
VOICE-OVER 

Ik heb al verschillende keren, tijdens clubbijeenkomsten, opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van 

de voice-over in films. 

Toch zie ik nog weinig verbetering. Daarom dacht ik; ik zal maar eens iets op papier zetten. 

Het is natuurlijk niet de enige manier om geluid te bewerken maar het is ’n manier die werkt. 

Hieronder zie je de opstelling die ik gebruik voor het opnemen van de voice-over. 

 

 

 

1. Gewoon in de woonkamer op de houten tafel. 

2. Een dubbel gevouwen tafelkleed (of bijv. een badhanddoek) zorgt er voor dat er geen nagalm 

van de tafel optreedt. 

3. ZOOM audio-recorder voor het opnemen van het geluid. Dit kan ook een videocamera zijn 

die een microfooningang heeft. 

4. Richtmicrofoon. Is niet per se noodzakelijk maar zorgt er wel voor dat er zo min mogelijk 

omgevingsgeluid mee opgenomen wordt. 

5. Anti plopscherm. Zorgt voor beter geluid. Gekocht bij de firma Klomp in de Zuiderpassage in 

Den Bosch, ik dacht voor € 14,95. 

6. Koptelefoon. Absoluut noodzakelijk. Je hoort of er storende bijgeluiden zijn tijdens de 

opname. Bovendien kun je geconcentreerd meeluisteren met het uitspreken van de tekst. 

7. Tekst. Zowel voor degene die inspreekt maar ook voor mijzelf om mee te kunnen lezen en 

eventueel te kunnen corrigeren. 

 

Opmerkingen: 



Zorg er voor dat de tekst voldoende groot wordt weergegeven. 

Laat telkens een flinke ruimte tussen de tekstblokken. 

Laat geen tekstblokken over pagina’s doorlopen. Het omdraaien van het papier is dan hoorbaar. 

Zorg dat degene die inleest voldoende tijd laat tussen de verschillende tekstblokken. 

Laat de inlezer stoppen als er een fout gemaakt wordt. 

Neem even rust voordat er doorgegaan wordt. 

Laat wel de hele tekst in één keer inlezen.  Tussentijds even “koffie drinken ” o.i.d. kan er al voor 

zorgen dat de intonatie en de klank van de stem is veranderd.   

 

 

Als de tekst goed opgenomen is kan hij bewerkt worden in een audiopakket. 

 

Ik gebruik hiervoor het gratis pakket 

 
En wel de versie: 2.1.2. 

Er is op het ogenblik op de website een nieuwere versie beschikbaar, die nog meer kan. Maar die ook 

wat moeilijker is om te gebruiken, De versie 2.1.2 kun je via mij, bijv. via wetransfer  krijgen. 

De volgende voorbeelden komen uit de versie 2.1.2. 

 

Na het instaleren van Audacity en het openen ziet het er als volgt uit: 

 

 
 

Na [Bestand] [Importeren] [Audio]  ( ik heb gekozen voor een groot voice-over bestand) verschijnt het 

audio-bestand  op het scherm. 



 

 
 

Te zien is de hele voice-over met een duur van ongeveer 13 minuten.  Via de  

toets kan de audio-track verlengd worden. 

 

 

 

 
 

We zien nu duidelijk de afzonderlijke tekstblokken. 

De tekstblokken worden per stuk geselecteerd door het handje er over te trekken. 



 
 

Na de keuze [Effecten] [Leveller..] verschijnt het volgende menu: 

 
 

Pas de instellingen aan naar “Zwaar” en “-70 dB” en druk op [OK] 

 



 
 

Te zien is dat het tekstblok is veranderd. 

Dan wordt de keuze [Effecten] [Normaliseren] gemaakt. 

 

 
 

Zet de instelling op ” -6 dB” en druk op  [OK] 

 



 
 

De maximum waarde van de audio is nu op -6 dB afgeregeld. 

Het geselecteerde tekstblok kan nu opgeslagen worden via [Bestand] [Geselecteerde audio 

exporteren]. 

 

 
 



 
 

Tijdens de controle zien we dat bij het afspelen van de selectie het balkje dat het maximum aangeeft 

keurig bij -6 dB is gaan staan. 

 

DEZE BEWERKING MOET VOOR ELK TEKSTBLOK APART WORDEN UITGEVOERD. 

DAT KAN EEN HELE KLUS ZIJN. 

 MAAR IK HEB OOK NOOIT BEWEERD DAT HET GELUID BIJ EEN FILM EEN EENNVOUDIGE ZAAK ZOU 

ZIJN. 

 

SUCCES 

en groetjes, 

Jan Hendriks 

SHOT’71 

 

 

 

 


