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Opgave 1: Evaluatie UI 
Thomas Van Durme, 1e Master CW 
Jelle Van Gompel, 1e Master CW 
Bart Timmermans, 2e Master CW 

Abstract — Dit verslag geeft een korte evaluatie van de userinterfaces bij een aantal sociale netwerksites. Eerst en vooral 
worden de registratieprocedures geëvalueerd bij Facebook, Netlog, Twitter, Delicious en Wordpress. Het verschil tussen deze 
verscheidene gebruikersinterfaces laat zich vooral blijken in het aantal registratiestappen (en dus de duur), de duidelijkheid van 
de over te brengen informatie naar de gebruiker toe en het reclame/spam-gehalte doorheen deze procedure. Na deze evaluatie 
kan ook een duidelijker beeld worden gevormd over de verwachtingen van de gebruiker bij registratie op dergelijke sites.  
In het tweede deel van de paper wordt de gebruikersinterface van de Facebookapplicatie Dodgeball geëvalueerd door middel 
van de think-aloud-procedure. Een aantal proefpersonen wordt gevraagd luidop te zeggen wat ze denken op het moment van 
installatie en van gebruik van de toepassing. Op die manier is het snel duidelijk waar de knelpunten liggen bij het overdragen 
van informatie naar de gebruiker toe. In het geval van Dodgeball is het de gebruiker vooral niet duidelijk wat het doel is van het 
spel en om welke redenen hij nu juist verliest/wint. Het gaat hier eens te meer over onduidelijke en onvolledige 
informatieoverdracht in de gebruikersinterface. 

Ingediend op: 26 februari 2009 

——————————      —————————— 

1 INLEIDING

Hoewel we vaak geen problemen ondervinden in de communicatie tussen mensen onderling, is de communi-
catie tussen mens en machine heel wat minder evident. Het is voor de hand liggend dat men de informatie zo juist 
en volledig mogelijk tracht over te brengen, om zoveel mogelijk misvattingen of dubbele interpretaties te vermij-
den. Maar persoonlijke voorkeur en eigen interesses leiden soms tot onduidelijkheden voor andere mensen. En 
dat is wat ontwikkelaars van gebruikersinterfaces zoveel mogelijk trachten te vermijden. Een test met proefper-
sonen op de ontwikkelde applicatie biedt een makkelijke oplossing tot het vinden van de begrijpelijkste informa-
tieoverdracht voor iedereen. Dit verslag laat duidelijk enkele goede (en minder goede) aspecten zien van gebrui-
kersinterfaces die aan het licht komen wanneer enkele users de applicatie gebruiken. In hoofdstuk 2 volgt een 
korte evaluatie van de gebruikersinterface van de registratieprocedure bij verschillende sociale netwerksites. Dit 
staat ons ook toe deze gebruikersinterfaces met elkaar te vergelijken en de goede tegen de minder goede aspecten 
af te wegen. Hoofdstuk 3 tenslotte beschrijft onze bevindingen bij het installeren en gebruiken van een welgeko-
zen Facebookapplicatie. Ook hier wordt weer de aandacht gevestigd op de aspecten in de gebruikersinterface die 
duidelijke informatie overbrengen, alsook op de aspecten die beter en duidelijker zouden kunnen worden ge-
maakt. Tot slot volgt een kort besluit in hoofdstuk 4. 

2 EVALUATIE VAN DE REGISTRATIES 
2.1 Facebook 
Bij het starten van de Facebook registratieprocedure communiceert Facebook standaard in het Frans, taalwijzi-
ging naar Nederlands dient manueel te gebeuren. Nadat de eerste velden ingevuld zijn, wordt onderstaande over-
dreven captcha challenge van de gebruiker verwacht (zie SCREENSHOT 1).  

Facebook maakt gebruik van een activatiemail.  De interface bevat weinig items die niet gerelateerd zijn aan de 
registratie procedure. Facebook is ook vrij van reclameboodschappen.  Opties in de registratieprocedure kunnen, 
indien ongewenst, geskipped worden. Positief aan de gebruikerservaring is dat personen die je hebben uitgeno-
digd om Facebook te gebruiken automatisch je vriend zijn, waardoor de gebruiker aan het einde van de registra-
tieprocedure niet gewoon een ‘leeg’ account heeft.  

