
woensdag 26 feb 2014 
Krachtpatsers zijn het, sommige e-readers. Maar welke extra’s zijn nu 
echt handig? Vier Pluslezers testen de nieuwste modellen. 
 
Is het lezen van een boek op een e-reader net zo aangenaam als het lezen van een 
‘gewoon’ boek? Aan de letters op het scherm ligt het niet: die worden weergegeven 
met elektronische inkt en dat leest lekker weg. Maar tijdens de test blijkt toch dat 
het papieren boek een streepje voor heeft en dit zit ’m vooral in de beleving van het 
papier. Dat je de pagina’s kunt voelen en ruiken, en ziet hoe ver je in het boek 
bent, is toch iets unieks. Boeken hoeven dus nog niet bij het oud papier. Een e-
reader is en blijft anders. 

Maar e-readers hebben óók een sterk punt: gemak. Het is niet meer nodig stapels 
boeken mee te slepen, want op een e-reader passen duizenden boeken. Ook kun je 
het lettertype en de grootte van de letters aanpassen, en soms ook de regelafstand. 
Verder groeit het aanbod van boeken voor de e-reader (e-books) enorm. 

Lees meer 
Veel extra’s en leesgemak Waar moet u op letten bij de aanschaf van een e-
reader? Wilma: “Ik dacht altijd dat het scherm doorslaggevend zou zijn, maar ik 
merk dat het formaat en gewicht ook moeten ‘kloppen’. Dat hangt samen met de 
grootte van je handen.” Haar tip: informeer bij de plaatselijke bibliotheek of daar e-
readers worden uitgeleend en probeer er eens eentje uit. Dat is ook wat JoAn zou 
willen. Na een dag testen blijft de keuze lastig, vindt ze. “De apparaten kunnen zo 
veel, daar zou ik graag meer tijd voor nemen.” Rigobert heeft twee e-readers. Hij 
heeft e-books in verschillende ‘bestandsformaten’ (de techniek waarmee ze worden 
opgeslagen). In Nederland is epub nu de standaard; veel e-readers kunnen hiermee 
overweg. 

Rigobert: “Maar als je e-books hebt in andere bestandsformaten, dan is dit wel iets 
om op te letten.” 

JoAn wijst op het gebruiksgemak en het belang van eenvoud. “Sommige e-readers 
hebben koppelingen naar Facebook en dergelijke, of je kunt er foto’s op bekijken en 
muziek afspelen. Dat heb ik echt niet nodig. Ik wil een e-reader met zo min 
mogelijk onnodige extra’s.” 

Wat de extra’s betreft: draadloos internet (wifi) op een e-reader is handig als je ook 
met het apparaat wilt internetten én als je overal boeken wilt downloaden (niet 
alleen thuis achter de pc). Achtergrondverlichting is handig voor iedereen die graag 
in bed leest. 

De geteste e-readers    (In volgorde van waardering: hoe meer sterren, hoe beter 
de verhouding is tussen de prijs en kwaliteit. Alle prijzen zijn adviesprijzen.) 



Onyx Boox i62 HD Firefly 
Waardering: 3 sterren €129 Kan overweg met epub, pdf, prc/mobi, djvu, rtf, 
doc, docx, xls/xlsx, ppt/pptx, html, fb2, chm, pdb , txt, zip, cbr, cbz, jpg, png, gif, 
bmp, tiff, mp3. Scherm 6 inch (±15 cm) diagonaal. Gewicht 228 gram. 

