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1914-1918.  
De Grote oorloG. 

De Eerste Wereldoorlog—of “de oorlog die alle oorlogen zou beëindigen”—
vormde het toneel voor gewapende conflicten in het moderne tijdperk. Net toen 
Europa verzadigd raakte met nieuwe (en angstaanjagende) wapens die waren 
gesmeed in het tijdperk van industrialisering, werden de fragiele allianties tussen 
deze rijken volledig ontrafeld, wat leidde tot de meest verwoestende oorlog die de 
wereld ooit had gezien.

In Battlefield™ 1 doen spelers mee aan de belangrijkste gevechten uit deze oorlog, 
zowel groot als klein. Sluit je aan bij je kameraden en beleef de Eerste Wereldoorlog. 

BesturinG
informatie over BesturinG pc
Battlefield 1 op de pc kan met diverse besturingsapparaten worden gespeeld. De 
besturingsinstructies in de handleiding gaan ervan uit dat je gebruik maakt van een 
toetsenbord en muis. Je vindt hier ook uitleg over de besturing met de Xbox One 
draadloze controller, voor spelers die een gamepad willen gebruiken.
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toetsenBorDBesturinG
te voet

Bewegen W / s / a / D (QWErty-indeling)

Kijken muis

springen/parachute openen spatieBalK

herladen/interactie r

oprapen e

Wapen verwisselen muiswiel omhoog/omlaag

hurken linker-ctrl

liggen Z (vasthouden)

sprinten linker-shift

contactgevecht f

Granaat G

verrekijker gebruiken (alleen 
singleplayer)

Q (vasthouden)

spotten Q (tikken)

richten rechtsklikken (vasthouden)

ergens overheen/ 
langs kijken (achter dekking)

rechtsklikken (vasthouden)

commo rose (alleen multiplayer) Q (vasthouden)

vuren linksklikken

accessoire t

Gadget 1 3

Gadget 2 4

vuurmodus v

afleidingsmanoeuvre  
(alleen singleplayer)

c

map weergeven (alleen multiplayer) m

spelmenu esc

scorebord (alleen multiplayer) taB (vasthouden)
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te paarD

Bewegen W / s / a / D (QWErty-indeling)

Kijken muis

herladen r

op-/afstijgen e (vasthouden)

cavaleriezwaard trekken/ 
terugstoppen

2

afleidingsmanoeuvre  
(alleen singleplayer)

linker-shift

Granaat G

verrekijker gebruiken  
(alleen singleplayer)

Q (vasthouden)

vijand taggen (alleen singleplayer) Q (tikken)

andere camera (tijdens richten) c

richten rechtsklikken (vasthouden)

commo rose (alleen multiplayer) Q (vasthouden)

vuren/met cavaleriezwaard zwaaien linksklikken

map weergeven (alleen multiplayer) m

spelmenu esc

scorebord (alleen multiplayer) taB (vasthouden)
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in voertuiG

sturen W / s / a / D (QWErty-indeling)

Kijken muis

van stoel verwisselen f1 / f2 / f3 / f4 / f5

herladen r

verlaten e (vasthouden)

Wapen verwisselen muiswiel omhoog/omlaag

andere camera c

vuren linksklikken

spotten Q

commo rose (alleen multiplayer) Q (vasthouden)

remmen/achteruit s

accelereren W

in-/uitzoomen rechtsklikken

Gadget 1 3

Gadget 2 4

map weergeven (alleen multiplayer) m

spelmenu esc

scorebord (alleen multiplayer) taB (vasthouden)

in vlieGtuiG

Gieren a / D

meer/minder snelheid W / s

stampen pijl omhoog/omlaag/links/rechts

rollen (multiplayer) / draaien (singleplayer) muis

van stoel verwisselen f1 / f2 / f3

verlaten e (vasthouden)

spotten (alleen multiplayer) Q

commo rose (alleen multiplayer) Q (vasthouden)

richten rechtsklikken

vuren linksklikken

map weergeven (alleen multiplayer) m

spelmenu esc

scorebord (alleen multiplayer) taB (vasthouden)
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XBoX one DraaDloZe controller
opmerKinG: De besturingsinstructies in deze handleiding verwijzen naar de Xbox 
One draadloze controller-configuratie.

