
D eze X box is een lomp bakbeest
Games
Xbox One
Hij is in Nederland te koop:
de nieuwe X box One. Een
test van gamerecensent
Niels ‘t Hooft.

D
e controller van de
Xbox One. Die voelt
wél goed. Met precieze-
re analoge joysticks en
net iets lekkerder klik-
kende knoppen. Hij is

65 gram zwaarder dan de controller
van de concurrent, Sony’s PlayStation
4; kwestie van smaak wat je prettiger in
de hand vindt liggen.

Los van de besturingseenheid is het
moeilijk voor te stellen dat je smaak
uitgaat naar Xbox. Beide computers
werden eind vorig jaar in delen van de
westerse wereld tegelijk uitgebracht.
Op de PS 4 spelen we ook in Nederland
al negen maanden, maar Microsoft
bracht de Xbox One hier waarschijn-
lijk om logistieke redenen nog niet uit.
Niemand weet de precieze reden.

Nu hij er eindelijk is, rijst vooral de
vraag of dit nu is waar we zo lang op
hebben gewacht. Het contrast met So-
ny ’s machine is groot: een met zorg
ontworpen, elegant apparaat tegen-
over een lomp bakbeest dat doet den-
ken aan een oude videorecorder, goed-
koop plastic incluis. In volume is de
Xbox One maar liefst 1,7 keer zo groot,
en dan heeft hij ook nog een forse ex-
terne adapter, waar die bij de PlayStati-
on 4 is ingebouwd. Zie dat maar eens in
je tv-meubel te krijgen.

Het verschil is des te opmerkelijker
omdat de interne componenten vrij-
wel identiek zijn. Beide apparaten heb-
ben AMD-processoren die elkaar in re-
kenkracht weinig ontlopen; de Play-
Station 4 lijkt zelfs wat sneller. Hoe
kunnen de beste hardware engineers
van twee zo grote bedrijven tot zo’n
verschillend kwaliteitsniveau komen?

De systeemsoftware is al niet veel
beter. Deze gebruikt dezelfde tegels als
Windows 8, maar door het gebrek aan
een touchscreen voelt alles rigide en
ondoorzichtig aan. De software – in-
clusief apps en mediamogelijkheden –
is al flink geüpdatet sinds vorig jaar,
maar er is nog een lange weg te gaan.

Eén uniek verkooppunt is dat je tele-
visie kunt kijken via de Xbox One; je
sluit dan simpelweg de tv-ontvanger
aan op de Xbox. Veel voordeel heeft dit
nog niet. Je kunt sneller tussen games
en tv schakelen, of het tv-beeld in een
zijbalk plaatsen. Maar daarvoor moet
wel altijd de Xbox aanstaan als je tv
wilt kijken; immers zet je niet steeds de
stekker om. Tijdens mijn tests viel ook
nog regelmatig het beeld weg, schijn-
baar omdat de –nota bene speciaal
ontworpen en meegeleverde –HDMI-
kabel losjes in de spelcomputer zat.

Na tegenvallende verkoopresulta-
ten elders wordt de Xbox One niet

Jongeren in Tokio spelen op de Xbox One, sinds vorige week te koop in Japan.De verkoop verloopt er vooralsnog dramatisch.
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meer verplicht met de Kinect-camera
geleverd, waardoor het instappakket
nu honderd euro minder kost (400 eu-
ro). En eerlijk gezegd: de belofte is
mooi, maar je mist er weinig aan.

Kinect bestaat uit twee onderdelen,
waarvan de dieptecamera de belang-
rijkste is. Deze registreert je bewegin-
gen en gebruikt deze op het scherm.
Het apparaat was al beschikbaar voor
de vorige Xbox, en is verbeterd voor de
One. Toch blijft de techniek onbe-
trouwbaar. Zo zou je menu’s met hand-
bewegingen moeten kunnen navige-
ren, maar bij mijn tests werkte dit am-
per. Ik viel al snel terug op die geweldi-
ge controller, die wél altijd werkte.

Hetzelfde geldt voor het tweede on-
derdeel van Kinect, een gevoelige ste-
reomicrofoon die het mogelijk maakt
om de Xbox One te bedienen met
s te m c o m m a n d o’s. Ook dit hapert te
vaak om het stelselmatig te kunnen ge-
bruiken. Daar komt bij dat er –on-
danks het uitstel –geen Nederlandse
s te m c o m m a n d o’s zijn, en de taalin-
stellingen een lachertje zijn. Zet je de
console op Engels, dan moet je in de
Xbox Store in ponden betalen…

Eigenlijk is er maar één reden om
een Xbox One te kopen, namelijk dat
Microsoft zorgt dat sommige games er
exclusief, of eerder, op uitkomen. Dit
is meteen ook de ellende. Het betekent
dat je zowel een PlayStation 4 als Xbox
One moet hebben om alle goede con-
solegames van deze generatie te kun-
nen beleven. Zonder de Xbox One was
de gamewereld echt beter af geweest.

X box O ne. Prijs: 500 euro met Kinect,
400 euro zonder Kinect. *2

FEITEN EN C IJFERS

S o ny ’s Playstation 4 doet het stukken beter dan de Xbox One

De nieuwste Xbox - de
Xbox One - ligt sinds vrij-
dag in de Nederlandse
winkels, tegelijkertijd met
25 andere landen. De
spelcomputer van Micro-
soft werd november vorig
jaar al gelanceerd in de VS
en in verschillende Euro-
pese landen.

Voor Microsoft is de uit-
breiding een belangrijke
stap. De gamedivisie le-
vert een ruim aandeel in
de totale omzet van het
softwarebedrijf. Dit jaar
zette Microsoft bijna 9 mil-
jard euro om met games
op een totale omzet van 67

miljard euro. Toch staan ze
niet te juichen bij Micro-
soft. Concurrent Sony
heeft in de tussentijd veel
meer exemplaren van de
in dezelfde periode gelan-
ceerde PlayStation 4 ver-
kocht. In augustus ver-
kocht Sony van de Play-
Station 4 al het tien mil-
joenste exemplaar. De
Xbox One moet het voor-
lopig met ongeveer de
helft doen.

Oorspronkelijk zou de
Xbox One alleen werken
met een internetverbin-
ding. Dat stuitte op veel
kritiek. Een camera (Ki-

nect), die aangesloten is
op een systeem dat altijd is
verbonden met het inter-
net én rechtstreeks de
huiskamer inkijkt –daar
moesten gamers niks van
hebben. Het plan werd
door Microsoft herzien.

Ook Sony had opstartpro-
blemen met zijn spelcom-
puter, maar de PlayStation
4 was wel binnen een
maand beschikbaar in de
VS en de meeste Europe-
se landen. Drie maanden
later volgde de thuismarkt
en het gamegekke Japan,
waar de Xbox pas sinds
vorige week te koop is.

Dat de Xbox One pas zo
laat in de Nederlandse
winkels ligt, is een raadsel.
Volgens Microsoft is dit
„om aan de vraag te kun-
nen voldoen, en om onze
klanten de beste ervaring
te kunnen bieden”. Veel
duidelijker wordt het niet.

Daarmee doelt Microsoft
mogelijk op de bijleverde
bewegingssensor Kinect.
De spraakherkenning zou
ook in het Nederlands zijn,
maar in de uiteindelijke
versie is dit niet zo. Zonder
Kinect kost de Xbox One
400 euro, 100 euro goed-
koper dan met de Kinect.


