n g  c o m p u t e r

Opgezet
Natuurlijk is het mogelijk om een computer die al in 
elkaar gestoken is zo direct uit de winkel op te halen. 
Als je graag de handen uit je mouwen steekt is dat 
misschien ietwat saai, waarom zou je hem immers 
zelf niet bouwen?  • door Jeffrey van de Velde

Wat?
Bouw je eigen gaming 

computer
Waarmee?

Een schroevendraaier
Hoelang?

2 uur
Niveau

bbbbe

Platformen
Windows

Via PCPartPicker is het 
gemakkelijk de juiste 

combinatie van onder-
delen te selecteren.

Vaak wordt er de keuze gemaakt tussen Intel 
Core-processoren en AMD’s Ryzen platform.

http://www.pcpartpicker.com
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evenals een armband om statische elektri-
citeit van je lichaam af te voeren voordat het 
bij de componenten terecht kan komen. 

Maak het moederbord 
gereed
Alle componenten uitgekozen en aange-
schaft? Dan is het nu tijd om te beginnen 
met het bouwen van de computer. Pak er 
om te beginnen het moederbord bij, evenals 
de CPU. Wees voorzichtig met beide com-
ponenten, ze zijn immers enorm fragiel en 
schade gedurende het bouwen van de pc 
valt niet onder de garantie. Haal het moeder-
bord uit de doos, evenals de meegeleverde 
SATA-kabels. Eenmaal uit de doos kan je het 
moederbord op de antistatische mat leggen. 
Vervolgens pak je de cpu erbij, deze dit vaak 
verpakt in een plastic omhulsel. Of het nu 
een AMD of Intel CPU is, er zit geen verschil 

Plus Bronze, Silver of Gold certifica-
tie aanwezig is. Met deze certificatie 

wordt aangeduid hoe efficiënt een 
voeding met de binnengekomen energie 

omspringt. 

Antistatische matten
Het bouwen van een gaming computer is 
niet zonder ‘gevaren’ als je geen maatrege-
len neemt. Voor jezelf zullen er geen proble-
men zijn, bij de componenten is dat echter 
een ander verhaal. De statische elektriciteit 
opgebouwd in ons lichaam kan namelijk 
componenten de das omdoen. Ondanks dat 
er op vrijwel elk component tegenwoordig 
bescherming is tegen statische elektriciteit 
kan het nog altijd negatieve gevolgen heb-
ben. Vandaar dat het aan te raden is een 
antistatische mat aan te schaffen om stati-
sche elektriciteit van het oppervlak te weren, 

toekomst nog altijd mogelijk dit te upgraden. 
Naast RAM-geheugen is er natuurlijk ook 
het opslaggeheugen. Een harde schijf als 
meest gebruikte medium zal tegenwoordig 
niet meer voldoende snel zijn. Kies in plaats 
daarvan voor een combinatie van een SSD 
en een HDD. Bij voorkeur een 256 GB SSD 
(SATA of PCIe) en een HDD met een capaci-
teit van 500 GB of meer, zo kunnen games 
en andere grote bestanden op de HDD staan, 
terwijl het besturingssysteem snel kan wer-
ken via de SSD.
De laatste componenten zijn de grafische 
kaart, een voeding en de koeler voor je CPU. 
Om te beginnen met de grafische kaart, 
daar is dusdanig veel keuze in. Zoek gerust 
op websites gerelateerd aan technologie 
of YouTube voor alle prestatiescores, daar 
is simpelweg geen eenvoudige uitleg bij te 
geven. Voor de koeler geldt eigenlijk het-
zelfde, al kan je ervan op aan dat Noctua de 
beste luchtkoelers op de markt heeft. Voor 
de voeding is het van belang dat er een 80 

begin je met een kast waarin je 
de computer gaat bouwen, kies 
deze vooral op smaak uit: je zal er 
immers de komende tijd nog naar 
kijken. Vervolgens wordt de keuze 
gemaakt voor het moederbord en de 
processor, deze twee staan nauw met 
elkaar verbonden: een AMD cpu zal namelijk 
niet passen in een moederbord voor een 
Intel CPU. Voor de meeste gamers zal een 
Intel Core i3 of i5 wel voldoende zijn, verge-
lijkbaar met respectievelijk de AMD Ryzen 
1300X en 1600X.
Vervolgens staat RAM, ofwel Random Ac-
cess Memory, op het programma. Kies daar-
voor minimaal 8 GB verdeeld over twee losse 
‘DIMMs’. 16 GB zou optimaal zijn, maar 
gezien de hoge RAM-prijzen is dat zeker 
nog niet aan te raden. Gelukkig is het in de 