te voet

Bewegen 

Kijken 

springen/parachute openen 

herladen/interactie 

oprapen  (vasthouden)

Wapen verwisselen 

hurken 

liggen  (vasthouden)

sprinten 

contactgevecht 

Granaat 

verrekijker gebruiken (alleen singleplayer)  (vasthouden)

spotten  (tikken)

richten  (vasthouden)

ergens overheen/ 
langs kijken (achter dekking)

 (vasthouden)

commo rose (alleen multiplayer)  (vasthouden)

vuren 

accessoire 

Gadget 1 

Gadget 2 

vuurmodus 

afleidingsmanoeuvre (alleen 
singleplayer)

view-knop

map weergeven (alleen multiplayer) view-knop

spelmenu menuknop

scorebord (alleen multiplayer) menuknop (vasthouden)
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te paarD

Bewegen 

Kijken 

springen 

herladen 

op-/afstijgen  (vasthouden)

cavaleriezwaard trekken/
terugstoppen



snelheid verhogen 

Granaat 

verrekijker gebruiken  
(alleen singleplayer)

 (vasthouden)

vijand taggen (alleen singleplayer)  (tikken)

andere camera (tijdens richten) 

richten  (vasthouden)

commo rose (alleen multiplayer)  (vasthouden)

vuren/met cavaleriezwaard zwaaien 

map weergeven (alleen multiplayer) view-knop

spelmenu menuknop

scorebord (alleen multiplayer) menuknop (vasthouden)
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in voertuiG

sturen 

Kijken 

andere stoel 

herladen 

verlaten  (vasthouden)

ander wapen 

andere camera 

vuren 

spotten 

commo rose (alleen multiplayer)  (vasthouden)

remmen/achteruit 

accelereren 

in-/uitzoomen /

Gadget 1 

Gadget 2 

map weergeven (alleen multiplayer) view-knop

spelmenu menuknop

scorebord (alleen multiplayer) menuknop (vasthouden)
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in vlieGtuiG

Gieren /

meer/minder snelheid /

stampen /

rollen (multiplayer) /  
draaien (singleplayer)

/

andere stoel 

verlaten  (vasthouden)

spotten (alleen multiplayer) 

commo rose (alleen multiplayer)  (vasthouden)

richten  (vasthouden)

vuren 

map weergeven (alleen multiplayer) view-knop

spelmenu menuknop

scorebord (alleen multiplayer) view-knop (vasthouden)

hoofDmenu
highlights Start je Battlefield 1-ervaring met een set persoonlijk afgestemde 

gameplay-aanbevelingen, vrienden-updates, community-video’s, 
voortganghints en artikels.

multiplayer Van Operations tot Quick matches, dit is de plek waar je het pakket 
online multiplayeropties in het spel vindt.

campaign Kies uit zes oorlogsverhalen, elk met unieke locaties en uitdagingen.

soldier Volg je online multiplayer statistieken en prestaties, of pas je 
configuratie aan.

more Hier vind je de Codex-selectie, opties, rSp, Credits en premium-upgrades.
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campaGne
oorloGsverhalen
Van de bergtoppen van de Italiaanse alpen tot de zandvlaktes van de 
Nefudwoestijn, de Battlefield 1-campagne beschrijft de enorme schaal van de 
Eerste Wereldoorlog via een serie episodische oorlogsverhalen. 

opmerking: als je optionele Challenges voltooit en verborgen field manuals vindt, krijg 
je grafische wapen- en voertuigaanpassingen voor gebruik in multiplayer. 

prOlOGuE: StOrm Of StEEl
Sluit je aan bij de Harlem Hellfighters in een keiharde uitputtingsoorlog. 

frIENDS IN HIGH plaCES
Kies het luchtruim met twee vliegeniers die vechten boven het westfront, het 
belangrijkste strijdtoneel van de oorlog.