De totale registratietijd schommelt rond 5 à 7 minuten, en bestaat uit 1 stap gevolgd door 4 extra stappen na de 
activatiemail. 
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2.2 Netlog 
Netlog laat de gebruiker toe zijn taal te kiezen, met de drie officiële talen (Nederlands, Frans, Duits) als eerste 
keuze (zie SCREENSHOT 2). Netlog vereist ook een captcha authenticatie, al is deze wel eenvoudiger dan bij 
Facebook. Ook hier is de hoeveelheid vereiste persoonsgegevens beperkt, het profiel kan later worden aangevuld. 
Netlog’s privacy statement is enigzins ongewoon, hiervoor zijn argumenten zowel pro als contra (zie 
SCREENSHOT 3). Nadat de basisvelden ingevuld werden, zijn alle volgende stappen vriend en reclame gerela-
teerd (zie SCREENSHOT 4 en 5). Bij al deze stappen kan men niet teruggaan naar de vorige stap, dewelke een 
fout onherstelbaar maakt. In het slechtste geval moet de registratieprocedure afgebroken worden.  

De startfase bestaat uit 3 stappen, na ontvangst van de activatiemail volgen er nog 7 extra stappen, wat het een 
enigzins vermoeiende registratieprocedure maakt. De totale registratietijd bedraagt 10 minuten. 

2.4 Twitter 
Op de Twitter start pagina is het woord registratie nergens te bespeuren, en nieuw account dient aangemaakt te 
worden door op de knop get started/join te klikken. Ook blijkt van de startpagina niet duidelijk wat Twitter is, en 
waarvoor men registreert. Positief is de directe interactie (vermoedelijk Ajax technologie) op het invullen van 
velden, wat een zeer tijdsbesparend karakter heeft (zie SCREENSHOT 6). Ook hier is er een captcha aanwezig, 
deze is leesbaar en heeft een geluidsfragment optie, hoewel deze laatste heel moeilijk te verstaan is. Twitter ver-
eist geen activatiemail, wat ook de registratietijd weer ten goede komt. Ook onthoudt Twitter de waarde van de 
velden indien er iets misgelopen is. Het toevoegen van vrienden in de registratieprocedure is optioneel (zie 
SCREENSHOT 7). Om via email op de hoogte te blijven maakt Twitter gebruik van de term inside scoop, wat 
weinig transparant is. Het followen van bepaalde items is standaard aangevinkt, iets wat eerder te vermijden valt. 
De registratieprocedure bestaat uit 2 stappen en neemt ongeveer 2 minuten in.  

2.5 Delicious 
De registratieprocedure wordt gestart door te klikken op de ‘Join now’ knop dat zich in het uiterste hoekje van 
het scherm bevindt. Ook hier is er een slecht leesbare captcha, en wanneer deze incorrect ingestuurd wordt, ver-
dwijnen daarna de ingevulde waarden van de paswoordvelden. Er is geen activatiemail vereist. De informatie 
over het toevoegen van snelkoppelingen in de browser, om later snel de Delicious bookmarks te kunnen terug-
vinden, compliceert de zaken (zie SCREENSHOT 8). Deze laatste optie is ook alleen maar interessant voor de 
gevorderde gebruiker. Ook kan het importeren van bestaande bookmarks op een later tijdstip. Beide zaken ver-
hinderen een snelle registratie van gebruikers die eigenlijk maar gewoon een kijkje willen nemen.  

In sommige gevallen was er een hoogst onduidelijk einde van de registratieprocedure, met name wanneer gebruik 
werd gemaakt van de importeer optie (zie SCREENSHOT 9). De gebruiker diende dan op cancel te drukken 
waarna geen informatie kwam of de registratie al dan niet geslaagd was. De totale procedure neemt 3 minuten in 
beslag en bestaat uit 3 stappen. 