Met een antistatische arm-
band bescherm je je moe-
derbord en andere 
componenten tegen 
elektrische schokken.

Soms komt een I/O-shield ook bevestigd aan het moederbord zelf, deze hoeft dan niet los 
geïnstalleerd te worden. 

Bevestig in alle rust en met geduld de 
processor op het moederbord.

Wo r k s h o p  b o u w  j e  e i g e n  g a m i n g  p c
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bels voor het moederbord (24-pin) en de cpu 
voeding (8-pin) alvast aan het moederbord 
verbinden. 

Grafische kaart  
en geheugen
Nu is het tijd om een aantal belangrijke com-
ponenten te monteren, te beginnen met het 
RAM-geheugen. Te allen tijde is het belang-
rijk om de handleiding van je moederbord 
erbij te houden, daar staat namelijk in op 
welke plekken je RAM moet installeren met 
een specifiek aantal DIMMs. Let op bij het 

dige delen van je I/O (ofwel 
poorten aan de achterkant) 
te verbergen. Deze moet 
er stevig in worden geklikt, 
let er overigens wel op dat 
je deze er zo in plaatst dat 
de poorten op het moeder-
bord overeenkomen met de 
I/O-shield. Vervolgens kan 
het moederbord geplaatst 
worden door de poorten in lijn 
met het I/O-shield te brengen. 
Zodra deze eenmaal juist zit, instal-
leer de meegeleverde schroeven en 
schroef deze aan tot ze vast genoeg (maar 
niet te vast) zitten. 

Installeer de 
voeding in je kast
Vaak is er onder- of bovenin de kast een 
ruimte waar er een voeding gemonteerd 
kan worden. Zorg ervoor dat de koeler van 
de voeding voldoende ruimte krijgt om te 
ademen en schroef de voeding in je kast. 
Overigens is het belangrijk te vermelden dat 
de meeste voedingen komen met kabels 
komen die vast zitten aan de voeding. Er zijn 
echter ook opties met losse kabels, het beste 
is om de benodigde kabels dan te installeren 
voordat de voeding in je kast gemonteerd 
wordt. Vervolgens kan je de benodigde ka-

‘standoffs’ worden geïnstalleerd. Deze kleine 
metalen schroefjes zorgen ervoor dat het 
moederbord geen contact maakt met de 
metalen kast. Soms komen deze al geïnstal-
leerd, maar soms vereist dat juist installatie 
door de gebruiker zelf. Raadpleeg de hand-
leiding van je kast om te bekijken waar de 
schroeven geplaatst moeten worden. Het 
tweede dat geregeld moet worden is de I/O-
shield, letterlijk een metaal stukje om onno-

tussen. Vervolgens kijk je op het moeder-
bord naar de CPU-socket, de plek waar de 
cpu in geplaatst zal worden. Er zit vaak een 
klein metalen hendeltje naast, beweeg deze 
zodat deze loskomt en de overkapping van 
de socket omhoog kan komen. Plaats de 
cpu vervolgens in de socket door het gouden 
driehoekje op de cpu dezelfde richting op 
te laten wijzen als het goeden driehoekje 
op het moederbord. Eenmaal geplaatst kan 
de overkapping weer omlaag en zal ook 
een stukje plastic automatisch loskomen. 
Bewaar dit in de doos van het moederbord. 
Installeer vervolgens de CPU-koeler, vergeet 
niet om thermal paste aan te brengen, en 
sluit de voedingskabel voor de fan aan op de 
‘CPU-Fan header’ op het moederbord.

