
 INTRODUCTIE ZOOM  

Belangrijk dat je een microfoon en luidspreker hebt aangesloten op je PC en eventueel een 

webcam voor video. Bij laptops en mobiele telefoons is dat al het geval.  

 

HOE WERKT HET?  

Download en installeer de Zoom Cloud Meetings app/programma (gratis)  

 

Windows of Linux Computer:  

Ga naar de download pagina van Zoom: https://zoom.us/download  

Download Zoom Client for Meetings (dat is de bovenste in een rij van mogelijke downloads). 

Installeer het op je computer.  

Android telefoon of tablet: Ga naar de Google Play Store, zoek de zoom cloud meetings app en 

installeer deze.  

iOS, iPhone of iPad: Ga naar de App Store en zoek de app Zoom Cloud Meetings. Download en 

installeer deze.  

 

INLOGGEN CONCERT  

1. link in de mail van Gitaristen Podium  

2. Klik op Join a Meeting  

3. Vul het wachtwoord in als daarom wordt gevraagd  

4. Je komt in de wachtruimte van de Zoommeeting en wordt z.s.m. toegelaten tot het concert  

 

KNOPPEN  

Onderaan het scherm van Zoom vindt je een balk.  

• Om je microfoon aan- of uit te schakelen klik je op de microfoonknop. (Mute) Gebruik deze 

knop om je applaus te laten horen.  

• Om je camera aan- of uit te schakelen klik je op de videoknop (start/stop video) Graag 

deelnemen met video aan. Met deze knoppen kun je ook je audio en video instellingen 

aanpassen, andere luidspreker, microfoon of webcam kiezen, indien gewenst.  

• Stel je vragen aan de gitaristen via de Chatknop (midden onderaan). Typ je bericht en 

verzend met de Enter-toets.  

• Rechts bovenaan het scherm kun je kiezen voor alleen de spreker in beeld (Speakerview) of 

iedereen in beeld via kleine schermpjes (Gallery)  

• Wil je het concert verlaten? Klik rechtsonder op Leave Meeting.  

 

Let op: gebruik je twee apparaten in dezelfde ruimte, zorg er dan voor dat op één apparaat het 

geluid uit staat. Doe dit al vóór dat je het concert ingaat, anders gaat het geluid rondzingen en 

echoën voor alle bezoekers en dat is erg naar.  

 

Veel plezier met Zoom en mooie gitaarconcerten gewenst!  
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