
Voice-over in de praktijk. Ik zal proberen in het stukje praktijk door middel van 
voorbeelden duidelijk te maken hoe je het beste een goede, mooie stem kunt opnemen. 
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Wij als videofilmer willen allemaal een video voorzien van een goed verhaal. Maar niet 
iedereen beschikt over een goede stem. Maar we kunnen wel zorgen dat het verhaal 
goed klinkt. En dat is allemaal terug te voeren naar de filosofie.
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De kennis van deze man nemen we als voorbeeld.
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Aristotales, een Griekse filosoof, die zo’n 350 jaar voor Christus leefde behoorde tot de 
stoicijnse levenskunst en was een leerling van Plato. Levenskunst die de mens gelukkiger 
en gemakkelijker kon maken door het eigen denken.
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Aristotales schreef in zijn boek Rhetorica,  het overtuigen van de mensen door 
argumenten aan te dragen. Hij onderscheidt drie catagorieën: Ethos, Pathos en Logos.
Deze drie eigenschappen moeten sprekers naar voren laten komen.
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De ethos; direct of indirect verwijzen naar de eigen kwaliteiten van de spreker, of van 
een andere autoriteit.

Mogen de luisteraars de spreker wel, klinkt de stem charismatisch.

Weet hij van wanten en vertelt hij zijn verhaal alsof hij het zelf heeft beleefd en spreekt 
dan met emoties.
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De pathos; inspelen op de emoties van het publiek. De “I have a dream”-speech van 
Martin Luther King is een prachtig voorbeeld van sterk gebruik van pathos.

Een belangrijk element is overtuigingskracht.
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De logos; overtuigen door middel van argumenten.

Maak gebruik van je handen om teksten te benadrukken. Gebruik lichaamstaal.
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Jouw tekst is als ondersteuning voor een film. Ga niet vertellen dat de mensen de berg 
oplopen want dat zien wij ook! Maar vertel dat zij naar hun akkers gaan of naar de kerk.

Vertel het verhaal op een begrijpelijke manier en voorkom de W en H vragen.
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Obama is ook een goede spreker die met emotie en lichaamstaal spreekt.
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Probeer niet het wiel uit te vinden, luister naar bekende sprekers. Luister naar korte 
documentaires. De Railaway serie is prettig om naar te luisteren.

Filmgroep Zoetermeer 11



1. Warm je stem goed op
Doe oefeningen, gorgel een keer en kuch een paar keer goed. Praat al tegen mensen, 
zodat je stem lekker warm is. En hummen, zo laag mogelijk doe dit een paar keer per 
dag en begin er mee een paar dagen voordat je de tekst in spreek.
2. Ontspan.
De allerbelangrijkste tip. Want als jij niet ontspannen bent, hoor je dat terug in je stem. 
Relax, neem de tijd.
3. Zorg voor een glas water
Maar drink niet teveel. Gebruik het water vooral om je mond goed vochtig te houden. 
Een droge mond is niet fijn tijdens het spreken. En te vochtig dan ga je smekken.
4. Ga staan.
Als je rechtop staat, is je houding beter en komt je stem krachtiger over. Plus je kunt vrij 
bewegen, wat je intonatie van je tekst zal versterken. Er komt meer energie in je stem.
5. Toon/gebruik emotie.
Leef mee in de tekst je stem gaat omhoog of omlaag aan het einde van een zin.
(na een flinke fietstocht smaakt het bier heerlijk fris)-stem om hoog!
(na een flinke fietstocht moesten wij nog hard doortrappen maar, de regen brak los)-
stem omlaag.
6. Zorg voor een stille omgeving
Stuur de mensen om je heen even weg, sluit deuren en gordijnen, zodat je je goed kunt 
concentreren. Let ook op huisdieren, de wasmachine of stofzuiger. Let ook op het 
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ritselen van je papier met tekst.
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1. Zorg voor een goede Hoofdtelefoon
Je gaat jezelf horen, zorg er dan ook voor dat je jezelf goed hoort en een hoofdtelefoon 
gebruikt waarmee je zo min mogelijk last hebt van je omgeving. Even zoeken en je vindt 
goede modellen voor een paar tientjes. Devine PRO 4000 is een heel prima instapmodel. 
€ 41,00
2. Gebruik een degelijke microfoon 
Hierbij geldt vaak hoe duurder hoe beter, maar dat wil niet zeggen dat je
gelijk een flinke investering hoeft te doen. De Devine M-Mic USB is een mooie en 
kwalitatief goeie oplossing. € 30,00
3. Gebruik een plopkap
Als je de letter P uitspreekt, kan het als een *pop* opgenomen worden. Dit klinkt niet 
altijd zo lekker. daarom gebruik ik een plopkap voor je microfoon.
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Diverse microfoons uit eigen collectie.
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Diverse koptelefoons uit eigen collectie.
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Je hoeft geen professionele, geluiddichte spreekcel aan te schaffen. Dit model kost zo’n 
€ 18000,00
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Je kunt ook zelf iets maken. Gebruik bijvoorbeeld de kussens van je tuinset en plaats 
deze als een kubus om je heen.

Belangrijk is dat  de voorkant én de achterkant van dempend materiaal is. 

Ga met je rug tegen de muur zitten waar een gordijn of een dekbed hangt. Zet je 
microfoon op een tafel of statief en plaats daarachter ook een dempend materiaal.

Als je de tekst op papier heb, gebruik dan een groot lettertype en maak blokjes tekst.

Of gebruik een iPad of je beeldscherm waar de tekst scrollt. Papier kan ritselen tenzij je 
het plat op tafel legt het liefst op een kleedje (een pluche kleedje van vroeger).
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Een voorbeeld hoe Gert-Jan Tates zijn tekst in spreekt.
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Bij de IKEA kun je voor € 3,99 een opbergdoos (opvouwbaar) kopen van het merk 
DRÖNA. Zet je microfoon er in nogeen extra handoek en je hebt een draagbare 
spreekcel. Wel op de achterwand letten.
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Zorg dat je stemniveau op ca -9 dB wordt opgenomen. Hierdoor creëer ruimte 
(headroom) voor ander sporen zoals muziek en geluiden.
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Dit wordt in het tweede deel van deze presentatie behandeld.
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