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Handleiding (schaak)filmpjes maken 
Door Pascal Losekoot, www.schaaktraining.nl 
 

1. Download Camstudio van http://camstudio.org/ (open source, gratis) 
2. Installeer het programma en start het op 

 
 

3. Het programma neemt een deel van je scherm op, met alle acties die je daar 
uitvoert. Daar wordt vervolgens een filmpje van gemaakt dat je bijvoorbeeld op 
Youtube kan zetten. Start dus een schaakprogramma op en sluit een microfoon 
aan. 

 
4.  (Handige) instellingen 

o Options – Record Audio from microphone 
o Options – Cursor options – Hide Cursor  (als je de muispijl niet wilt zien 

in het uiteindelijke filmpje) 
o Options – Program Options – Minimize recording on s tart recording 
o Options – Audio Options – Audio Options for microph one. Ik krijg 

alleen een goed resultaat als ik de “recording format” instel op 11.025 kHz, 
stereo, 16-bit. 

5. Opnemen 
Het meest praktisch is om een vaste regio te definiëren… het deel van het 
scherm dat wordt opgenomen. Je kan natuurlijk ook het hele scherm opnemen 
maar dat wil je doorgaans niet. Kies: Region – Fixed Region , klik op select en 
sleep het venster zodanig dat het even groot is als het schaakbord (of eventueel 
de notatie erbij als je dat wilt). Deze regio wordt onthouden. 

6. Druk op record (of gebruik sneltoets F8). Stop het opnemen door op de stopknop 
te drukken (of de sneltoets F9). Sla het bestand op.  

Pijlen trekken  
In Chessbase/Fritz kan je pijlen trekken op het schaakbord. Dat is een mooi middel om 
dingen duidelijk te maken. Maak een groene pijl door de ALT toets ingedrukt te houden en 
dan net zoals bij het doen van een zet van veld X naar veld Y te gaan. Geef een veld een 
kleur door er op te klikken terwijl je de ALT indrukt.  
Andere kleuren: 
ALT-CTRL: Geel 
ALT-SHIFT: Rood. 
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7. Uploaden naar Youtube: Log in op youtube (of maak een account aan als je dat 

nog niet hebt). Kies “Video uploaden” en selecteer het bestand.  
 

 
 

8. Even wachten, en klaar! 
 

9. Eventueel kan de video aan www.chesstube.nl worden toegevoegd. 


