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Beste deelnemer(s), 

Leuk dat je je opgegeven hebt voor de livestream van het Zomerfestival Boskamp! 

Voor de livestream maken we gebruik van Zoom. Hierdoor kunnen jullie de uitzending virtueel 

bijwonen doormiddel van het gebruik van een camera/webcam en een microfoon. Ook kunnen 

andere deelnemers mee genieten van de sfeer bij jouw/jullie thuis. 

In deze handleiding vindt je een handleiding hoe je Zoom download, opent en gebruikt. 

Veel plezier! 

 

Groeten, 

Bestuur Zomerfestival Boskamp 

Stap 1: De link openen. 

Na een succesvolle 
aanmelding ontvang je 
een email zoals deze 
hiernaast is afgebeeld. 
 
Klik op de avond van de 
activiteit op de tekst;  
‘Click Here to Join’ in 
deze email. 

 

 

Stap 2:  Zoom downloaden. 
Heeft u Zoom al eerder geïnstalleerd? Ga dan verder naar stap 4. 

De link wordt geopend 
in uw internetbrowser. 
Het beeld kan daardoor 
iets anders zijn.  
 
Klik op de link 
‘Download Now’ 
 
Let op! Klik niet op 
Launch Meeting! Deze 
linkt  werkt niet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.zomerfestivalboskamp.nl/wp-content/uploads/2021/06/Link-om-deel-te-nemen.jpg
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Stap 3: Zoom installeren. 

Klik op het venster die 
geopend wordt in uw 
browser. De plek van 
deze pop-up kan per 
apparaat verschillen. Bij 
Google Chrome opent 
deze linksonder in het 
scherm. 

 
 

Stap 4: Zoom openen 
Heeft u Zoom zojuist geïnstalleerd? Ga dan verder naar stap 5. 

Klik op ‘Zoom Meetings 
openen’ om Zoom te 
openen. 
 
 
 
 
 
  

 

Stap 5: Geluid instellen. 

Klik op ‘Join with 
Computer Audio’. 
 
Eventueel kan je je 
geluidsinstellingen 
testen door te klikken 
op ‘Test Speaker and 
Microphone’. 
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Stap 6: Webcam instellen. 

Klik op ‘Join with Video’. 
 
Wil je wel deelnemen, 
maar niet met een 
webcam? Klik dan op 
‘Join withoud Video. 
(uiteraard is het wel 
leuk als zo veel mogelijk 
deelnemers hun 
webcam aan hebben 
staan) 

 
 

Stap 7: Zoom gebruiken. 

Onderin Zoom vindt je 
een balk met diverse 
knoppen.  
 
Zie de beschrijving 
hiervan hiernaast. 

Knoppenbalk: 

 
Mute/Unmute microfoon (Unmute je microfoon alleen als je iets wilt  
zeggen! Mute je microfoon hierna ook weer) 
Als je er een kruisje door de microfoon staat is je microfoon 
uitgeschakeld. 

 
 
 
 

 
Zet camera aan/uit: Als je je camera tijdelijk uit wilt schakelen kan je op 
onderstaande icoon klikken. 

 
 
 

 
 
Open het chatvenster: Als je op Chat klikt opent aan de rechterzijde van 
je scherm een chatvenster waarmee je berichten kunt versturen. 
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Stap 8: Microfoon instellingen bekijken. 

Door op het pijltje (^) 
naast de microfoon of 
de camera te klikken 
kan je je microfoon en 
camera instellingen 
controleren.  
 
Voor de 
geluidsinstellingen doe 
je dit door op het pijltje 
naast de microfoon te 
klikken en voor je 
camera instellingen klik 
je op het pijltje naast de 
camera. 

 
 

Terug naar groot scherm. 

Het kan voorkomen dat 
Zoom niet meer als 
volledig scherm 
geopend is.  
 
Als Zoom nog wel 
geopend is vindt je een 
scherm zoals hiernaast 
ergens terug op je 
scherm. Door op het 
omcirkelde symbool 
hiernaast te klikken ga 
je terug naar het 
volledige scherm. 

 

 


