
Bruidsgemeente van onze Here Jezus Christus

Streaming Tips 
Handige weetjes om via Internet de dienst te volgen of nadien bekijken 
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1. Het beeld op je volledige scherm tonen

➡  Waarom? Bij het opstarten van een stream of video is het beeld kleiner dan je hele scherm, 

rond de video zie je de website van de samenkomst.

ℹ  Wat? Je kan het volledige scherm vergroten om zo beter te volgen. Het icoontje met een 
kadertje om dit te doen, is bij live streaming grijs en niet direct beschikbaar.

🆗  Hoe? Bij Live stream, klik rechtsonder op het woord “YouTube”. Er zal vanzelf een nieuw 
venster openen in YouTube van waar je de dienst kan volgen of bekijken. Klik dan op het icoontje 
met een kadertje rechtsonder op een computer of op het pijltje linksboven om een tablet of GSM.

Als je kijkt naar een vroegere dienst uit het archief, kan je direct op het kadertje rechtsonder 
klikken, dat is niet grijs maar wit dus actief.





 


2. Terugspoelen als je te laat start of slechte lijn hebt

➡  Waarom 1? Als je iets te laat start met het volgen van een live dienst, kan je toch van het 

begin van de dienst beginnen te kijken. Je komt dan iets achter op de tijd van de echte dienst, 
maar daar merk je niets van.

➡  Waarom 2? Als je een vroegere dienst bekijkt uit het archief, kan je zo ook verder spoelen, 

bijvoorbeeld om de muziek door te spoelen en direct naar de prediking te gaan.

➡  Waarom 3? Als je een slechte internet verbinding hebt, kan je iets terugspoelen om zonder 

onderbrekingen te volgen.

ℹ  Wat? Je kan tijdens de live-stream (= tijdens de dienst meevolgen) altijd het tijdstip 
terugspoelen. Bij een vroegere dienst kan je ook verder spoelen.

🆗  Hoe? Om terug te gaan, sleep de onderste rode tijdslijn naar links. Of klik links in het begin op 
de rode lijn. Om verder te gaan, sleep de lijn naar rechts of klik verder rechts.
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3. Het geluid beter horen

Sluit extra luidsprekers aan op je computer, tablet of GSM. Dat is echt aan te raden om de dienst 
beter te volgen.

Bij een computer via een kabel met een klein pinnetje (mini synch).

Bij een tablet of GSM via een draadloze Bluetooth luidspreker. Vb. de Bose Soundlink Mini II (kost 
ongeveer 146€).


4. Sluit een groot scherm aan

➡  Waarom? Met een groter scherm, kan je de dienst beter beleven en teksten en afbeeldingen 

beter zien.

ℹ  Wat? Als je een groot video of Televisie scherm hebt, kan je dit gebruiken om het beeld groot 
op te zien. 

🆗  Hoe (Computer)? Gebruik je een computer, dan kan je met een HDMI kabel meestal heel 
makkelijk aansluiten op een groot scherm. Uitzonderlijk kunnen sommige computers andere 
aansluiting hebben zoals Displayport. Je kan een goedkope kabel kopen die dit omzet naar HDMI.

Om het beeld op je groot scherm te zien, moet je de “Input” op het scherm mogelijks aanpassen 
naar de HDMI ingang waar je de kabel insteekt.


🆗  Hoe (Tablet/GSM)? Gebruik je een Tablet of GSM, dan moet je een speciale kabel kopen die 
naar HDMI omzet of draadloos verbinden via een Apple TV (iOS) of Chromecast (Android) 
toestelletje.

Voor gebruiksgemak raden we sterk Apple toestellen aan.
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Apple TV (iOS): (aanbevolen)





Chromecast (Android):





5. Verbeter de kwaliteit van het beeld (als je een goed internet hebt)

➡  Waarom? Met een scherper beeld, kan je de dienst beter beleven en teksten en afbeeldingen 

beter zien. YouTube kiest zelf de kwaliteit die het beste lijkt voor de grootte van je scherm en 
internet lijn. Als je op een groter scherm verbindt, weet YouTube dit niet en is de kwaliteit 
mogelijks te laag.

ℹ  Wat? Als je internet lijn goed genoeg is, kan je zelf een betere kwaliteit van beeld kiezen. Als je 
geen goede internet lijn hebt, kan dit je beeld doen onderbreken of verstoren en kies je beter een 
lagere kwaliteit.

🆗  Hoe? Klik op het symbooltje met een tandwieltje rechtsonder op de video. Kies kwaliteit en 
dan een hoger getal voor een hogere kwaliteit. De beste kwaliteit die we uitsturen is vandaag 
1080HD.
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6. Check je abonnement en krijg een betere internet lijn

➡  Waarom? Met een betere internet lijn is het beeld beter en zonder onderbrekingen.

ℹ  Wat? Als Als je een tijd niet veranderd bent van internet abonnement, kan je heel waarschijnlijk 
voor hetzelfde geld nu al een betere internet lijn krijgen, zelfs bij je huidige internet aanbieder (vb. 
Telenet, Proximus of Orange).

🆗  Hoe? Contacteer de klantendienst en ze passen dit normaal onmiddellijk aan. Ze doen dit 
enkel als je het vraagt…

Indien niet, kan je een hoger abonnement overwegen. De “download” snelheid maakt het verschil.


7. Vermijd dat er een andere YouTube video vanzelf start na de dienst

➡ Waarom? Soms kan na het eind van de dienst, vanzelf een andere video opstarten in YouTube. 

Dit kan verwarring geven.

ℹ  Wat? Dit heeft niets met onze samenkomst te maken, ook al is het misschien een Christelijke 
dienst elders. Dit komt omdat YouTube automatisch gelijkaardige inhoud voorstelt.

🆗  Hoe? Je kan afzetten dat YouTube vanzelf een andere video start op het einde, door de 
“Autoplay” uit te zetten (rechts boven de voorstellen van andere videos in YouTube)


8. Stop YouTube reklame

➡ Waarom? YouTube kan soms onderaan een banner met reklame tonen.

ℹ  Wat? Dit heeft niets met onze samenkomst te maken. YouTube verdient hiermee geldt, want 
de video diensten zijn gratis.

🆗  Hoe? Klik op het kruisje rechtsboven de reklame om het eenmalig te verwijderen. Om nooit 
reklame te zien, installeer je een specifieke programma of extensie op je internet browser (Add 
blocker) of koop je een YouTube Premium account (18€ per maand voor meerdere toestellen in 
huis) en hiermee kan je ook preken (videos) downloaden voor onderweg.
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9. Hulp bij vragen of problemen

Voor vragen e-mail naar techniek@bruidsgemeente.be of bel br. Jonathan (buiten kantooruren).
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