NOtHING IS WrIttEN
rijd met de legendarische t.E. lawrence om het arabisch Schiereiland uit de greep 
van het Ottomaanse rijk te krijgen. 

tHrOuGH muD aND BlOOD
Bestuur een tank, een op dat moment opkomende technologie, met een squad 
onwaarschijnlijke metgezellen terwijl je ver achter vijandelijke linies reist. 

aVaNtI SaVOIa
Beklim de Italiaanse alpen en daag het Oostenrijks-Hongaarse leger uit voor een 
essentieel commandopunt.  

tHE ruNNEr
race door de chaos van de Gallipoli-landing om cruciale boodschappen af te 
leveren namens je aNZaC-bevelhebbers.
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spelscherm

DraaDKruIS
Het draadkruis in het midden van het scherm geeft aan waar je richt. Het uiterlijk 
verandert op basis van het type wapen dat je bij je hebt.

uItruStING
Dit geeft de geactiveerde gadgets en geselecteerde vuurmodus voor je huidige 
wapen aan.

mINImap
Op de minimap zie je de huidige locatie en de vijanden die je hebt gespot. De 
rand van de minimap knippert geel of rood om het alarmniveau van de vijand 
aan te geven. Om een vijand op de minimap te volgen, kijk je naar de vijand met 
de verrekijker en houd je Q vast. Er verschijnt in-game een pijl boven het hoofd van 
de vijand waarmee je hem kunt volgen. Vijanden op andere hoogtes hebben 
transparante symbolen.

SpElErStatuS
Hier vind je jouw huidige magazijn, totale munitie, vuurmodus, aantal granaten en 
levenspunten.

minimap

Draadkruis

Spelerstatus

uitrusting
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het spel spelen
War StOry-SCHErm
In de briefing vóór elk oorlogsverhaal kun je de situatie, missiedoelen en 
verzamelobjecten bestuderen. 

SpOttEN
tik op Q om vijanden in je draadkruis permanent te spotten. Of houd Q vast om je 
verrekijker te gebruiken voor spotvaardigheden op de lange afstand.

VIJaNDElIJKE pErCEptIE, aflEIDING EN StEaltH
De gewaarwordingsmeter boven de hoofden van vijanden geeft aan wanneer 
een vijand je opmerkt. Hoe hoger de meter, hoe eerder de vijand je locatie gaat 
ontdekken. De meter verandert van neutraal wit naar geel om aan te geven dat 
vijanden het gebied doorzoeken, en uiteindelijk naar rood om aan te geven 
dat je bent gespot. Blijf laag en uit zicht, en beweeg langzaam om detectie 
te voorkomen, of druk op c om een huls in een andere richting te gooien en 
vijanden af te leiden. Zodra de gewaarwordingsmeter rood is, valt de vijand 
aan. Kom niet in het gezichtsveld van de vijand als je wordt gedetecteerd, om hun 
gewaarwordingsniveau te verminderen.
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multiplayer
spelscherm

DraaDKruIS
Het draadkruis in het midden van het scherm geeft aan waar je richt. Het uiterlijk 
verandert op basis van het type wapen dat je bij je hebt. 

Dit draadkruis geeft de algemene nauwkeurigheid van je wapen aan als je vanuit 
de heup vuurt: de vorm en grootte veranderen op basis van bepaalde in-game 
omstandigheden.

matCH-StatuS
Hier zie je het huidige missiedoel, de resterende tijd en de score voor de huidige 
match. Soms vind je hier ook extra specifieke informatie voor de spelmodus.

mINImap
De minimap geeft in een multiplayer-match de positie weer van missiedoelen, 
squadleden, vijanden, Elite Class pickups en voertuigen. Vijanden verschijnen alleen op 
de minimap als je ze spot, of als ze zijn gespot door een van je metgezellen. andere 
symbolen gerelateerd aan gadgets of gameplay kunnen hier ook verschijnen. 

minimap / 
squadleden / 

missiedoel

Draadkruis  
en score-

meldingen

match- 
status

Spelerstatus

uitrusting
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SQuaDlEDEN
Geeft de huidige klasse en status weer van de leden die zijn toegewezen aan je 
squad. Een ster geeft de huidige squadleider aan boven in de lijst.