 

2.6 Wordpress 
Aanvang van de registratieprocedure is duidelijk bij Wordpress. Meteen viel de abnormale fontgrootte bij de 
gegevensvelden op. Bij Wordpress is geen captcha vereist, echter wel een activatiemail. In de activatiemail stuurt 
Wordpress het wachtwoord in cleartext door, en wordt dit vermoedelijk ook op die manier in de database opge-
slagen, wat een erg onveilig karakter heeft . 

De privacy statement terminologie Legal flotsam is onduidelijk. De Wordpress procedure is vrij kort, rond 1 mi-
nuut, en bestaat uit 2 stappen. 
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2.7 Besluit 
In de vergelijkingen worden korte procedures als beter ervaren. De snelheid van de procedure hangt 
voornamelijk af van het aantal stappen, de activatiemail, directe gebruikersinput feedback, en de captcha (in 
volgorde van belangrijkheid).  
Een grote invloed op het subjectieve gevoel van voldoening is de afwezigheid van een activatiemail, de 
bereikbaarheid van een gebruiker door een applicatie zou best optioneel zijn en niet afgedwongen door een 
activatiemail. Dit laatste geldt zeker voor gebruikers die gewoon eens een kijkje willen nemen.  

Volgens bovenstaande criteria komen Twitter en Wordpress als goede registratieprocedures naar voren. Delicious 
scoort slecht omwille van de erg onduidelijke procedure. Facebook scoort beter dan Netlog en dankt dit vooral 
aan de afwezigheid van reclame, overbodige opties en de snellere doorlooptijd. 

In onderstaande tabel werden de verschillende toepassingen gerangschikt van slecht naar goed: --, -, 0, +, ++. 
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Facebook 0 - 0 0 - 

Netlog 0 -- - 0 -- 

Twitter ++ ++ + - ++ 

Delicious - - -- - -- 

Wordpress + ++ + + - 

 

3 FACEBOOK APPLICATIE 
3.1 Keuze 
Voor het kiezen van een applicatie werd gebruik gemaakt van de http://www.facebook.com/apps pagina. 
Het aanbod aan applicaties is zeer uitgebreid, wat het zoeken naar een geschikte applicatie bemoeilijkt. Facebook 
stelt daarom enkele hulpmiddelen ter beschikking om dit zoekproces te vergemakkelijken. Zo kan bovenaan 
gekozen worden tussen meest gebruikte, nieuwste en door facebook aangeraden applicaties. Rechts kan 
daarenboven een subcategorie binnen dit aanbod geselecteerd worden. Bij het zoeken naar een geschikte 
applicatie werd gekozen om te zoeken binnen de gaming categorie bij de meest gebruikte applicaties. Na het 
overlopen van enkele pagina’s werd gekozen voor de applicatie Dodgeball, voornamelijk omdat deze deed 
denken aan de gelijknamige film. 

3.2 Installatie 
Na het aanklikken van de applicatie komt de gebruiker terecht op een introductiepagina van de applicatie. Het is 
niet onmiddellijk duidelijk op welke manier de applicatie geïnstalleerd kan worden. Door op de knop “Naar de 
toepassing gaan” te klikken, blijkt een installatieproces geïnitieerd te worden (zie SCREENSHOT 10).  

De eerstvolgende vraag die gesteld wordt betreft het vrijgeven van gebruikersgegevens aan de applicatie (zie 
SCREENSHOT 11). Hoewel deze vraag voor een ervaren facebook gebruiker ondertussen als vanzelfsprekend 
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beschouwd wordt, komt deze als een verrassing voor een facebook leek. Op de volgende pagina wordt gevraagd 
een specialiteit binnen het spel te kiezen (zie SCREENSHOT 12). Wat echter ontbreekt is een duidelijke 
introductie van wat precies het doel is van het spel, iets wat men zou verwachten voor men deze vraag kan 
beantwoorden. Na het kiezen van een specialiteit komt men op de homepagina van het spel terecht en kan het 
spel gespeeld worden (zie SCREENSHOT 13).  

