Speel alles af met VLC

VLC media player speelt allerlei muziek- en videobestanden moeiteloos af. Vanaf cd, dvd én de
computer. Verder kopieert u cd's en dvd's met het programma en is het zelfs mogelijk YouTubefilmpjes ermee op te slaan.
VLC installeren
Hebt u VLC media player nog niet op de Windows-computer staan, lees dan eerst ons downloadartikel 'VLC media player'. Windows 10 en 8.1 hebben geen eigen afspeelprogramma, dus met dit
gratis afspeelkanon zit u gebeiteld.
VLC bedienen
Het standaardvenster van het programma is sober: bovenin een menu, daaronder een zwart
scherm (met een oranje-wit gestreepte pylon) en daaronder de bedieningsknoppen.

Van links naar rechts zijn het deze bedieningsknoppen:









Afspelen/Pauze
Terugspoelen/Vorige (in de afspeellijst)
Stop
Vooruitspoelen/Volgende (in de afspeellijst)
Volledig scherm (alleen actief bij video)
Uitgebreide opties weergeven
Afspeellijst tonen/verbergen
Herhalen (met de mogelijkheden, alles herhalen, één herhalen of niet herhalen)
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Willekeurige volgorde afspelen (ook wel shuffle genoemd)

Helemaal rechts is de volumebediening te vinden. Klik op het icoon van de luidspreker om het geluid te dempen/aan te zetten. Sleep of klik in de driehoek ernaast om het geluid harder of zachter
te zetten.
VLC media player is ook te bedienen vanuit het Systeemvak (rechtsonder in beeld, op de Taakbalk). U ziet daar het icoon van een oranje-wit gestreepte pylon. Klik erop en het programma minimaliseert of komt weer tevoorschijn op uw Bureaublad. Klik er met de rechtermuisknop op en de
volgende opties verschijnen:













VLC media player naar de Taakbalk verbergen / VLC media player weergeven
Afspelen/Pauze
Stoppen
Vorige
Volgende
Opnemen
Snelheid
Volume verhogen
Volume verlagen
Dempen
Media openen
Afsluiten

Deze bedieningsopties zijn met name handig als u naar muziek luistert en even wilt doorspoelen
of het geluid wat harder wilt draaien. Dat is dan in twee muisklikken geregeld.
Muziek-cd afspelen
Wilt u een cd luisteren op de pc? Doe dan het volgende:









Plaats een muziek-cd in de dvd-speler van de computer.
Start VLC media player.
Klik in het menu op Media > Schijf openen.
Klik op het tabblad Schijf.
Selecteer de optie Audio-cd.
Klik op de knop Afspelen.
De cd start. Klik in het menu op Weergave > Afspeellijst om het overzicht van alle liedjes op de
cd te openen.
Dubbelklik op het nummer dat u wilt beluisteren.

Muziek-cd opslaan op de computer
Wilt u uw cd digitaliseren zodat u een kopie van de nummers hebt en ze eenvoudig kunt afspelen
op de pc? Zet een liedje op de volgende manier op de pc (ook wel rippen genoemd):










Plaats een muziek-cd in de computer.
Open VLC media player.
Klik in het menu op Media > Converteren/opslaan.
Klik op het tabblad Schijf.
Selecteer de optie Audio-cd.
Onder 'Beginpositie' ziet u 'Track' staan. Daarmee wordt het nummer van de cd bedoeld. Geef hier
aan welk liedje u wilt rippen. Als u bijvoorbeeld het derde nummer wilt opslaan, zet u rechts naast
'Track' het cijfer 3.
Klik op de knop Converteren/opslaan.
Selecteer naast 'Profiel' in het uitklapmenu de optie Audio - mp3.
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Klik op Bladeren en geef aan waar u het bestand wilt opslaan op de pc. Geef het muziekbestand
een naam (bijvoorbeeld de titel van het nummer) en klik op Opslaan.
Klik op Start.