 
Het eerste dat opvalt aan de Onyx: het menu is gedeeltelijk Engelstalig. Dit blijft 
zo, ook als we de taal (redelijk eenvoudig) op Nederlands instellen. ‘Dictionary’ is en 
blijft dus ‘dictionary’ en wordt geen ‘woordenboek’. Dat geeft de indruk dat het 
apparaat niet helemaal af is. Een goede Nederlandstalige handleiding kunnen we op 
het apparaat niet vinden. De instellingen aanpassen gaat deels via een menubalk 
aan de onderkant van het scherm. De icoontjes zijn klein: “onhandig”, vinden alle 
testers. “Het wijst zich niet vanzelf”, zegt Rigobert. De bediening is wat omslachtig 
en het scherm is aan de trage kant. Op één onderdeel blinkt deze e-reader wel uit: 
het aanpassen van de lettergrootte. Dat kan met ‘pinch-and-zoom’, ofwel: je kunt 
de tekst op het scherm in elkaar knijpen of uit elkaar vegen met duim en wijsvinger. 
Net als op een tablet of smartphone, en het werkt prima. De achtergrondverlichting 
is ook handig. De Onyx kan met zakelijke documenten (Office) overweg. 



Icarus 8 
Waardering: 3 sterren €139 Kan overweg met epub, aac, bmp, drm, fb2, flac, 
gif, html, jpeg, mobipocket, ogg vorbis, pdf, png, txt. Scherm 8 inch (±20 cm) 
diagonaal. Gewicht 309 gram. 

 
De grootste e-reader uit de test is de Icarus 8. Het lijkt een pluspunt, want een 
fors scherm leest vast prettiger. Toch? Al gauw blijkt dat niet het geval. Het gewicht 
is de eerste stoorzender. “Zwaar”, zeggen alle testers. De tweede stoorzender is de 
besturing met alleen knoppen. Dat voelt in deze tijd gedateerd aan. Alle testers 
worstelen met de bediening. “Vooral het intoetsen van letters, bijvoorbeeld bij een 
zoekopdracht, is een heel gedoe”, zegt Wilma. JoAn ontdekt tijdens het testen dat 
ze bijna per ongeluk de opgeslagen boeken uitwist. “Gaat dat altijd zo makkelijk?” 
Pluspunten zijn er ook. Zo slaagt de Icarus 8 erin om html-bestanden goed weer te 
geven, iets wat de andere e-readers in de test niet lukt. En als de testers eenmaal 
een beetje gewend zijn aan de knoppen, leest het scherm prettig. “Voor wie nóg 
groter wil, is er ook een e-reader van Onyx met een scherm van 9,7 inch; dat is 
ruim 24 centimeter”, tipt Wilma. 



Kobo Touch Lila 
Waardering: 3,5 sterren €129 Kan overweg met epub, gif, html, jpeg, 
mobipocket, pdf, png, rtf, tiff. Scherm 6 inch (±15 cm) diagonaal. Gewicht 185 
gram. 

 
“Ligt lekker in de hand dankzij de prettige achterkant”, zegt JoAn. De achterzijde 
valt inderdaad op, niet alleen door de frisse kleur, maar ook door de geruite 
structuur. Dit geeft het apparaat een vriendelijke uitstraling. De Kobo Touch heeft 
één bedieningsknop en een touchscreen. De bediening wijst zich eigenlijk vanzelf. 
Helaas heeft deze e-reader geen achtergrondverlichting. Dat betekent dat je alleen 
bij daglicht of een lamp kunt lezen. Wilma en Rigobert missen knoppen aan de 
zijkant bij het bladeren. “Wel een makkelijk en goed woordenboek”, valt Rigobert 
op, “gewoon het woord ingedrukt houden en de vertaling verschijnt. En er zitten 19 
woordenboeken in.” De Kobo Touch onderscheidt zich vooral van de concurrentie 
door de strakke vormgeving. Niet alleen de buitenkant maar ook de menu’s, 
schermen en lettertypes zien er verzorgd en mooi uit. “Een beetje Apple-achtig”, 
vindt JoAn. 



Sony PRS-T3 Reader 
Waardering: 4 sterren €139 Kan overweg met epub, pdf, txt, fb2, jpeg, gif, png, 
bmp. Scherm 6 inch (±15 cm) diagonaal. Gewicht 200 gram. 