Standoff
Voordat een moederbord geplaatst kan wor-
den zijn er twee dingen die geregeld moeten 
worden. Allereerst moeten zogenoemde 

Bij voedingen is er de 
keuze uit losse of vaste 
kabels, in het eerste 
geval heet dit een 
modulaire voeding.

Wo r k s h o p  b o u w  j e  e i g e n  g a m i n g  p c

Het bouwen van een 
gaming computer is niet 
zonder ‘gevaren’ als je 

geen maatregelen neemt. 

Neem de tijd bij het installeren van 
RAM-geheugen en zet tegelijkertijd 
kracht aan beide zijden. 
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in de kast aanwezig 
waren nu verbonden zijn met het moeder-
bord. Is er daadwerkelijk een aansluiting niet 
op het moederbord, zoals voor bijvoorbeeld 
een USB-C poort, dan kan deze overgesla-
gen worden. Verder is het belangrijk dat alle 
koelers juist zijn aangesloten, waaronder dat 
de cpu-koeler op de ‘CPU Fan-header’ zit 
aangesloten. Controleer ook of de 24-pin en 
8-pin kabels juist zitten, en of de grafische 
kaart stroom krijgt via ofwel het moederbord 
ofwel de extra PCI-kabels. Mist er nergens 
een kabel, dan is het tijd om de computer 
voor de eerste keer aan te zetten en vervol-
gens Windows te installeren. 

kast op de plek waar eerder de brackets van 
de kast verwijderd zijn. Of er nu nog een 
PCI-voedingskabel in moet is afhankelijk 
van de grafische kaart. Zo ja, let er dan op of 
het een 6 of 8-pin kabel is, en plug deze in 
de grafische kaart. Kijk niet verrast op als 
er twee 8-pin kabels nodig zijn – 
pas daar wel je voeding op 
aan, niet elke voeding heeft 
tweemaal een 8-pin kabel. 

Kabels en nog 
meer kabels
Nu alle componenten in de kast geïnstalleerd 
zitten is het tijd om ervoor te zorgen dat 
alle kabels juist verbonden zijn. Zo missen 
voor nu nog de kabels voor onder andere de 
USB-poorten en audioaansluitingen aan de 
voorkant. Deze zijn gelukkig makkelijk aan 
de sluiten. Kies daarbij om de handleiding 
van je moederbord te raadplegen, zorg er in 
elk geval voor dat alle kabels die standaard 

schroeven op de aangegeven locatie. Een-
maal vastgezet is het zaak om de SATA-data 
en SATA-voedingskabels te verbinden. Dit is 
ook duidelijk aangegeven in de handleiding 
van de voeding. Let wel: SATA-kabels zijn 
uiterst gevoelig en breken gemakkelijk, wees 
daarom voorzichtig bij het aansluiten. Sluit 
de SATA-data kabels als laatste nog aan op 
het moederbord, let ook dan op dat de ka-
bels fragiel zijn.

Vervolgens is het tijd voor de GPU, mogelijk 
wel een van de meest belangrijke compo-
nenten van een gaming computer. Haal 
ook deze uit de verpakking en raadpleeg de 

handleiding van je moederbord om het 
x16 PCI 3.0 slot te lokaliseren. Haal de 

plaatsvervangende metalen brackets 
weg uit de kast en open het PCI-slot. 

Vervolgens kan de grafische kaart 
worden geplaatst en wordt deze 

ook vastgeschroefd aan de 

installeren dat je het slot opent, en vervol-
gens de module (DIMM) er recht in schuift. 
Zet vervolgens tegelijkertijd kracht aan beide 
zijden van de RAM-module tot je een klik 
hoort. Herhaal dit met elke RAM-module die 
daarop volgt. Voor opslaggeheugen ligt het 
speelveld er anders bij, daar moet namelijk 
een plek in de kast gevonden worden om 
dit te monteren. Wederom is het van belang 
om de handleiding van je kast te raadplegen 
en vervolgens het opslaggeheugen vast te 

Wo r k s h o p  b o u w  j e  e i g e n  g a m i n g  p c

SATA-kabels zijn uiterst gevoelig en breken gemakkelijk, 
wees daarom voorzichtig bij het aansluiten.