VLC zet het muziekbestand over naar de pc. Dit kan even duren. U ziet een blauwe voortgangsbalk, maar u krijgt geen melding als VLC klaar is. Wilt u meer nummers van de cd overzetten, begin dan weer met Media Converteren/opslaan en volg alle verdere stappen nogmaals.
Op de video hieronder wordt gedemonstreerd hoe het digitaliseren van een liedje werkt.
Film op dvd afspelen
Wilt u een film die u op dvd hebt, afspelen op de computer? Doe dan het volgende:







Plaats een dvd in de dvd-speler van de computer.
Start VLC media player.
Klik in het menu op Media > Schijf openen.
Klik op het tabblad Schijf.
Selecteer de optie Dvd.
Klik op de knop Afspelen.

De dvd wordt nu gestart.
Dvd opslaan op de computer
Een dvd digitaliseren werkt zo:








Plaats een dvd in de computer.
Open VLC media player.
Klik in het menu op Media > Converteren/opslaan.
Klik op het tabblad Schijf.
Selecteer de optie Dvd.
Klik op de knop Converteren/opslaan.
Klik nu op Start.

VLC zet de dvd over naar de pc. Dit kan even duren. U ziet een blauwe voortgangsbalk, maar u
krijgt geen melding als VLC klaar is.
Bestand(en) op de computer afspelen
Een bestand openen met VLC, werkt zo:





Open VLC media player.
Klik in het menu op Media > Bestand openen.
Selecteer een of meerdere bestanden en klik op Openen.
VLC start direct met afspelen. Klik in het menu op Weergave > Afspeellijst om een overzicht van
alle bestanden te openen.

Op ongeveer dezelfde manier opent u een hele map met bestanden:





Open VLC media payer.
Klik in het menu op Media > Map openen.
Selecteer nu de map die de bestanden bevat en klik op Map selecteren.
VLC start direct met afspelen. Een overzicht van alle bestanden verschijnt door in het menu te klikken op Weergave > Afspeellijst.
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Afspeellijst maken van bestanden
U kunt ook afspeellijsten in VLC maken. Handig, want dan hoeft u niet steeds handmatig een bestand aan te klikken om het af te spelen. Maak bijvoorbeeld een afspeellijst met uw favoriete
nummers. Ze spelen dan automatisch achter elkaar af.









Start VLC media player.
Klik in het menu op Weergave > Afspeellijst.
Aan de rechterkant bevindt zich een wit vlak met een grijze pijl die naar beneden wijst. Klik daarop
met de rechtermuisknop.
Klik op Bestand toevoegen.
Selecteer een of meerdere bestanden en klik op Openen.
Het is ook mogelijk een complete map aan de afspeellijst toe te voegen. Klik in dat geval met de
rechtermuisknop in het witte vlak en selecteer de optie Map toevoegen.
Selecteer de map en klik op Map selecteren.
Alle geschikte bestanden verschijnen in het overzicht. Klik op Afspelen om het eerste bestand te
horen/zien.

Bestanden van YouTube afspelen/opslaan
Het is wel een beetje een gedoe, maar met VLC kunt u video's van YouTube opslaan op de computer. En ach, als u het eenmaal een keertje hebt gedaan, valt het best mee. Het komt op het volgende neer:









Ga naar YouTube en zoek het filmpje dat u wilt opslaan op.
Klik onder de video op de knop Delen.
Klik met de rechtermuisknop op de blauwe link die verschijnt.
Klik op Kopiëren.
Start VLC media player.
Selecteer uit het menu Media > Netwerkstream openen.
Klik met de rechtermuisknop in het witte tekstvak en klik op Paste.
Klik op de kop Afspelen.

De video speelt af zonder de drukke afleiding van YouTube zelf. Maar het wordt pas echt leuk als
u de video kunt opslaan. Dat kan via een omweg:









Klik in het menu op Extra > Codecinformatie.
Klik met de rechtermuisknop op het witte vlak naast 'Locatie' en klik op Select All.
Klik nogmaals met de rechtermuisknop op het witte vlak en klik op Copy.
Klik op Sluiten.
Open uw favoriete internetprogramma, klik met de rechtermuisknop in de adresbalk en klik op
Plakken.
Druk op de Enter-toets.
De video start. Maar u wilt hem bewaren. Dus klik met de rechtermuisknop op de video en klik op
Video opslaan als.
Geef het bestand een naam en klik op Opslaan.

De video staat nu op uw computer.
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