
Instellingen 

Klik op 
Settings/
Instellingen 
dan komt er 
een pop-up 
venster.


Aan de rechterkant zie je het volgende in 
beeld; audiokanalen, audiokwaliteit, 
nieuw client-niveau, skin en taal. Zet je 
instellingen zoals op dit voorbeeld. Let op: zijn er veel mensen in je Jamulus-scherm kan je de 
skin ook op Compact zetten dan passen er meer mensen naast elkaar! 


Boven in je computerscherm zie je bovenstaande knoppen. Let op: zie je de knoppen niet, klik dan 
1 keer op je jamulus-scherm dan komen ze tevoorschijn. 

Klik op 
bekijken/view 
en klik dan op 
mijn profiel…


Pas hier je Alias/Naam aan: 
STEMGROEPLETTER-NAAM


Instrument zet je op “geen”

Land zet je op Netherlands

Stad mag je leeg laten

Vaardigheid zet je op “geen”

Zie het voorbeeld hier rechts —>


Klik linksboven op bewerken, en selecteer de 
tweede optie: Sorteer muzikanten op Naam.


Daarna wederom naar bewerken, en selecteer je de 
zesde optie: Gebruik Twee-rijen-mengpaneel. 

Dan nogmaals naar bewerken, en selecteer je de 
zevende optie: Wis alle Opgeslagen Solo-
instellingen 

Tot slot selecteer je de onderste optie: Zet alle 
Faders op Nieuwe-Client-Niveau 



Mixer & soundcheck 

  

Demp mijzelf: als je pauze gaat houden, en als je onnodig geluid maakt, als je gaat typen, papier 
ritselen, headset af en op doen, etc. Vergeet jezelf niet te unmuten zodat we je tijdens het 
zingen wel kunnen horen. Tip: als de dirigent jou stemgroep niet wilt horen tijdens een gedeelte 
van de repetitie, kan je dit dus ook gebruiken om niet stil te zitten maar toch dmv Demp mijzelf je 
partij te oefenen tegen de andere partijen in die op dat moment aan de beurt zijn.


Naast de fader zie je lampjes branden als je spreekt of zingt. 
(Let op: zet je skin op fancy via instellingen) 

• 4 a 5 groene lampjes als je zacht praat/zingt pp - mp


• 2 gele lampjes als je hard praat/zingt mf - ff


• Rode lampjes zijn niet goed, dan staat je microfoon te 
hard! En te weinig groen en geel is ook niet goed, dan staat 
je microfoon te zacht!


• Alle faders heb je op 60% gezet, tenzij de dirigent 
aangeeft dat van een deelnemer zijn/haar instellingen het 
niet toelaat dus daarom hoger of lager gezet moet worden 
door iedereen. 


• De dirigent en jezelf zet je op 90% of 100%.


• Je buddy, sectieleader of stemgenoten kan je 
desgewenst tussen de 60% en 80% zetten.


Pan: Aan welke kant sta je “in de ruimte”?

- Alten en Bassen tussen Pan +15 a +20 

- Sopranen en Tenoren op Pan -15 a -20


Solo: als je iemand op solo klikt hoor je 
alleen die persoon!!!! Je kan meerdere 
mensen op solo klikken.


Demp: als je iemand wilt dempen klik je op 
demp boven zijn/haar naam.


Fader; hiermee kan je een persoon harder of 
zachter zetten. Het harder of zachter 
schuiven heeft geen invloed op het geluid 
van de andere deelnemers.


  Galm: 20 a 30% kan mooi zijn….




Problemen met geluid oplossen 

Te veel vertraging (haperingen): 

Klik op Settings/Instellingen dan 
komt er een pop-up venster met 
de instellingen van Jamulus. Aan 
de linkerkant van dit scherm zie je 
dat je kleine netwerkbuffers kan 
inschakelen, en dat je kan kiezen 
tussen verschillende 
buffervertragingen. Heb je tijdens 
een repetitie last van teveel 

vertraging, probeer dan een andere 
vertraging te selecteren en/of zet de kleine netwerkbuffers aan. Let op: het 
duurt altijd even voordat je verschil merkt! 

Onstabiel geluid (plopjes): 

Hoor je tijdens het zingen plopjes, dan noemen we dat jitter. In het midden 
van het instellingen-scherm zie je de jitterbuffer. Als je het vakje van auto 
uitzet kan je Lokaal (linkerkolom) een paar streepjes omhoog/omlaag 
schuiven en de Server (rechterkolom) een paar streepje omlaag/omhoog 
schuiven. Heb je helder geluid laat je hem gewoon op auto staan!