3.3 Gebruik
Voor het bepalen van de user experience van de facebook applicatie werd gebruik gemaakt van de think aloud 
onderzoeksmethode. Hierbij werden drie proefpersonen achtereenvolgens achter de computer geplaatst met als 
doel het installeren van de applicatie Dodgeball en het spelen van een spel via deze applicatie. Tijdens het onder-
zoek werd de proefpersoon geacht luidop te zeggen welke zijn handelingen waren en waarom hij deze uitvoerde. 
Van deze acties en de reacties werd een video-opname geregistreerd. Bovendien werd opgeschreven wat de ge-
bruiker zei en de handelingen die hij uitvoerde. De genomen noties werden bijgevoegd als bijlage.  

Een eerste punt dat naar voor komt bij een analyse van het think aloud onderzoek, is de afwezigheid van informa-
tie betreffende het doel van de applicatie.  Op de algemene introductiepagina van de applicatie is geen informatie 
terug te vinden over de applicatie (zie SCREENSHOT 10). Ook op de applicatie zelf is geen informatief of hulp-
biedend onderdeel (zie SCREENSHOT 13). Deze afwezigheid van informatie zorgt dat een beginnende gebrui-
ker onwetend opties selecteerd, zoals de specialiteit bij installatie van de applicatie, waardoor deze het later 
moeilijk krijgt het spel goed te kunnen spelen.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de leertijd om de spelopties van Dodgeball te begrijpen zeer hoog is. Deze 
leertijd zou kunnen verlaagd worden door het invoeren van een introductietekst die het spel omschrijft. In een 
tweede oplossing om de leertijd te verbeteren zou men een helppagina kunnen toevoegen dewelke de mogelijke 
opties in het spel omschrijft.  

Hoewel noodzakelijke informatie over het spel ontbreek, blijkt het beginnen spelen van het spel geen probleem te 
zijn. Alle proefpersonen merkten onmiddelijk de challenge knop op de homepagina op. Via een simpele klik op 
deze knop kan onmiddellijk een gevecht gehouden worden. De proefpersonen weten echter niet wat hun te 
wachten staat en worden dus als het ware met een onzeker gevoel in de applicatie geïntroduceerd (zie 
SCREENSHOT 14). Na het eerste gevecht wordt duidelijk dat elke speler stats heeft, die belangrijk zijn in het 
gevecht (zie SCREENSHOT 15). Het leerproces van de applicatie kan beschreven worden als doen en 
gaandeweg leren en zou bevorderd kunnen worden door het invoeren van een helppagina.  

Een tweede bemerking die gemaakt kan worden, is dat de naamgeving van de beschikbare opties niet steeds even 
duidelijk zijn. Zo hoopte één van de proefpersonen een zoekfunctie te vinden onder het tab ranking (zie 
SCREENSHOT 16). Een andere probeerde zijn dodgeballspeler te verbeteren door credits te verdienen en werd 
naar een sponsor site gelokt. Bovendien bestaat er enige onduidelijkheid bij de proefpersonen omtrent de functie 
“jezelf ontslaan uit je eigen team” (zie SCREENSHOT 17). Een laatste misvatting betreffende de naamgeving 
van de tabs, ontstaat bij de “shop” tab. Slechts één van de proefpersonen heeft effectief op dit tabblad geklikt, 
terwijl de shop essentieel is om beter te worden in het spel. Bij een navraag bij de andere personen waarom zij 
deze optie niet geëxploreerd hebben, bleek dat het woord “shop” bij hen enige argwanende gevoelens opwekte.  

Er dient vanuit het ontwikkelingsteam zeker nog een inspanning gedaan te worden naar het toegankelijker maken 
van de beschikbare opties. Een eerste stap zou kunnen bestaan uit het hernoemen van enkele tabs. In een tweede 
stap  kan een helppagina geïntroduceerd worden waarin elke opties duidelijk uitgelegd wordt.  