SpElErStatuS
Hier vind je jouw huidige munitie, granaten,  vuurmodus en levenspunten.

uItruStING
Dit geeft de geactiveerde gadgets en geselecteerde vuurmodus voor je huidige 
wapen aan. 

KIll-fEED
Er verschijnt een melding als een speler wordt gedood tijdens een multiplayer-
match, met daarin de aanvaller, de gedode speler en het wapentype. Deze optie 
is standaard verborgen. 

verBinDinG met server maKen
maak een verbinding met multiplayer via Quick match om willekeurig tegenover 
andere spelers te worden gezet. Er zijn drie verschillende servertypen voor Battlefield 1: 

OffICIal
Official servers hebben strenge standaardinstellingen die zijn afgestemd op 
nieuwe spelers. 

raNKED
ranked servers veranderen de normale instellingen van standaardservers om meer 
ervaren spelers uit te dagen. 

uNraNKED
unranked servers gebruiken instellingen die de speelwijze drastisch veranderen. Er 
wordt geen rangvoortgang toegekend op unranked servers.
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sQuaD-confiGuratiescherm
als je verbinding maakt met een multiplayersessie, kun je jezelf aansluiten bij een 
squad of een nieuwe squad aanmaken. Een squad kan uit maximaal vijf spelers 
bestaan. De leden van een squad kunnen op elkaar worden gedropt. 

prIVéSQuaD 
privésquads zijn alleen toegankelijk voor vrienden van de spelers.

SQuaDlEIDEr 
alle squads hebben een squadleider, die is te herkennen aan een ster naast de 
spelersnaam. De squadleider is de enige die de squad orders kan geven. 

Deploy-scherm

Het Deploy-scherm geeft een overzicht van de map voor de huidige match. 
Selecteer een squadlid, basis of voertuig met de muis, en linksklik daarna om op die 
locatie te spawnen.

Je kunt snel je klasse en configuratie kiezen via de menubalk onder in het scherm, of 
het aanpassingsscherm openen om je uitrusting verder te configureren.
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confiGuratiescherm

KlaSSE
Elke klasse heeft een specifieke rol. lees de beschrijvingen en kies de beschrijving 
die het beste past bij je speelstijl. De tanker- en pilot-klassen zijn nieuw in Battlefield 1. 
Ze besturen respectievelijk tanks en vliegtuigen.

opmerKinG: Speel multiplayer-matches om te “promoveren” en Warbonds te 
verdienen. Je kunt Warbonds daarna gebruiken om nieuwe wapens, gadgets, en 
voertuigpakketten te kopen, zodat je nog meer aanpassingsmogelijkheden voor je 
favoriete klassen krijgt. 

WapENS
Vind het wapen dat het beste bij je vechtstijl past en pas het naar wens aan. 

GaDGEtS
lees over, selecteer en koop nieuwe gadgets.

VOErtuIGEN
Het aanpassen van je voertuigen is een belangrijke factor om matches te winnen. 
Krijg toegang tot en koop upgrades voor je voertuig om het gereedschap te maken 
dat je nodig hebt voor de klus.

opmerKinG: In Battlefield 1 kunnen Support-, pilot- en tanker-klassen voertuigen van 
buitenaf repareren. pilot- en tanker-klassen kunnen ook vanaf de chauffeurspositie 
repareren, mits het juiste voertuigpakket is toegepast. Deze voertuigen kunnen tijdens 
de zelfreparatieprocedure echter niet schieten of bewegen.

tEamCONfIGuratIE
Kies de squad waarbij je je aan wilt sluiten, of schakel tussen teams. Je kunt alleen 
tussen teams schakelen als je wordt gedood tijdens gevechten: kies daarvoor 
rEDEplOy in het menu.
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GaDGets, voertuiGpaKKetten  
en elite-Klassen
GaS maSK
Gebruik het gasmasker om jezelf te beschermen tegen schadelijk gas, maar wees 
voorzichtig: het masker beperkt niet alleen het zicht, maar zorgt er ook voor dat je 
alleen nog maar vanuit de heup kunt schieten. 