Internet loopt echt via de kabel? 

Soms wilt de 
computer toch 
liever wifi 
gebruiken terwijl 
de LAN-kabel 
wel aangesloten 
is. Zorg daarom altijd dat de wifi-adapter van het apparaat uitgeschakeld 
staat tijdens de repetitie. Mac: systeemvoorkeuren - netwerk. Windows: 
Configuratiescherm - Netwerkcentrum.




 
Geluidsinstellingen 

Op een Mac klik je op het apple-logo linksboven, en ga je naar 
systeemvoorkeuren. In dit scherm zoek je “geluid”.




Op windows ga je linksonderin via het windows-logo (start) via het tandwieltje 
(instellingen) naar het configuratiescherm/Settings. Hier zoek je 
geluidsinstellingen. Of typ rechtsboven in de zoekbalk  “Geluidsinstellingen”.






Uitvoervolume aanpassen (ik hoor iedereen zo zacht?): 
Als je iedereen te zacht hoort, moet je het geluid van je headset/oordopjes harder zetten.

Of als je iedereen te hard hoort, moet je dus het geluid van je headset oordopjes zachter zetten.

A. Via een knopje/schuifje op de headset

B. Via de instellingen van de computer


Selecteer boven in “geluid” het 
schermpje “uitvoer”. Schuif je 
uitvoervolume hoger of lager. 


Boven in de geluidsinstellingen staat Uitvoer en kan je het uitvoerapparaat selecteren. Maar 
onderin kan je met de schuif je hoofdvolume harder of zachter zetten. Onderaan deze pagina kan 
je de Jamulus-app ook nog harder of zachter zetten via geavanceerde geluidsopties ;-)


Via apparaateigenschappen kan je de balans 
instellen.


Invoervolume aanpassen (mijn microfoon staat te hard/zacht): 
Als je microfoon te zacht of te hard is, moet je het geluid van je microfoon/invoerapparaat harder 
of zachter zetten. 

A. Via een knopje/schuifje op de headset

B. Via de instellingen van de computer


Selecteer boven in “geluid” 
het schermpje “invoer”. 
Schuif je invoervolume 
hoger of lager.


Halverwege de pagina 
geluidsinstellingen staat 
Invoer en kan je het 
Invoerapparaat 
selecteren. 


Maar onder Invoer kan je naar apparaateigenschappen. 
Vervolgens zie je aan de rechterkant: extra 
apparaateigenschappen.  Er komt een pop-up venster waarin je 
bovenin het tabblad niveau’s kan kiezen. Hier kan je je de 
microfoonversterking/boost harder of zachter zetten.




Verbinden met een server  
We gaan verbinden met een server, klik 
linksonderin Jamulus op Connect/Verbinden. 
(Of via linksboven bekijken/view en dan 
verbindingsinstellingen).


Je krijgt dan een pop-up venster met een hele 
waslijst aan openbare servers, waar je met 
andere mensen samen lekker muziek kan 
maken. 


Maar ook waar je jezelf even zou kunnen 
soundchecken. Bij lijst kan je de serveerlijst/
genre selecteren en bij filter kan je een naam 
intypen om op bijvoorbeeld te zoeken.


Rechtsonderin dit venster zie je het vakje bij 
Serveradres. Hier typ je het IP-adres (inclusief 
puntjes) in die je elke repetitie ontvangt. En klik 
daarna op verbinden.


Verbinden met een zoom  
Zoom:


We zullen zoom gebruiken voor de visuele 
verbinding met elkaar. Zorg dat je de app/
programma geïnstalleerd hebt op je laptop of 
mobile device. Zo is het makkelijker en veiliger 
binnen te komen op de juiste manier.


Klik op Join meeting


Vul de meeting-ID in: 


Verander je naam zoals op Jamulus: 


STEMGROEPLETTER-NAAM


En selecteer het vakje “Don’t connect to 
audio”.   *


* Mensen die alleen meerepeteren middels Zoom en niet via JAMULUS moeten WEL connecten to 
audio. Zing je via Jamulus controleer dan of je in zoom een rode mute-knop ziet staan, zo ja: klik 
dan linksonderin zoom naast het microfoontje waar unmute bij staat op het pijltje en selecteer de 
een na onderste optie: Leave computer audio of op telefoons/tablets klik op “more” of op “…” en 
dan tik op “disconnect audio”