In een derde opmerking kan de toevoeging van reclame advertenties aangekaart worden. Het betreft hier vooral 
de reclamebanner met een melding betreffende een nieuw bericht in de gebruikers inbox. Het feit dat deze recla-
me zeer hard gelijkt op de facebook interface zorgde voor menige verwarring onder de gebruikers. Niet alleen 
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wordt de gebruiker weggeleid van de applicatie pagina, het blijkt achteraf ook niet simpel te zijn om terug te 
keren naar het punt van aftakking. 

Een laatste opmerking, betreffende het uitnodigen van vrienden, is eerder gericht aan de algemene facebook in-
terface. Wanneer iemand een vriend wilt uitnodigen voor een applicatie krijgt deze de uitnodiging te zien zoals 
ze verstuurd zal worden naar deze vriend. De proefpersoon die een uitnodiging had verstuurd was echter verward 
hierover en dacht dat hij zichzelf uitnodigde (zie SCREENSHOT 18). Een andere onduidelijkheid hieromtrent 
betrof de vraag of de uitnodiging nu al dan niet verstuurd was. Deze punten zijn echter niet op te lossen door de 
applicatieontwikkelaars aangezien deze enkel gebruik kunnen maken van de beschikbare API calls. 

3.4 Besluit 
Uit de analyse van de facebook applicatie kan besloten worden dat deze op het vlak van user experience nog 
enkele verbeteringen kan ondergaan. Men kan opmerken dat vooral de leertijd een negatieve invloed heeft op het 
subjectieve gevoel van de gebruiker. Aangezien het doel van een spel is dit subjectieve gevoel te maximaliseren 
is het ontbreken van voldoende informatie betreffende het spel het belangrijkste pijnpunt. Deze informatie kan 
gebruikers helpen een betere spelerspecialiteit te kiezen bij installatie van het spel. Bovendien heeft dit ook een 
rechtstreekse invloed op het subjectieve gevoel van de gebruikers, die momenteel achterblijven met het gevoel 
van doelloos klikken. Positieve punten in de applicatie zijn de snelheid waarmee de belangrijkste taken uitge-
voerd kunnen worden en de onmogelijkheid voor het maken van fouten.  

In onderstaande tabel worden de belangrijkste eigenschappen betreffende user experience gekwoteerd, met als 
score, van slecht naar goed: --, -, 0, +, ++. 
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Dodgeball -- + + 0 - 

4 BESLUIT 
Dankzij deze opdracht werd vooral geleerd op de kleine details te letten die bijdragen tot het leveren van een 
betere informatieoverdracht tussen machine en mens. Elk detail kan belangrijk zijn voor een overzichtelijkere 
layout, voor de begrijpbaarheid van de applicatie en voor de leerbaarheid ervan. Dit geheel geëvalueerd vanuit 
het gebruikersstandpunt geeft een realistischer beeld van wat eigenlijk verwacht wordt een goede gebruikersinter-
face te zijn, wat natuurlijk van essentieel belang is voor een software-ontwerper. Een gebruiker streeft naar struc-
tuur, goede afwisseling tussen textueel en grafische layout, korte en bondige verwoording, ... Hij moet kortom in 
een handomdraai zien en weten waarover het gaat. De interface moet zodanig zijn dat het systeem doet wat de 
gebruiker verwacht dat het doet bij één van zijn handelingen.  

Het team was vooral onder de indruk van de doeltreffendheid van het think aloud protocol. Dit protocol levert 
niet alleen een goede evaluatie van de knelpunten binnen een applicatie, maar kan deze bovendien vroegtijdig 
signaleren. In de toekomst zal dan ook zeker met dit protocol gewerkt worden voor het iteratief verbeteren van de 
user experience van de te ontwikkelen facebook applicatie.  
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APPENDIXi 

Onderstaande tabel geeft het aantal geleverde werkuren weer. 
 Bart Timmermans Thomas Van Durme Jelle Van Gompel Totaal 

Facebook registratie 0,2 0,2 0,2 0,6 

Netlog registratie 0,2 0,2 0,2 0,6 

Twitter registratie 0,2 0,2 0,2 0,6 

Delicious registratie 0,2 0,2 0,2 0,6 

Wordpress registratie 0,2 0,2 0,2 0,6 

Blog entry over registraties 2 1,5 2 5,5 

Facebook app kiezen 1 0 0 1 

Facebook app installatie 1 0.1 0,1 1,2 

Facebook app think aloud 2 3 3 8 

Verslag schrijven 4 6 8 18 

Overige lestijden 6 10 10 26 

Totaal 17 21,6 24,1 62,7 

 

                                                        

 

SCREENSHOTS 

 

SCREENSHOT 1: Overdreven ingewikkelde captcha bij de Facebook-registratie. 
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SCREENSHOT 2: Initiële taalkeuze bij de Netlog-registratie. 