Duidelijk is te zien dat er een 
hele hoop aansluitingen 
zijn op het moederbord. 

Gelukkig hoeft niet 
alles aangesloten te 

worden.
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Stap 1 
Installatie
Het eerste deel van de OBS-installatie ver-
loopt zoals bij elk ander programma en veel 
meer dan op volgende klikken hoef je niet te 
doen. We raden je wel aan het programma 
te installeren op een SSD voor optimale 
prestaties. 
Na de installatie start je het programma 
op en krijg je de automatische configura-
tie-assistent te zien (indien niet, vind je hem 
terug in het “Tools” menu). Omdat het doel 
is om onze gameplay uit te zenden, kiezen 
we ervoor om OBS te optimaliseren voor 
streamen. 
Vervolgens kiezen we de resolutie van het 
canvas waarop we hierna scènes gaan toe-
voegen. 1920x1080 (1080p) en 1280x720 

Livestreaming website Twitch (en andere 
van zijn soort) verzamelt streamers in cate-
gorieën per spel, waarna je zelf een kanaal 
kiest om te bekijken. Als kijker is het dus 
heel eenvoudig om te beginnen, maar zelf 
streamen lijkt een veel grotere uitdaging. 
Het hoeft echter helemaal niet moeilijk te 
zijn om online je gameplay te delen en dat is 
waar Open Broadcaster Software (OBS) zijn 
intrede maakt. 
OBS is een gratis open source programma 
streaming programma. Om er mee aan de 
slag te gaan surf je even naar www.obspro-
ject.com, download je het installatiebestand 
en volg je de stappen hieronder. 

Uitgezonden
Jezelf online uitzenden met OBS

Gamen is leuker met vrienden, maar soms is het gewoon niet mogelijk om 
al je vrienden te verzamelen voor een partijtje Mario Kart of Super Smash 
Bros. Je kan dan online gaan spelen, maar wat doe je tijdens de week als 
iedereen het te druk heeft met werk of school? Simpel, je gaat streamen op 
Twitch en bouwt je eigen online community.  • door Sven Van Herck

Wat?
Online games streamen

Waarmee?
Open Broadcaster  

Software
Hoelang?

15 minuten
Niveau

bbeee

Platformen
 Windows, Mac, Linux

Wo r k s h o p  g a m e s  s t r e a m e n  m e t  O B S

De installatie van OBS 
gaat vlotter dan ge-

dacht.

http://www.obsproject.com
http://www.obsproject.com
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te geven. Klik daarvoor op het plusteken bij 
bronnen en je ziet onmiddellijk enkele nut-
tige opties, zoals ‘beeldschermcapture’ en 
‘tekst’. In dit geval willen we ‘gamecapture’ 
om ons spel toe te voegen. Bij modus kies 
je voor ‘Specifiek venster opnemen’ zodat je 
in de vensterlijst je spel kan selecteren. De 
rest van de opties staan standaard correct 
ingesteld.

Stap 3 
Begin met streamen
Als je resoluties kloppen is je spel nu volle-
dig zichtbaar in OBS. Je kan nu nog extra 
bronnen toevoegen als je dat wil, maar als je 
tevreden bent dan hoef je vervolgens enkel 
nog maar op Stream Starten te klikken. Pro-
ficiat, je bent nu een streamer!

Stap 2 
Je stream opmaken
Nu je de basisinstellingen hebt ingesteld, ben 
je bijna klaar om te beginnen streamen. Start 
alvast je game op en kies voor een resolutie 
in Windowed Mode, in volledig scherm ga 
je immers niet kunnen streamen. Opnieuw 
raden we hier 1920x1080 en 1280x720 aan 
voor de beste prestaties. 