 
Sony timmert al jaren aan de weg met prima e-readers. Zo wordt de voorganger 
van dit model, de T2, uitgeleend door de bibliotheek waar Wilma en Dini werken – 
en die bevalt prima. Nieuw aan de T3 is het meegeleverde beschermmapje. “Fijn”, 
zegt Wilma, “het voelt meteen alsof je een boek openslaat. Ligt ook lekker in de 
hand.” “Zo’n beschermhoesje is prijzig, dus dat is een mooi extraatje”, vult Dini 
haar aan. De T3 combineert bediening op het scherm met knoppen. Dat bevalt 
goed. JoAn vindt het beginscherm handig en helder. Wel zijn er bij JoAn twijfels 
over extra’s, zoals koppelingen met Facebook. Het leidt de aandacht af van waar 
het om gaat: boeken lezen. Dat lezen gaat prima op deze Sony. Handzaam formaat, 
het scherm is mooi en de menu’s zijn logisch. Nadeel: het apparaat heeft geen 
achtergrondverlichting. Er zijn wel aparte beschermhoesjes met ingebouwd lampje. 
Die kosten €50. 



Kobo Aura HD 
Waardering: 4 sterren €179 Kan overweg met epub, pdf, mobi, jpeg, gif, png, 
tiff, txt, html, xhtml, rtf, cbz en cbr. Scherm 6,8 inch (±17 cm) 
diagonaal. Gewicht 240 gram. 

 
De Aura is iets groter dan de meeste andere e-readers uit deze test. Voor Wilma 
betekent dit dat ie nét niet meer lekker in de hand ligt. JoAn legt de Aura op tafel, 
wil bladeren, en drukt daarvoor op de zijkant van het scherm. De e-reader blijkt dan 
te wiebelen. “Misschien druk ik te hard”, zegt JoAn. Dat zou kunnen, maar 
misschien houdt het ontwerp onvoldoende rekening met lezers die het ding op tafel 
leggen. “Wel een mooie, strakke en robuuste uitstraling”, vindt JoAn. In de Aura zit 
wél achtergrondverlichting. Er is geen bedieningsknop, alles gaat via het menu op 
het scherm.  Dat menu oogt fris; een sterk punt van Kobo. Dini roemt de mooie, 
grote iconen die ruim zijn opgezet. “Dat werkt goed.” Het scherm reageert ook snel 
genoeg, maar mag wel iets sneller. “Zacht aan de ogen”, oordeelt JoAn. “Er bestaat 
ook een iets kleinere met achtergrondverlichting, de Kobo Glo”, weet Dini. “Die ligt 
iets prettiger in de hand, vind ik.” 



Icarus Illumina HD 
Waardering: 5 sterren €109,95 Kan overweg met epub, aac, bmp, fb2, flac, 
html, jpeg, mobipocket, mp3, ogg vorbis, pdf, rtf, txt, wav, wma. Scherm 6 inch 
(±15 cm) diagonaal. Gewicht 229 gram. 

De winnaar!  

De Icarus valt op door de scherpe prijs en door de combinatie van een bedienbaar 
scherm én knoppen. Het apparaat straalt functionaliteit uit. JoAn vindt het een mooi 
en handzaam model, “maar hij is wel een tikkie zwaar.” Dini is enthousiast over het 
beginscherm: “Overzichtelijk.” Rigobert valt het op dat het apparaat overweg kan 
met flink wat bestanden. Wilma leest door haar visuele beperking met een zeer 
grote letter en daardoor moet ze veel bladeren. “Ik heb dan liever een knop om te 
bladeren dan dat ik over het scherm moet vegen.” De Icarus biedt beide 
mogelijkheden. Rigobert mist een woordenboek maar is verder enthousiast. Een 
prettige extra is de schermverlichting. Kortom: een complete e-reader voor een 
vriendelijke prijs. 


