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bij de Pi hoort. Voor elke versie van 
de Raspberry staat die al sinds jaar 
en dag voor je klaar op raspberrypi.
org/downloads/noobs/. Het aardige 
van NOOBS is dat er niet alleen 
het standaard besturingssysteem 
Raspbian – een Linuxvariant – mee 
geïnstalleerd kan worden, maar ook 
een scala aan extraatjes. Waar-
onder LibreELEC, een uitgebreide 
mediaspeler gebaseerd op Kodi. Met 
name op de Pi 4 komt die dankzij 
4K-support volledig tot z’n recht, 
maar staat z’n mannetje zeker ook op 
de oudere versies. Bijzonder aardig is 
verder Risc OS, dat nog altijd bestaat 
(riscosopen.org) en onder meer 
voortleeft op de Raspberry. Windows 

iOt is ook een optie, al raden we je die 
af. Het heeft niet echt heel veel zin 
om elektronicaprojecten te baseren 
op een dergelijk besturingssysteem, 
het is toch allemaal wat top heavy. 
Linux wordt al sinds jaar en dag 
gebruikt voor embedded projecten en 
dat is natuurlijk niet voor niets. Als 
je dan toch wilt leren programmeren 
en hardware aansturen, steek je tijd 
dan vooral in dat leren doen in Linux. 
Daar heb je ook op andere hardware-
producten nog wat aan!

OUDE TIJDEN LATEN 
HERLEVEN
Bijzonder aardig is verder RetroPie 
(retropie.org.uk). Dit is een systeem 
dat een scala aan homecomputers, 
consoles en arcademachines uit 
vervlogen tijden nabootst. Als 
jij zorgt voor de software (hou 
rekening met de copyrights en 
zo…), dan ligt er jarenlang vertier in 
het verschiet nadat je RetroPie op 
een micro SD-kaart hebt gezet en 
in je Pi hebt geprikt. Met RetroPie 

komen we meteen weer even terug 
op die vraag helemaal aan het begin 
van dit artikel: welke versie van de 
Raspberry heb ik nodig? RetroPie is 
nog niet klaar voor de Raspberry Pi 4, 
en hoe lang dat nog gaat duren is op 
moment van schrijven onduidelijk. 
Op de Pi3 B(+) draait het echter als 
een zonnetje. Wil jij dus een retro-ga-
meconsole samenstellen op basis 
van de Raspberry, dan kun je de Pi 4 
nu het best nog even laten liggen. 
Waarbij vanzelfsprekend geldt dat 
zodra er een Pi 4-capabele versie van 
RetroPi beschikbaar komt, dit ideaal 
is. Dankzij de extra hoeveelheid RAM 
(in geval van de 4GB-variant) draaien 
ook zwaardere games moeiteloos. 
Of in ieder geval meer moeiteloos.

MEDIASPELER
Ben je op zoek naar een mediaspeler 
(streamer) om muziek vanaf je NAS 
en vanaf internet (webradio, Spotify 
enzovoort) ten gehore te brengen en 
te beheren, dan is er Volumio  
(volumio.org), onder meer beschik-

baar in een versie voor de Raspberry 
(volumio.org/get-started/). Hoe sta-
biel Volumio op dit moment met de 4 
werkt is niet duidelijk. Wel weten we 
dat er hard geprogrammeerd wordt 
achter de schermen. Bedenk echter 
dat Volumio relatief weinig eisen 
stelt aan de hardware; het voelt zich 
uitstekend thuis op bijvoorbeeld een 
Raspberry 3! Nu is de standaard DAC 
(ofwel digitaal naar analoog conver-
ter) op geen enkele Raspberry van 
bijzonder hoge kwaliteit. Je moet dus 
zelf voor een DAC zorgen. Er is meer 
dan genoeg te vinden voor de Pi, in 
alle prijsklassen. Google maar eens 
op Raspberry Pi DAC. De meeste sluit 
je aan op de GPIO-connector. Maar 
je kunt ook een high-end DACje als 
de Dragonfly kiezen. De rode versie 
ligt qua prijs mooi in het midden van 
wat de fabrikant maakt en klinkt – 
kunnen we uit eigen ervaring beamen 
– als een klok. Voordeel van een 
USB-oplossing is dat je ‘m ook kunt 
gebruiken in combinatie met bijvoor-
beeld je telefoon, laptop of PC. 

Er zijn inmiddels 
al flink wat versies 
van de kleine 
krachtpatser 
verschenen
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