
Videospeler Joost maakt herstart, nu
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Van onze redactie - Joost probeert opnieuw om de concurrentie aan te gaan met YouTube

en andere videosites. Sinds vandaag (18 september) is het geen apart desktopprogramma

meer, maar functioneert het binnen internetbrowsers, net als de concurrentie.

Amper een jaar geleden nog startte de videosite met veel bombarie, vooral omdat de

bedenkers van Skype en Kazaa (de Zweed Niklas Zennström en de Deen Janus Friis)achter

het bedrijf zaten. Maar het programma, dat los van de internetbrowser functioneerde, kreeg

al snel te maken met slechte kritieken. Deels vanwege het beperkte aanbod, deels vanwege

technische problemen. Maar gebruikers stoorden zich ook aan het feit dat het programma

niet binnen de browser functioneerde.

Interface

Van dat concept is Joost nu afgestapt. Dat ging wel deels ten koste van de interface voor

gebruikers: die is in de nieuwe versie een stukje minder aantrekkelijk. Ook niet echt

aanlokkelijk is dat bezoekers een speciale plugin moeten downloaden van liefst 8MB.

Joost werkt namelijk via peer-to-peer-techniek, waarmee grote bestanden op relatief snelle

wijze kunnen worden binnengehaald.

Daarmee wijkt Joost af van de concurrentie, die voor het afspelen van video's Flash

gebruikt. Dat doet het in Leiden gevestigde bedrijf dus niet. Daardoor kan het beelden wel

in hoge kwaliteit afspelen, leert een eerste verkenningsronde. Maar of Joost de strijd met

bijvoorbeeld hulu, Miro en YouTube echt aan kan gaan, hangt vooral af van twee andere

zaken. Ten eerste of de technische problemen voortaan beperkt blijven. Verder zal vooral

het aanbod bepalend zijn voor het succes. Nieuw beeldmateriaal van Warner Bros, CBS en

Comedy Central, zenders van mediaconcern Viacom, moeten zorgen voor voldoende

content.
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