Als dat gebeurd is, dan kunnen we scènes 
beginnen toevoegen. Deze kan je instellen 
om verschillende bronnen weer te geven 
op je scherm. Wil je bijvoorbeeld een scène 
waarbij je webcam niet zichtbaar is en een 
waar dat wel zo is, dan kan dat perfect. Om 
een scène toe te voegen klik je op het pluste-
ken links onderaan. Een scene is standaard 
zwart en heeft bronnen nodig om iets weer 

(720p) zijn de meest gebruikte 
resoluties en zijn hier aan te 

raden. Het voordeel van 1080p 
is dat je het nog steeds kan 

downscalen naar 720p alvorens 
uit te zenden, moest je internet niet 

sterk genoeg zijn om die kwaliteit aan 
te kunnen. 

Op het volgende scherm kies je voor 
‘Streaming Diensten’ als type en selecteer je 
Twitch in de lijst. Je ‘Stream key’, een speci-
ale sleutel die de stream aan je account linkt, 
kan je krijgen door de link te volgen naar je 
Twitch account en hem daar te kopiëren. 
Heb je nog geen account, dan maak je er nu 
best een aan. Als je een krachtige proces-
sor hebt, zoals een recente i7, kan je voor 
software encoding gaan. Merk je later bij het 
streamen echter dat je processor constant 
100% haalt, dan vink je best hardware enco-
ding terug aan in de instellingen.

Na het testen van je internetverbinding raadt 
OBS je een optimale bitrate aan, dit zijn het 
aantal bits die per seconde verstuurd wor-
den. Meer bits geven een hogere kwaliteit, 
maar dat zorgt er ook voor dat kijkers met 
een slechte internetverbinding je stream niet 
vlot meer kunnen bekijken. In onze test von-
den we de voorgestelde bitrate van 6000 te 
hoog, een bitrate van 4000 leek optimaal.Voeg een game toe en je bent er klaar voor.

Met een klik op de start knop ben je vertrokken.

Wo r k s h o p  g a m e s  s t r e a m e n  m e t  O B S
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een lagere AA-waarde wanneer je moeite 
hebt om een bepaalde game te draaien. 

Shadows
Het tonen van schaduwen is een intensieve 
taak. Wanneer je computer moeite heeft met 
een game te draaien, kan het verlagen van de 
aanwezige schaduw alvast voor een boost 
zorgen. Bovendien verandert dit niets aan 
de eigenlijke beeldkwaliteit. ‘Medium’ is hier 
vaak meer dan genoeg. 

Motion blur
Veel gamers zijn geen fan van motion blur 
en schakelen deze instelling per definitie uit. 
Vooral bij shooters wordt deze grafische 
instellingen door weinigen gesmaakt. Bij 
racegames kan het dan wel weer handig zijn 
om wat blur te hebben om de snelheid beter 
te voelen. 

depth of field
Deze instelling zorgt voor een blur over ob-
jecten waar er geen focus op is. Het maakt 
het wat realistischer, maar meestal wil je bij 
games ook de mooie achtergronden kunnen 
zien. Het reduceren van deze instelling gaat 
vaak ten faveure van de prestaties. 

dynamic reflections
In een ideaal scenario wil je bij een game alle 
details zien, ook de reflecties van persona-
ges en objecten in water, glas… Dit vraagt 
echter veel kracht en door deze instelling wat 
terug te schroeven kan je de prestaties van 
je game een aanzienlijk stuk boosten. 

Resolution
De meest basic instelling is de resolutie. Ide-
aliter komt de resolutie van je game overeen 
met de standaardresolutie van je monitor. 
Veel monitoren hebben een resolutie van 
1920x1080 dus dan zou de resolutie van je 
game ook 1920x1080 moeten zijn. 

