
Thuis opnemen: hoe doe je dat?



STAP 2
EEN OPNAMESESSIE

KLAARZETTEN



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

ZORGEN VOOR STILTE



Je lokaal: stilte is belangrijk

• Kies je moment
• Kies een ogenblik dat er niemand anders thuis is
• Denk aan je hond…

• In een lokaal zonder achtergrondgeluid
• Geen machines, geen televisie/radio

• Schakel toestellen uit die niet nodig zijn
• Airco’s, toestellen met ingebouwde ventilator

• Zet de verwarming uit
• Vliegtuig? Herbeginnen.



Demp je omgevingsgeluid

• Zorg ervoor dat je geen reflecties krijgt!
• Ga niet in een galmende kamer zitten!

• Echo kan NIET verwijderd worden
• Doe de gordijnen dicht

• Ga zitten met de gordijnen dichtbij
• Zit je aan een tafel? Leg een stoffen tafelkleed op tafel.

• Geen stoffen tafelkleed? Leg een deken op tafel.
• Kies voor een kamer met (een) tapijt



Je opstelling

• Je microfoon zit onderaan op je smartphone
• Gewoon in je ministudio leggen.

• Houd de juiste afstand tot je smartphone
• Ongeveer 30 cm. Maak er een ”cosy” omgeving van!

• Het geluid kan alCjd versterkt worden tot het juiste niveau, maar als het te luid is kan het 
niet opnieuw zachter worden gezet. Dat blijG hoorbaar.

• Niet te ver! De microfoon gaat dan jouw stem samen met alle achtergrondgeluiden
versterken

• Blijf van je smartphone af Cjdens de opname
• Laat je smartphone op tafel liggen

• Niet bladeren!



Zet je ministudio op tafel (met tafelkleed)



Enkele prima opstellingen

Tafelkleed, ministudio, 
partituren op staander

Tafelkleed, ministudio, PC erbij, 
hoofdtelefoon, partituren

Tafelkleed, ministudio, 
hoofdtelefoon, partituren



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

NET VOOR JE OPNAMEN



Net voor je opnamen

• Stel de vliegtuigmodus in



Net voor je opnamen

• Kies voor “Voice Memos” (iPhone) of een dicteerapp



Wie?

• Indien mogelijk: iedereen.
• Van elke partij minstens de helft van het aantal personen

• Bassen: beide

De oefenversie klaarzetten



Een oefenversie downloaden
Rechtermuisklik op één van de oefenversies, download het 
bestand naar je computer. Vergeet niet waar je het bestand
bewaart op je computer.

Het adres van onze oefenversies:
https://nontroppo.be/937853871245PCOV.html



Net voor je opnamen van je smartphone

• Zet je PC of Mac aan, sluit je hoofdtelefoon aan
• Let er op dat de kabel van je hoofdtelefoon je ministudio niet raakt

tijdens de opnamen!
• Kies de juiste oefenversie (zie het overzicht verder) 

• Online: https://nontroppo.be/937853871245PCOV.html
• Of op je computer

https://nontroppo.be/937853871245PCOV.html

