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meebewegen als je de muis beweegt. 
Als je iets intikt in LibreOffice, dan 
verschijnt dat eveneens in deze 
preview. Als je een ander venster 
voor LibreOffice plaatst, zie je die 
daarentegen niet in de preview. Dat 
komt, omdat OBS Studio niet je hele 
desktopomgeving opneemt, maar 
alleen het applicatievenster.

De standaardwaarde Desktop 
van hierboven werkt verwarrend, 
omdat je daarmee niet de hele 
desktopomgeving opneemt. Deze 
keuze betreft het hoofdvenster zelf 
van de desktop. Dat is leeg, omdat 
de window manager daarin juist 
alle vensters toont samen met het 
startmenu en dergelijke. Dit is dus 
niet echt nuttig. Om de hele deskto-
pomgeving op te nemen, gebruik 
je in de lijst van het plusteken de 
optie Screen Capture. Een extra 
monitor op je laptop is dan eigenlijk 
wel nodig. OBS Studio moet immers 
openblijven om de opname te 
maken. Met alleen een laptopscherm 
registreert OBS daardoor zichzelf.

Start vervolgens de feitelijke 
opname door helemaal rechts bij 
Controls op ‘Start Recording’ te 
klikken. Laat de opname even door-
lopen, terwijl je aan het werk bent 
in LibreOffice. Praat ook wat of zet 
een muziekje op, zodat je meteen 
wat audio opneemt. Rechtsonder in 
de statusbalk zie je hoe lang je aan 
het opnemen bent. Stop de opname 
door op ‘Stop Recording’ te klikken. 
Voilà, je allereerste screencast!

OPNAME AFSPELEN EN 
OMZETTEN
Ga naar het menu File -> Show 
Recordings. OBS Studio opent dan 
de file browser in de directory met 
opnames. Hier staat het videobe-
stand van je eerste screencast, klaar 
om afgespeeld te worden. De video 
heeft als naam de datum en tijd. Het 
template daarvoor pas je aan via File 
-> Settings (afbeelding 2). Ga daar 
naar het tabblad Advanced. Beweeg 
met de muis over het invoerveld bij 

Filename Formatting om een pop-up 
lijst te krijgen van mogelijkheden.

Nu komen de opnames in je home 
directory terecht. Gebruik het tab-
blad Output om dat te veranderen. 
In datzelfde tabblad geef je ook het 
uitvoerformaat aan. OBS Studio ge-
bruikt standaard flv, dat wil zeggen 
Flash video. Tegenwoordig zie je 
veel mp4. OBS Studio raadt echter 
af om direct in mp4 op te nemen. 
Bij bijvoorbeeld een stroomstoring 
of crash loop je dan het risico dat je 
opname onbruikbaar is.

Achteraf naar mp4 omzetten, is 
gelukkig makkelijk. Ga naar File -> 
Remux Recordings. Selecteer in het 
schermpje je opname. Standaard 
maakt OBS Studio daarvan een mp4 
met dezelfde naam en director als 
het flv-bestand. Pas dat desgewenst 
aan en klik op Remux. Dit gaat erg 
snel, omdat remuxen niets anders 
is dan de video met audio in een an-
dere container stoppen. OBS Studio 
hoeft daarvoor niet het audio- of 
videoformaat om te zetten, hetgeen 
wel veel rekenkracht en tijd kost.

LAAT JE ZIEN
OBS Studio is niet beperkt tot één 
enkele videobron. Dat gaan we ge-
bruiken om onszelf toe te voegen via 
de webcam, zodat kijkers zien wie de 
screencast verzorgt (afbeelding 1).

Klik beneden bij Sources op het 
plusteken en vervolgens op ‘Video 
Capture Device’. Dat is de webcam. 
Geef als naam mijn_webcam en klik 
op ‘OK’. In het volgende schermpje 

heb je onder andere de mogelijkheid 
om de resolutie en framerate aan te 
passen. We veranderen niks en klik-
ken op ‘OK’. Je ziet nu in de preview 
dat je webcam de window capture 
volledig overlapt. Bij Sources zie je 
dan ook mijn_webcam boven mijn_
capture staan. Deze volgorde pas je 
aan door de betreffende bron naar 
een andere positie te verslepen.

Verder zie je een rode rand met 
cirkeltjes rond de webcam. Door 
zo’n cirkeltje te verslepen, pas 
je de grootte van de video aan. 
Door daarbij Ctrl+Alt ingedrukt te 
houden, verandert de kleur van de 
rand in groen en crop je de video. 
Snijd daarmee overbodige delen 
van de webcamopname af. Dit is 
trouwens niet destructief. Je kunt 
de crop op deze manier later gewoon 
weer aanpassen. Zet de webcam op 
de gewenste plek door hem met de 
muis te verslepen. Om te voorkomen 
dat je bij dit alles per ongeluk de 
window capture manipuleert, klik 
je bij Sources op het slotje naast 
mijn_capture. Met het oogje verberg 
je hem helemaal en zie je alleen nog 
de webcam.

Net als bij de window capture 
toont OBS Studio live in de preview 
hoe de opname eruit gaat zien. Als 
je beweegt, zie je dat onmiddellijk in 
de uitvoer van de webcam.

VIDEO BEWERKEN
Voor eenvoudige bewerkingen, zoals 
kantelen of spiegelen, klik je bij 
Sources met de rechtermuisknop op 

de betreffende bron. Kies bijvoor-
beeld mijn_webcam en in het con-
textmenu vervolgens ‘Transform’. 
In datzelfde contextmenu zie je 
beneden de optie Filters. Klik daarop 
voor uitgebreidere bewerkingen. 
Vervolgens verschijnt het filter-
scherm (afbeelding 3). Om bijvoor-
beeld het contrast of de helderheid 
te verhogen, klik je linksonder bij 
‘Effect Filters’ op het plusteken en 
kies je ‘Color Correction’. Regel ver-
volgens met de schuifjes hoe sterk 
het filtereffect moet zijn en klik tot 
slot op ‘Close’.

Boven Effect Filters zie je Audio/
Video Filters staan. Als je daar op het 
plusteken klikt, zie je bijvoorbeeld 
‘Noise Suppression’ staan. Daarmee 
onderdruk je ruis in een audio- of 
videobestand. Deze filters werken 
echter niet voor de microfoon. 
Daarvoor klik je in het hoofdscherm 
bij Mixer op het tandwieltje bij Mic/
Aux. Kies vervolgens in het context-
menu Filters en ga verder te werk, 
zoals je zojuist hierboven deed.

ZET ALLES IN SCÈNE
Een scène is een groep bronnen bij 
elkaar. Helemaal linksonder zie je bij 
Scenes al de naam Scene staan. OBS 
Studio gebruikt namelijk altijd mi-
nimaal één scène. De bronnen mijn_
capture en mijn_webcam vormen nu 
samen een scène als configuratie voor 
je screencasts. Door meerdere scènes 
te maken, richt je verschillende scena-
rio’s in, bijvoorbeeld nog eentje om te 
vloggen. Maar er kan meer.

Handig van 
OBS Studio is 
dat je niks hoeft 
op te slaan  

  Afbeelding 2: Settings.
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