rEpaIr tOOl
De repair tool is essentieel om voertuigen gevechtsklaar te houden. Hoe meer 
schade een voertuig heeft opgelopen, hoe meer tijd je nodig hebt om de 
noodzakelijke reparaties uit te voeren. In multiplayer hebben de Support-, pilot- en 
tanker-klassen de repair tool standaard bij zich. 

CaValry SWOrD
Het Cavalry Sword kan zowel te voet als te paard worden gebruikt en is cruciaal 
voor het uitschakelen van vijanden zonder commotie te veroorzaken.

BayONEt
Je primaire wapen kan worden uitgerust met een Bayonet, waarmee je een 
dodelijke aanval kunt uitvoeren tijdens sprinten. 

ElItE ClaSSES
Elite Classes zijn nieuw in Battlefield 1. Je vindt ze op diverse plekken van de map, 
en ze dienen als pickups voor eenmalig gebruik die je een nieuwe configuratie, 
aangepaste uitrusting en een alternatief uniform geven. De Elite Class-upgrade kan 
niet worden geconfigureerd via het aanpassingsscherm, en is slechts actief tot het 
moment waarop je wordt gedood of het moment waarop de match eindigt. 
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mEEr GaDGEtS
Bandage pouch Herstelt levenspunten voor één soldaat.

medical syringe Brengt teamleden tot leven.

medical crate Herstelt levenspunten van nabije teamleden.

ammo pouch Vult munitie aan voor één soldaat.

ammo crate Vult munitie aan van nabije teamleden.

mortar Biedt diverse soorten artilleriesteun.

tripwire Wordt gebruikt om diverse soorten 
antipersoneelsmijnen te activeren.

anti-tank Grenade Krachtige antivoertuiggranaat.

Dynamite Explosief met ontsteking dat wordt gebruikt tegen 
voertuigen en bouwwerken.

anti-tank mine Brengt zware schade toe aan voertuigen als deze 
hieroverheen rijden.

limpet charge mijn die op voertuigen kan worden geplakt en kort 
daarna ontploft.

at rocket Gun Verplaatsbaar stationair geschut dat 
pantserdoorborende patronen afvuurt.

rifle Grenade lanceert diverse soorten langeafstandsgranaten.

K Bullets pantserdoorborende kogels die voertuigen kunnen 
beschadigen.

flare Gun — spot Spot vijandelijke soldaten en gebruikte gadgets in 
een cirkelvormige radius.

flare Gun — flash Verblindt vijandelijke soldaten.

trench periscope Spot vijandelijke soldaten vanaf grote afstand 
namens je teamleden.

sniper Decoy Spelers die decoys afvuren, worden gespot door 
het andere team.

sniper shield Gebruik een schild voor extra dekking.
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VOErtuIGpaKKEttEN
Elk voertuigpakket bevat een unieke uitrusting en een uniek grafisch ontwerp. Kies 
het voertuigpakket dat het beste bij je speelstijl past. 

tank hunter landship Instant repair; Deploy Gas Cloud

mortar landship fire Smoke Barrage; fire Gas Barrage

squad support landship track repair; Drop Supplies

heavy flamethrower tank track repair; Deploy Gas Cloud

heavy Breakthrough tank Emergency repair; Drop Supplies

heavy assault tank track repair; Deploy Smoke Cloud

light flanker tank track repair; Deploy anti-tank mine

light howitzer tank Emergency repair; Deploy Smoke Cloud

light close support tank track repair; Drop Supplies

armored  
anti-aircraft truck

Emergency repair; Deploy Smoke Cloud

armored artillery truck Emergency repair; Deploy anti-tank mine

armored mortar truck fire Smoke Barrage; fire Gas Barrage

firestorm Bomber Wing repair

Barrage Bomber Spotting Camera

torpedo Bomber Wing repair

tank hunter attack plane Wing repair

Ground support  
attack plane

Deploy flares

airship Buster attack plane Deploy Speed Boost

trench fighter Deploy flares

Dogfighter Emergency repair

Bomber Killer Deploy Speed Boost
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SpOttEN
als er een vijand in zicht is, druk je op Q om hem te spotten en de locatie voor jezelf 
en je teamleden te markeren op de minimap, zodat je de vijand kunt volgen.

