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Vandaag is het de beurt van Ruud voor een workshop “Voice-Over”.  
Het aantal leden wat aanwezig is valt tegen. Ligt dit aan carnaval? 
 
In het 1e gedeelte geeft Ruud tips en trucs die je kunt gebruiken bij het 
schrijven van de tekst en het inspreken van de voice-over. En zoals we 
weten heeft Ruud een ruime ervaring met het inspreken van films, zowel 
van hem zelf als van anderen. 
 
Je moet eerst allerlei informatie verzamelen over het onderwerp. Hieruit 
kun je gegevens halen die je later in je tekst kunt verwerken.  
De gesproken tekst mag zeker niet rechtstreeks uit een VVV folder 
komen. Je moet het op je eigen manier verwoorden. Gebruik korte 
zinnen. Dit is ook makkelijker bij het inspreken. 
De gesproken tekst moet samen met de muziek de sfeer bepalen van de 
film. 
 
De uitleg was duidelijk, zoals natuurlijk te verwachten is van Ruud. Wel 
erg technisch op het gebied van de te gebruiken microfoons. Tussendoor 
waren er leuke diagrammen te zien. 
 
We kregen een filmpje te zien over de voormalige beurs in Lille, met 
daarbij op papier een nog in te spreken tekst.  
 
Na de pauze gingen we hiermee aan de slag. We moesten de tekst op 
een eigen manier herschrijven en dan inspreken. De aanpak liep hier en 
daar nogal uiteen, vooral qua inspreekapparatuur welke men wilde 
gebruiken: Van camera tot tablet, om er maar een paar te noemen. 
Soms werkte men in groepjes, anderen pakten het individueel aan. 
 
Dit kostte nogal veel tijd. We hadden na de pauze geen gelegenheid 
meer om ieders product te bekijken en te beoordelen. Afgesproken werd 
om dit thuis af te maken en het resultaat naar Cor te sturen, zodat hij dit 
op de B-avond van 8 maart kan vertonen en bespreken. 
 
Op ieders verzoek stuurt Ruud de gebruikte sheets en het filmpje naar 
alle leden. 
 
Het was een interessante en leerzame avond. Ik denk dat het onderwerp 
niet voor iedereen nieuw was, maar in dat geval betekende het toch een 
mooie opfriscursus. 