 

 

SCREENSHOT 3: Ongewone privacy-statements bij de Netlog-registratie. 
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SCREENSHOT 4: Overtollige reclame-gerelateerde stap bij de Netlog-registratie. 

 

 

SCREENSHOT 5: Overtollige vrienden-gerelateerde stap bij de Netlog-registratie. 

 
SCREENSHOT 6: Directe interactiviteit bij het invullen van velden (Twitter-registratie). 
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SCREENSHOT 7: Optionele stap om vrienden toe te voegen bij de Twitter-registratie. 

 

 
SCREENSHOT 8: Toevoegen van bookmarks in de browser bij Delicious-registratie. 
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SCREENSHOT 9: Onduidelijk einde van de Delicious registratieprocedure. 

 

 

 

 

 

 

SCREENSHOT 10: Misvattende verwoording op button om deze facebookapplicatie te installeren. 
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SCREENSHOT 11: Vraag tot vrijgeven van gebruikersgegeven bij het installeren. 

 

 

 
SCREENSHOT 12: Vraag naar de gebruikersspecialiteit als laatste installatiestap. 
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SCREENSHOT 13: Homepage van de facebookapplicatie Dodgeball. 

 

 

SCREENSHOT 14: Resultaat na een eerste ‘challenge’. 
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SCREENSHOT 15: Statistieken van de speler die van belang blijken te zijn. 

 

 

SCREENSHOT 16: Ranking-tab van de applicatie. 
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SCREENSHOT 17: Team-tab met onduidelijkheden over de ik-ontsla-mezelf functie. 

 

 

 

SCREENSHOT 18: Verwarrende pop-ups bij het uitnodigen van een vriend. 
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THINK ALOUD GEGEVENS 

Thomas 

• Opent Safari en selecteert facebook in de bookmarks 
• Typt dodgeball in ‘zoeken’ 
• Zoekt even naar de juist toepassing (het is niet de film) 
• Installeert de toepassing 
• Drukt op de knop ‘naar toepassing gaan’ 
• Applicatie vraagt om informatie, Thomas drukt op ‘toestaan’ 
• Er wordt gevraagd naar een player speciality. Thomas twijfelt over de vraag “Is dit de 

startpagina?”  
• Er wordt blijkbaar gevraagd vrienden te beginnen spammen. Thomas skipt dit geërgerd. 
• “Is dit nu de startpagina, ik zie niet waar ik moet klikken?” 
• Klikt op challenge, omdat die knop er het meest catchy uitziet. 
• Er vindt blijkbaar gevecht plaats tussen Thomas en de tegenstander. 
• Thomas’ team is verslagen 
• Klikt terug op ‘home’ 
• Klikt op ‘MyPlayer’ 
• Ziet dat hij geen punten gekregen heeft, dus gaat terug naar ‘home’ om iemand anders uit te 

dagen. 
• “Hoe zoek ik iemand om uit te dagen”. Zoekt een search-functie en kijkt daarbij even naar 

‘ranking’, maar daar staan enkel de allerbesten. 
• Gaat terug naar home en daagt een slechtere tegenstander uit. 
• Wordt opnieuw verslagen. 
• Vindt het spel niet meer leuk om te spelen, verliest altijd maar ‘speelt’ eigenlijk niet. 
• Ondervindt weinig variatie ... wint na de vierde challenge. 
• Merkt dat hij nog steeds geen upgrade points heeft gekregen. 
• Besluit een vriend te recruteren, maar vindt deze onduidelijk en weet niet of de uitnodiging al 

dan niet verstuurd is. 
• Ontdekt dat een speler zichzelf kan ontslagen, en ook andere spelers kan inhuren. 
• Daagt iemand uit die om één of andere reden alle stats op nul heeft staan. 
• Ziet dat hij een nieuw bericht heeft, en klikt op deze melding. 
• Merkt dat hij zich heeft laten misleiden door spam en moet de pagina sluiten omdat teruggaan 

niet lukt.  