Anti-aliasing
Anti-aliasing maakt het verschil tussen een 
kartellijn en een rechte lijn. Deze instelling 
zorgt ervoor dat het karteleffect bij een game 
geminimaliseerd wordt, maar dit vereist 
natuurlijk ook heel wat meer kracht. Probeer 

Tot op de 
pixel ontleed

Bij de instellingen van een game zijn er heel wat 
knopjes en instellingen te vinden, maar welke doen 
er écht toe?   • door Thibault Seynaeve

Wat?
Games vlotter draaien

Waarmee?
Windows, macOS

Hoelang?
15 minuten

Niveau
bbbee

Platformen
 Windows, Mac

Wo r k s h o p  b o o s t  j e  g a m e  s e t t i n g s

Wat is het nut van al die instellingen die 
games je aanbieden? Soms lijkt het alsof 
je een cursus moet volgen om enkel al het 
instellingenscherm van een game onder de 
knie te krijgen. Tijd voor een spoedcursus 
waarin de voornaamste instellingen bespro-
ken worden. 



r u b r i e k
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dynamic range), dat zorgt ervoor dat je kleu-
ren er veel beter uitzien dan op een klassieke 
monitor. Dankzij het IPS-scherm heb je 
toegang tot zo’n 99% van het sRGB kleuren-
gamma, ideaal voor iedereen die professio-
neel met kleuren werkt.

Verder is het toestel voorzien van een mo-
dern design en de nodige poorten. Naast 
twee HDMI-poorten vind je op de achterzijde 
een USB-C-poort die je kan gebruiken om 
een smartphone of laptop op te laden. Verder 
vind je een DisplayPort en twee USB-poor-
ten terug. De monitor heeft ook twee luid-
sprekers van 5W, deze produceren niet de 
hoogste kwaliteit van geluid, maar het is wel 
merkbaar beter dan bij andere monitoren.

Leuk om naar te kijken
Het scherm kan 5 graden naar voren gekan-

teld worden en 20 graden naar achter, wat 
genoeg is voor de meeste situaties. Verder 
kan het ook 90 graden gedraaid worden, 
ideaal als je het als tweede monitor wil ge-
bruiken tijdens het surfen. Over de kijkhoek 
van dit scherm zijn we trouwens enorm 
tevreden. LG belooft 178 graden en dit klopt 
dan ook.
Wanneer je het optiemenu opent via de joys-
tick onderaan het scherm, merk je dat dit 
vlot gaat. Via datzelfde menu testten we ook 
de helderheid van het scherm en merkten 
op dat het scherm op maximale helderheid 
enorm aangenaam te gebruiken is en de 
ogen niet nodeloos vermoeit.

Ook voor gaming?
Verder heeft de monitor een hele reeks ga-
ming specifieke instellingen zoals FreeSync, 
dat je op AMD grafische kaarten toelaat om 
gebruik te maken van een dynamische re-
fresh rate voor vloeiende beelden.

569 euro_www.lg.com
+  Grote kijkhoek, helderheid, contrast, 

HDR

-  FreeSync niet compatibel met Nvidia 
kaarten

R e v i e w  L G  2 7 U K 8 5 0  4 K- m o n i t o r

LG 27UK850
Voor zakelijk 
gebruik én gaming
De LG 27UK850 is het ideale 4K instapmodel voor 
zakelijke gebruikers en gamers  • door Sven Van Herck

Met de LG 27UK850 heb je een 4K Ultra HD 
monitor in handen die je dankzij het IPS-
scherm in alle omstandigheden een zo mooi 
mogelijk beeld zal tonen, of je nu een gra-
fisch ontwerper bent of een gamer.
Die mooie kleuren verschijnen onder andere 
door de aanwezigheid van HDR 10 (high 

http://www.lg.com
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Als je op zoek gaat naar desktop-pc’s of 
laptops die specifiek gericht zijn op gamers, 
dan is de kans enorm groot dat je een van de 
toestellen van MSI zal tegenkomen. MSI heeft 
een uitgebreide collectie aan kwalitatief hoog-
staande pc’s, laptops, monitoren en acces-
soires (muizen, toetsenborden, headsets, etc.) 
voor gamers. Wij zijn op de redactie aan de 
slag kunnen gaan met een gamingdesktop uit 
de Infinite-serie van MSI, namelijk de Infinite 
A 8th. Net zoals de naam al doet vermoeden, 
zijn de mogelijkheden die je krijgt met deze 
desktop quasi eindeloos. Ook de reclameslo-
gan “G.A.M.E. UNLIMITED” sluit hier mooi bij 
aan en is zeker op zijn plaats.