COmmO rOSE
met het Commo rose-systeem kun je snel basiscommando’s en verzoeken naar je 
teamleden sturen. Houd Q vast om het Commo rose-menu weer te geven, beweeg de 
muis om een bericht te selecteren, en laat daarna Q los om het bericht te verzenden.

Spelers kunnen in-game ook contextmeldingen verzenden, door te richten op een 
teamlid en op Q te drukken. met deze functie laat je de teamleden weten dat je 
munitie, levenspunten of een lif t nodig hebt.

teamleiders hebben een extra functie: missies toewijzen die hun squad kan 
uitvoeren. als je deze squadorders voltooit, worden spelers beloond met extra 
punten, dus wijs deze missiedoelen regelmatig toe.

Game moDes
OpEratIONS
Operations zijn nieuw in de Battlefield™ -serie. Ze geven spelers de kans om mee te 
doen aan een grootschalige oorlog tegen meerdere frontlinies. In Operations wordt 
het resultaat van de huidige ronde meegenomen naar de volgende map, zodat je 
squad de kans krijgt om een serie aaneengeschakelde gevechten te voeren.

Deze mix van Conquest, assault en rush zorgt ervoor dat spelers moeten vechten 
om controle over verschillende sectors. Voertuigen uit de Behemoth-klasse—dat 
zijn onder andere airships, armored trains en Dreadnoughts—verschijnen om het 
verliezende team te helpen.
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CONQuESt
Conquest is een klassieke Battlefield-modus: alle teams moeten op elke map diverse 
belangrijke punten veroveren en controleren. Blijf binnen de veroveringsradius om 
het punt voor je team te veroveren. Bezet het merendeel van de vlaggen en versla 
vijanden om de overwinning van je team veilig te stellen. 

DOmINatION
Domination lijkt heel erg op de Conquest-modus, maar spelers hebben minder 
respawn-locaties en  geen toegang tot voertuigen.

War pIGEONS
In deze nieuwe modus spelen teams om berichten te sturen via een postduif. Zodra 
je een duif hebt gevonden, schrijf je een bericht en stuur je de duif weg. Deze 
duiven kunnen tijdens hun vlucht worden neergeschoten, dus zoek de duiven van 
het andere team als de nood aan de man komt. Het eerste team dat alle berichten 
aflevert, wint de ronde.

ruSH
In rush-modus, een andere klassieker uit de Battlefield-serie, valt het aanvallende 
team de telegrafen van het verdedigende team aan. Hiermee kan dit team namelijk 
artillerie-aanvallen organiseren. Het aanvallende team moet elke telegraaf 
vernietigen om te winnen, terwijl het verdedigende team wint als het aanvallende 
team geen tickets meer heeft voordat ze hun missiedoel voltooien. 

tEam DEatHmatCH
In deze matches strijden infanterieteams tegen elkaar op kleine maps. Naast het 
verslaan van het andere team zijn er geen specifieke missiedoelen. 

spectator-moDus
Bekijk intense gevechten tussen rivaliserende legers. probeer als individuele speler 
in zowel first- als third-person mee te kijken om op te gaan in het gevecht, of gebruik 
volledige camerabesturing om de chaos eenvoudig vanuit alle hoeken te bekijken. 
Het is een bloederige ervaring, waarin de enorme schaal van de Grote Oorlog 
goed zichtbaar is.
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onDersteuninG
onDersteuninG-faQ BattlefielD 1
V: Waar VIND IK mIJN SpElHaNDlEIDING Of EEN lIJSt mEt DE 
SpElBESturING?
De officiële Battlefield 1-handleiding is direct na de release beschikbaar op de Ea 
Help-pagina van de titel. Daar vind je de basisbesturing, minimale specificaties en 
andere informatie. Je vindt hier ook technische oplossingen en beginnersgidsen 
voor Battlefield 1.

meer informatie vind je op Battlefield.com.

