
Iets waar je op kunt letten is of de voeding 

modulair of semi-modulair is. Dit betekent dat 

de kabels alleen aangesloten hoeven te worden 

wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn. Dit voor-

komt een kabelkluwen in je pc van kabels die 

toch niet nodig zijn. Het verschil tussen volledig 

modulair en semi-modulair is dat bij die laatste 

de voedingskabel naar het moederbord die je 

toch altijd nodig hebt wél vast is uitgevoerd.

Behuizing
Als er één onderdeel is waarbij de keuze lastig 

is, is het wel behuizingen. Kijken we naar de 

technische ontwikkelingen, dan zijn die redelijk 

eenvoudig samen te vatten: we zien een enorme 

toename in gebruik van gehard glas, de ruimte 

voor dvd-stations is praktisch verleden tijd en het 

gebruik van de moderne usb-c-aansluiting gaat 

nog niet zo hard als we eigenlijk zouden willen.

Bij je aanschaf moet je eerst controleren dat 

de behuizing ruimte biedt aan de door jou 

uitgezochte onderdelen. De vormfactor (atx, 

micro-atx, itx) van het moederbord moet in de 

behuizing passen en er moet ruimte zijn voor 

jouw gekozen voeding, opslag en koeling. De bij 

de processor meegeleverde koelingen passen 

vaak omdat ze niet zo knoepergroot zijn, maar 

je kunt het altijd checken aan de hand van de 

specificaties.

Het ontwerp van de behuizing bepaalt de ba-

lans tussen koelprestaties en geluidsproductie, 

waarbij het eerste vooral een overweging is bij 

heel krachtige systemen. De allergrootste vraag 

blijft vooral: wat vind jij mooi? Als je inspiratie 

wilt opdoen: op pagina 110 vind je een vergelij-

king van een aantal behuizingen tussen de 80 

en 100 euro. En in de lijst met voorbeeldsyste-

men gebruiken we behuizingen met een goede 

prijs-prestatieverhouding. 

INSTAP-PC COMPACTE THUIS-PC MID-RANGE FOTO- EN 
VIDEOBEWERKINGS-PC

MID-RANGE GAME-PC HIGH-END GAME-PC

RICHTPRIJS € 350,- € 525,- € 1200,- € 1150,- € 2450,-

Processor Intel Pentium G5400 Intel Core i3-8100 AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i5-8400 Intel Core i7-8700K

Moederbord MSI H310M Pro-VDH ASRock B360M-ITX/ac ASUS Prime X470 Pro MSI B360 Gaming Pro Carbon
Gigabyte Z370 Aorus Ultra 
Gaming 2.0

Werkgeheugen Crucial 2x 4 GB, 2400 MHz HyperX Fury 2x 4 GB, 2400 MHz
Crucial Ballistix Sport LT 2x 8 GB, 
2666 MHz

Corsair Vengeance LPX 2x 8 GB, 
3000 MHz

GeIL Super Luce 2x 8 GB, 3000 
MHz

Processorkoeling Bij processor inbegrepen Noctua NH-L9i Scythe Kotetsu II Scythe Mugen 5 NZXT Kraken X72

Videokaart
ASUS ROG GeForce GTX 1050, 
2 GB

MSI GeForce GTX 1060 Gaming 
X 6G, 6 GB

Gigabyte Aorus GeForce GTX 
1080 Ti Xtreme, 11 GB

Ssd Kingston A400, 240 GB Crucial MX500, 250 GB Samsung 860 EVO, 500 GB Crucial MX500, 250 GB Samsung 850 EVO, 500 GB

Harde schijf WD Blue, 4 TB WD Blue, 1 TB WD Blue, 2 TB

Behuizing Sharkoon VS4-S In Win Chopin Fractal Design Meshify C Sharkoon TG5 RGB NZXT H700i

Voeding be quiet! B8, 300 watt Bij behuizing inbegrepen Seasonic Focus Gold, 450 watt Corsair CX450M, 450 watt Seasonic Focus Plus Gold, 650 watt

Adviezen
Het is een lastige tijd om op zoek te zijn naar 

een nieuw systeem. Het kiezen van een ga-

me-pc’s staat budgettair onder druk van de 

cryptomining-hype, die de prijs van video-

kaarten tot ongekende hoogtes stuwt. Ga-

mers die niet direct een nieuw systeem nodig 

hebben, kunnen beter nog even wachten. 

Ook de geheugenprijzen zijn momenteel vrij 

hoog, iets dat alle kopers merken in de prijs 

van werkgeheugen en ssd-opslag.

Aan de andere kant heeft de terugkeer van 

concurrentie op de processormarkt ervoor 

gezorgd dat we na jaren van geleidelijke toe-

names in prestaties anno 2018 weer flink 

krachtigere systemen krijgen voor ons geld. 

We adviseren altijd om goed na te denken 

wat je precies verwacht van een computer, 

maar om je vast op weg te helpen hebben we 

een aantal voorbeeldsystemen uitgezocht. 

Een echt budgetsysteem voor de meest een-

voudige taken, een luxe compacte all-round 

pc voor thuis, een werkpaard voor foto- en 

videobewerking en een middenklasse en 

high-end game computer. Gebruik deze con-

figuraties vooral als inspiratie voor een door 

jou samengesteld systeem.
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