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De webcam is nu beschikbaar 
als bron bij Sources. Als je vaker 
screencasts verzorgt, is het onhandig 
om hiervan iedere keer opnieuw 
de grootte, positie of filters in te 
stellen. Met een aparte scène voor de 
webcam voorkom je dat. Haal eerst 
de bestaande webcam weg. Selecteer 
daartoe bij Sources mijn_webcam 
en klik op het minteken. Klik daarna 
bij Scenes op het plusteken, geef als 
naam mijn_scene en klik op ‘OK’. De 
nieuwe scène is meteen actief. Voeg 
hieraan bij Sources de webcam weer 
toe. Pas de positie en dergelijke aan, 
zoals je hierboven al deed.

Selecteer vervolgens bij Scenes 
de standaard Scene. Klik daar bij 
Sources op het plusteken en kies in 

het contextmenu als bron Scene. 
Selecteer bij de optie ‘Add Existing’ 
mijn_scene en klik tenslotte op ‘OK’. 
Nu is je webcam weer actief, maar nu 
via zijn eigen scène en dus helemaal 
vooraf geconfigureerd.

Een scène is ook handig voor een 
intro of aftiteling. Maak bijvoor-
beeld een eenvoudige intro door 
middel van een nieuwe scène met 

alleen een plaatje. Kies daarvoor bij 
Source het type Image. De overgang 
tussen twee scènes regel je in het 
hoofdscherm bij Scene Transitions. 
Standaard is dat Fade voor een vloei-
ende overgang van 300 ms. Regel 
een andere tijdsduur bij Duration. 
Behalve Fade is er nog Cut. Daarmee 
schakel je direct over van de ene 
scène naar de andere. Gebruik het 
plusteken om een ander type over-
gang te maken.

Om te checken hoe de overgang 
er precies uitziet, klik je bij Scenes 
op de scène met intro en vervolgens 
op die met de screencast. De live 
preview toont je vervolgens hoe de 
eerste scène overgaat in de tweede. 
Je gebruikt dezelfde werkwijze 

via Scenes bij het daadwerkelijk 
opnemen.

EN VERDER
Met OBS Studio is het niet moeilijk 
om verschillende bronnen te 
combineren tot een leuke video. Kijk 
voor nog een stapje verder ook eens 
naar de streaming mogelijkheden. In 
het tabblad Stream van de Settings 
geef je eerst op via welke dienst 
je wil streamen, zoals YouTube of 
DailyMotion. Vervolgens gebruik je 
de knop Start Streaming om live je 
eigen uitzending te verzorgen.

LINK
OBS Studio
obsproject.com

Praat ook wat  
of zet een mu-
ziekje op, zodat je 
meteen wat audio 
opneemt

  Afbeelding 3: Video-uitvoer bewerken.
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