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XGN-redacteur wint editors gaming challenge
(video)
Richard Verweij winnaar vóór Erwin Bosma en Yarasky

12 DECEMBER 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

Richard Verweij van XGN heeft de HP OMEN editors challenge gewonnen. Deze challenge

was een spontane wedstrijd georganiseerd door HP. Gamespecialist Kevin Maarssen toerde

langs gameredacties met de mobiele game cave en daagde redacteuren uit om de eerste

kamer van het eerste level van DOOM het snelst te bereiken. Uiteindelijk was Richard

Verweij van XGN – een fervent DOOM-speler – de allersnelste.

AMSTELVEEN, 12 december 2016 – Richard Verweij van XGN heeft de HP OMEN editors

challenge gewonnen. Deze challenge was een spontane wedstrijd georganiseerd door

HP. Gamespecialist Kevin Maarssen toerde langs gameredacties met de mobiele game

cave en daagde redacteuren uit om de eerste kamer van het eerste level van DOOM het

snelst te bereiken. Uiteindelijk was Richard Verweij van XGN – een fervent DOOM-speler –

de allersnelste.

Bekijk de video.

De jonge gamer versloeg onder andere gamevlogger Yarasky, die het podium haalde met

een verdienstelijke derde plek. Erwin Bosma van IGN werd tweede op slechts 5 seconden

van de winnaar. Als winnaar kreeg Richard het complete HP OMEN ecosysteem, dat bestaat

uit de HP OMEN 15 gaming notebook en de OMEN (SteelSeries) muis, headset en rugtas.

Verweij over zijn zege: "Ondanks dat het even geleden was dat ik de game had doorlopen,

was er bij mij geen twijfel of ik alle ins en outs nog wist. Een HP OMEN notebook is zeker een

aanwinst, al helemaal als je hem gewoon keihard wint door een vette game te spelen!"

Herbert Wormgoor, Communicatie Directeur van HP over de HP OMEN media challenge: “ Het

was een idee dat spontaan opkwam. We hebben de spullen bij elkaar gepakt en zijn ‘on

tour’ gegaan. Het enthousiasme was groot en dat is begrijpelijk: gaming is iets dat je samen

moet spelen, beleven en het competitie-element doet de rest. Ik sluit ook niet uit dat we dit

nog een keer herhalen”.

HP bood al langer gaming laptops en desktops aan, maar doet dat nu met een zeer breed

en gevarieerd portfolio onder de naam OMEN. Met de HP Omen notebooks (15 inch en 17

inch), HP OMEN desktop en het topmodel OMEN X by HP. Daarnaast zijn de HP OMEN

desktop en OMEN X VR-gecertificeerd.

De top-8

https://vimeo.com/194033840


1 Richard Verweij (XGN)

2 Erwin Bosma (IGN)

3 Yarasky (YaraskY)

4 Michiel Verheijdt (Reshift Digital)

5 Wouter Brugge (Power Unlimited)

6 Michel Musters (Gamer.nl)

7 Roberto a.k.a MagicMythic (365 Gaming)

8 Peter Paardenkoper (Inside Gamer)

Over HP Inc.

HP Inc. creëert technologie dat het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met

ons portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij

belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op

www.hp.nl.
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