
 
 

HANDLEIDING 
 

Wat heb je nodig: 

Download (via de website) als eerste het MP3 bestand van ‘Samen in de naam van Jezus’ en 
luister er een (paar) keer naar. Zorg er ook voor dat je de tekst hebt. 

• Het MP3 bestand van ‘Samen in de naam van Jezus’. (download via website) 
• Een opnameapparaat met microfoon om de video op te nemen (bijvoorbeeld je 

mobiel) 
• Een afspeelapparaat (bijv. een andere mobiel, laptop, iPad etc.) om de MP3 af te 

kunnen spelen. 
• Oortjes of een koptelefoon. 
• De tekst van ‘Samen in de naam van Jezus’ (download via website)  

Wil je het bestand direct op je mobiel krijgen?  
Stuur dan even een WhatsApp bericht naar 06-55512342 (Pieter Vermeer) en ik stuur je het 
MP3 bestand.  

Hoe werkt het? 

• Zorg dat je het MP3 bestand op het afspeelapparaat hebt staan en luister het eerst af 
(met oortjes) en zing de tekst een keer, zonder het op te nemen. Heel slim om dit te 
doen! 

• Start als eerste (dit is heel belangrijk!) op het opnameapparaat je video, daarna pas 
de MP3 op het afspeelapparaat en ga goed voor de camera zitten of staan. 

• Oefen een paar keer en maak een proefopname. 
• LET OP: neem het gehele lied op, dus stop met opnemen na de laatste tel van de 

muziek. De band eindigt namelijk met een instrumentaal stukje. 

Is het gelukt? Heb je alles begrepen en getest? Maak dan je echte opname. Succes! 

Opname gemaakt? 
Stuur de video met WhatsApp (verstandig om dit met een WiFi 
verbinding te doen) naar Pieter Vermeer via 06-55512342.  
Mailen, of met WeTransfer versturen, mag ook, stuur dit dan naar: 
pietervermeer63@gmail.com. 
 
Heb je hulp nodig? 
Stuur dan een WhatsApp bericht naar 06-55512342 (Pieter Vermeer) 
en dan kom ik even langs om je te helpen. 

  



Hieronder nog wat tips waar je op moet letten. 
Maar vooral het plezier en creativiteit is het belangrijkst! 

• Gebruik oordopjes of een koptelefoon om naar de backingtrack te luisteren op het 
afspeelapparaat, zodat deze niet hoorbaar is op jouw opname. Er mag dus geen 
muziek te horen zijn! 

• Probeer ook bijgeluiden (kinderen, huishoudelijke machines, telefoons, tv etc.) tot 
een minimum te beperken. 

• Maak de opname in 1x van begin tot eind. 
• Ben je niet tevreden met je opname, begin dan weer helemaal bij het begin. Een 

opname in verschillende delen is niet werkbaar helaas. Het is ook niet erg om een 
foutje te maken, er is op audio- en videogebied veel mogelijk om foutjes recht te 
trekken en in het gekste geval ben je gewoon eventjes niet in beeld of te horen. 

• Opnemen mag zowel portrait (verticaal) als landscape (horizontaal). Voorkeur is wel 
portrait (verticaal) omdat je dan echt in de lens kijkt. 
Landscape kan handig zijn als je het nummer met meerdere mensen tegelijk zingt, 
want dat mag natuurlijk ook. Zorg er dan wel voor dat ook iedereen in beeld is met 
het gezicht. 

• Let op: bij het opnemen op een iPad kijk je niet goed in de lens! De camera zit 
namelijk te veel aan de zijkant. Je moet namelijk wel zien dat je in de lens kijkt. Dus 
gebruik liever geen iPad om je video op te nemen, maar om de MP3 af te spelen. 

• Houd je telefoon niet in je hand, maar zet het apparaat tegen een boek of andere 
standaard aan. Een bewegend beeld is echt niet de bedoeling! 

• Probeer in de camera kijken. 
• Maak eerst een proeffilmpje om te zien hoe je in beeld komt en luister ook even of 

het geluid niet vervormt. Als het geluid vervormt, probeer dan de microfoon van je 
mobiel wat verder weg te houden (dus iets naar achteren gaan zitten). 

 
Succes met opnemen,  
Pieter Vermeer 