Op alles voorbereid
Het is duidelijk dat het hier gaat om een 
rasechte gamingdesktop. De Infinite A 8th 
bevat namelijk een 8e generatie Intel Core 
i7-8700 processor met DDR4 geheugen 
en komt ook aan met Intel Optane geheu-
gen waardoor de pc tot wel 14 keer sneller 
kan functioneren. Deze serie is verder ook 
beschikbaar met verschillende grafische 
kaarten die gaan tot de MSI GeForce GTX 
1070 Ti 8GB GDDR5. Voor de mensen die 
niet helemaal thuis zijn in computerhardwa-
re: het toestel is verbazingwekkend snel en 
levert consistent uitstekende prestaties. Ook 
de Silent Storm Cooling 3 zorgt ervoor dat 
de pc niet oververhit raakt zonder je bureau 

om te vormen tot een landingsbaan, aange-

zien dit quasi geluidloos gebeurt.
Dit alles zorgde ervoor dat ik probleemloos 
elke game met de hoogste video-instellin-
gen kon spelen. Overwatch, een game van 
Blizzard Entertainment, werkte probleemloos 
op de hoogst mogelijke kwaliteit zonder ook 
maar een keer te haperen, zelfs in het midden 
van een heftig gevecht waar alle tien spelers 
tegelijk aan deelnamen. Ook Blade & Soul, een 
MMORPG-game van NCSoft, met eindeloze 
landschappen laadde probleemloos en snel 
op de hoogste kwaliteit en vertoonde geen 
enkele hapering. Ook na meerdere uren raakte 
de pc niet oververhit en bleef de pc kwaliteit 
afleveren. Verder heb je met de HDD van 2TB 
zeker voldoende opslagruimte om zorgeloos 
al je games te installeren.

Misschien te goed 
voorbereid
Zoals de meeste gamingzaken is, tot mijn gro-
te ergernis, ook de Infinite A 8th uitgerust met 
RGB-technologie. Sommige mensen zijn er fan 
van, maar daar hoor ik nog steeds niet bij. Ge-
lukkig was er de mogelijkheid om deze functie 
uit te schakelen, waardoor ik geen last had van 
een afleidende lichtregenboog terwijl ik aan het 
gamen was. Ook het handvat “waarmee je de 
pc makkelijk met één hand kan dragen”, lijkt 
mij niet geheel op de juiste plaats, aangezien 
de gemiddelde mens niet voldoende spier-
kracht heeft om deze enorme pc met een hand 
te kunnen optillen. En zelfs al zou het mogelijk 

zijn, dan is de pc wat mij betreft net iets te duur 
om eventjes met een hand te vervoeren.
Een laatste designkwestie die voor mij geen 
bepaalde meerwaarde had, was de glazen 
zijkant die meegeleverd was, zodat je kan zien 
wat er in de pc zit terwijl je aan het gamen 
bent. Net zoals de RGB-verlichting is dit iets 
dat mij eerder afleidt van het gamen. Aan de 
andere kant was het dan weer handig dat de 
ondoorzichtige zijkant er standaard op zat, 
waardoor ik niet eerst nog de glazen wand 
moest vervangen. Gelukkig bleven mijn erger-
nissen over de Infinite A 8th tot slot beperkt 
tot deze kleinigheden in het design.

Conclusie
Wat betreft de binnenkant van de Infinite A 8th 
zal ik absoluut niet klagen. De pc doet alles 
(en zelfs meer dan) wat ik ervan had verwacht 
en dat voor een niet al te hoge prijs in verge-
lijking met andere gaming-pc’s in hetzelfde 
segment. Alleen enkele uiterlijkheden zoals de 
RGB-verlichting en de optionele glazen zijkant 
hadden geen bijzondere meerwaarde voor mij. 
Gelukkig zijn deze uiterlijkheden niet ten koste 
gegaan van de kwaliteit van de andere hard-
ware en ook snap ik dat sommige gamers wel 
enorme voorstanders zijn van dingen zoals de 
RGB-verlichting. Ben je dus op zoek naar een 
kwalitatief hoogstaande en toch relatief goed-
kope gaming-pc, dan is de MSI Infinite A 8th 
zeker je geld waard.