V: Waar KaN IK lEZEN HOE IK mEZElf aaNmElD Op EEN 
SErVEr, mIJN aCtIEVE aGENt WIJZIG, EN tOEGaNG KrIJG tOt 
uItruStINGEN EN aNDErE aaNpaSSINGSmOGElIJKHEDEN?
Ga naar Battlefield.com om je statistieken te bekijken, te zien welke ontgrendelbare 
items  je hierna krijgt, match-resultaten weer te geven, je uitrustingen aan te passen, je 
plek in het klassement te bekijken, en je vrienden uit te dagen. pc-spelers kunnen zich 
hier ook aanmelden bij een server.

V: WaarOm KaN IK GEEN VErBINDING maKEN mEt mIJN SpEl?
als je problemen hebt om in het spel te komen, controleer je eerst de Battlefield 1-pagina 
op Ea Help: http://help.ea.com/nl/battlefield/battlefield-1/. Daar kom je 
meer te weten over problemen die het Ea Help-team in onderzoek heeft, tijdelijke 
oplossingen voor doorlopende problemen, en andere bruikbare informatie die je 
spelervaring kan verbeteren.

als je specifieke verbindingsproblemen hebt, moet je letten op een oranje 
streep die waarschuwt voor actieve problemen, zoals serverstoringen of 
onderhoudsperioden, of andere info over zaken die de toegang blokkeren. 

als je denkt dat het systeem of de verbinding in de weg zit, probeer je de volgende 
gangbare oplossingen voor connectiviteitsproblemen:

 ` reset je router 

 ` leeg je DNS-cache

 ` activeer universal plug & play (upnp) op je router

 ` Schakel firewalls uit, of zet specifiek geblokkeerde poorten open die het spel gebruikt

 ` Controleer of je geen conflicterende programma’s uitvoert, zoals antivirus- of 
proxy-programma’s.

Zie http://help.ea.com/nl-nl/help/faq/not-able-to-connect-to-online-play 
voor meer informatie.

http://Battlefield.com
http://Battlefield.com
http://help.ea.com/nl/battlefield/battlefield-1/
http://help.ea.com/nl-nl/help/faq/not-able-to-connect-to-online-play
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V: Waar VIND IK mEEr INfOrmatIE OVEr DE aCHtErGrOND EN 
EIGENSCHappEN VaN HEt SpEl?
Bezoek Battlefield.com voor nieuws, screenshots, video’s en forums die zijn 
gerelateerd aan Battlefield 1.    

V: Waar KaN IK BuGS Of IDEEëN INDIENEN?
De Battlefield 1-forums zijn de beste plek om je mening over het spel te geven. Daar 
krijg je de kans om berichten te plaatsen op spel-, discussie- en platformspecifieke 
prikborden over onderwerpen als wapenbalans en nog veel meer.

als je een probleem tegenkomt dat anderen volgens jou ook hebben, of juist een 
oplossing hebt gevonden, ga je naar het Battlefield 1-prikbord op answers HQ 
(http://answers.ea.com), waar een community van Ea-fans en experts continu in 
gesprek is.

V: Waar KaN IK Hulp KrIJGEN?
als je een (spel)probleem hebt en advies wilt van medespelers en onze Ea-experts, 
moet je naar answers HQ. Je kunt ons helpen uit door bugrapporten in te dienen, en 
je kunt anderen helpen met in-game tips, trucs en zelfontdekte oplossingen.

anders ga je naar Ea Help om tips en (tijdelijke) oplossingen te vinden in onze 
artikels, of neem je contact op met een van onze adviseurs als je persoonlijke 
assistentie nodig hebt.

http://Battlefield.com
http://answers.ea.com
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