Tom 

• Meldt zich aan op facebook 
• Weet al dat ergens links onderaan in het scherm een item is voorzien om applicaties te zoeken 

en maakt hier ook gebruik van. 
• Typt dodgeball in in ‘toepassing zoeken’ 
• Kiest de meest populaire toepassing (= de eerste in het lijstje) 
• Klikt op ‘naar toepassing gaan’ 
• Merkt dat hij toestemming moet geven en vindt dit oke. 
• Vindt het vreemd dat hij de specialiteit van de speler moet kiezen voor een spel dat hij nog 

nooit gespeeld heeft. Kiest dus willekeurig één van de drie opties. 
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• Leest de homepage van de applicatie maar wordt hier niet veel wijzer uit. 
• Ziet een lijstje van mensen met telkens een bijhorende challenge-knop, dus vermoedt dat hij 

daarop moet klikken. 
• Er wordt iets vermeld over teams, dus vermoedt dat hij in een team moet zitten. 
• Klikt op de menutab ‘team’. 
• Merkt dat hij vrienden kan recruteren en spelers kan huren, en ziet het verband met de credits 

die hij gekregen heeft bij het begin van het spel. 
• Zoekt tevergeefs naar een helpfunctie om uit te zoeken of het wel degelijk noodzakelijk is om 

een team aan te maken. 
• Gaat terug naar home en drukt op challenge om te zien wat er gebeurt. 
• Het lukt blijkbaar, want er wordt een melding gegeven dat hij gewonnen heeft. Hij heeft er geen 

idee van hoe hij dit heeft klaargespeeld, maar vindt het wel leuk. 
• Merkt dat hij 5 experiencepoints heeft gekregen voor de overwinning en controleert dit door 

naar de ‘earn credits’-tab te gaan. 
• Merkt dat hij ook credits kan verdienen door naar bepaalde sites te surfen, maar doet dit om 

veiligheidsredenen niet. 
• Besluit terug naar home te gaan en nog een andere speler uit te dagen. 
• Trekt een vreemd gezicht bij de melding ‘Congratulations, you have been defeated’ en vraagt 

zich af waarom hij verloren is. 
• Had meer actie verwacht (iets als flash-game) en heeft geen idee van wat hij gedaan heeft. 

 

 Sam 

• Meldt zich aan op facebook. 
• Typt in het vakje ‘search’ rechtsboven ‘dodgeball’ in. 
• Komt bij de film terecht, dus drukt op de tab ‘applications’ 
• Kiest de eerste toepassing in het lijstje. 
• Ziet een verwijzing naar Erik Duval dus vermoedt dat hij de juiste applicatie heeft gevonden. 
• Kijkt wat verward bij de vraag naar toegang tot zijn profiel, maar stemt toch in. 
• Vindt de vraag over player speciality heel vreemd, en kiest uiteindelijk voor ‘health’. 
• Systeem vraagt om zich bij een team te voegen. Sam weigert en klikt op home. Hij wil het spel 

spelen. 
• Ziet players met telkens een challenge-knop, dus gokt naar de bedoeling en drukt op 

challenge. 
• Verliest, lacht eens en snapt niet waarom hij verliest. 
• Klikt op shop en tracht te weten te komen waarom een bepaalde speler beter is dan een 

andere speler. 
• Koopt een betere basketball. 
• Klikt nog eens op challenge, en wint. 
• Trekt de conclusie dat hij gewonnen is omdat zijn stats beter waren dan die van zijn 

tegenstander en besluit dat dit te maken heeft met zijn betere basketball. 

 