1.299 euro_www.msi.com
+   8e generatie Intel-processor,  

2TB HDD, Stille ventilatoren

-  Nutteloos handvat, Extra glazen  
zijkant

R e v i e w  M S I  I n f i n i t e  A

MSI Infinite A 8th gamingdesktop

Het zware geschut
De MSI Infinite A 8th heeft alvast de looks van een 
gamingdesktop. Wij hebben uitgetest of hij ook 
kwaliteit kon afleveren.  • door Bram Lodewijks

http://www.msi.com
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De meeste onder ons zijn het waarschijnlijk 
gewend om te gamen op een 1080p scherm, 
de resolutie van 1920x1080 is namelijk nog 
enorm populair. Toch kan je niet anders 
dan jaloers zijn wanneer je online of in de 

winkel een ultrawide monitor tegenkomt. De 
AOC Agon AG352UCG6 is er daar één van, en 
recht uit de doos maakt hij onmiddellijk indruk. 

Door zijn afmeting is de AOC Agon 
AG352UCG6 een zwaar scherm, maar dat 

wordt goed opgevangen door 
het metalen frame, dat er naar 
eigen mening niet echt elegant 

uitziet. Wanneer je echter houdt 
van een ruwer ontwerp is deze 

monitor zeker iets voor jou.

Aan de rechterzijde is deze Agon 
voorzien van een haak om je 
headset aan te hangen. Handig, 
en het maakt er een echte gaming 
monitor van. Daar hoort natuurlijk 

ook kleurenverlichting bij, wat de AOC 
Agon AG352UCG6 aan de voor- en achterzij-
de heeft. Het volledige RGB-spectrum kan je 

niet selecteren, maar de keuze tussen rood, 
blauw en groen is helemaal voldoende. In 
combinatie met de voetsteun krijg je zo een 
wel heel futuristische look, zeker als we daar 
nog eens het gebogen scherm bijtellen, dat 
voor een nog intensere ervaring zorgt.

Beeldkwaliteit
Hier gaat het allemaal om, hoe ziet het 
scherm eruit als je het aansluit op je com-
puter? In één woord: fantastisch. De kleuren 
komen met de standaardinstellingen al on-
middelijk goed tot hun recht en eens je een 
game induikt word je opnieuw overdonderd. 
Niet elke game ondersteunt de 21:9 resolutie, 
maar bij spellen zoals het door ons geteste 
Assassin’s Creed Odyssey, ben je enorm blij 
dat je de mogelijkheid hebt. Ongetwijfeld 
dragen de responstijd van 4 ms, beeldver-

versing van 120Hz en G-SYNC-mogelijkheid 
bij aan de wow-factor van dit scherm. De 
verschillende instellingen zijn bereikbaar 
via een joystick onderaan de monitor, in een 
menu dat niet echt intuïtief werkt, zoals we 
dat bij 99% van monitors zien. 

Het prijskaartje van de AOC Agon 
AG352UCG6 ligt vrij hoog met 849 euro, 
maar voor dat geld krijg je echt wel een 
indrukwekkend toestel in handen. 

849 euro_www.aoc.com
+  premium beeldkwaliteit, haakje voor 

headset

-  OSD moeilijk te navigeren, design kon 
nog beter, G-Sync enkel voor Nvidia 
kaarten

R e v i e w  AO C  A g o n  AG 3 5 2 U C G 6

AG352UCG6

Extra veel 
gameplezier
Wil je echt alles zien dat er in je games gebeurt? Dan is de AOC Agon AG352UCG6 
misschien wel iets voor jou. Deze 1440p monitor met 3440x1440 resolutie (21:9 
ratio) maakt (bijna) al je dromen waar.   • door Sven Van Herck

http://www.aoc.com
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