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Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers die de apparatuur vervoeren, op locatie opstellen en de 

filmvertoningen verzorgen.  De indeling van de handleiding is als volgt. 

 

 

1. Welke apparatuur is er? 

 

2. Waar moet je zijn voor de apparatuur? 

 

3. Waar moet je aan denken bij het vervoer? 

 

4. Inrichting van de vertoningsruimte (algemeen)  

 

5. Filmdoek  

 

6. Geluidsboxen 

 

7. Opstelling projector  

 

8. Aankoppelen van geluidsmixer  

 

9. Aankoppelen van  DVD/Blu-ray  

 

10. Tips en trucs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemeen. 

In het algemeen kun je spreken van twee zaken die geactiveerd en geregeld moeten worden te 

weten a. het beeld (licht, vullen van het doek, de beeldkwaliteit en b. het geluid (volume, klankkleur 

en balans).  

Het beeldcircuit loopt over de projector en de DVD speler / laptop. He geluidcircuit loopt over de 

DVD speler/ laptop boxen en het mengpaneel. 

De DVD speler/ laptop is de bron van waaruit beeldsignaal naar de projector en geluidsignaal naar 

het mengpaneel worden gestuurd.   

Beide circuits worden in verband met mogelijke overbelasting via een eigen kabelhaspel aangesloten 

op aparte stopcontacten. 

Verder hebben we de handleiding bediening beperkt en hopelijk wel overzichtelijk gehouden. Voor 

aanvullingen, wijzigingen kun je altijd bij Jeroen / Fred terecht.    

 

1. Welke apparatuur is er? 
 

 
De mobiele installatie in de opslag bij Zonactief 

 

a. Een demontabel filmscherm van het merk DA-LITE van 1,75mtr x 3mtr  

b. Geluidsboxen van het merk Yahama met in hoogte verstelbare statieven  en bekabeling.  

c. Mengpaneel van het merk Berhinger om volume en klankkleuren te regelen.  

d. Een DVD/blu-ray speler van het merk Panasonic inclusief afstandsbediening. De speler wordt 

voor het beeld aangesloten op de projector en voor het geluid op het mengpaneel.  

e. De projector van het merk Panasonic inclusief afstandsbediening, 

f. Voor aansluiting op de 220V zijn er twee haspels en verlengsnoer met in totaal 7 contacten.  

g. Er is een steekkar om de spullen mee te verslepen. 

 



2. Waar moet je zijn voor de apparatuur? 
  

Op dit moment is de apparatuur ondergebracht in het pand van het bedrijf Zonactief aan de 2e 

Bokslootweg 14 in Emmen. De sleutel van Zonactief is in bezit van Kees Groenevelt (06-41788239) 

 

                                

 
 

3. Waar moet je om denken bij vervoer? 
 

 
De filmhuisbus van Bruno is uitermate geschikt voor het vervoer van de mobiele installatie 

 

Voor vervoer van de spullen is een auto nodig met voldoende bergruimte. Sommige zaken zijn 

onhandig alleen in - of uit te laden (koffer met filmdoek, projector) dus als het even kan met z’n 

tweeën doen. Zorg er voor dat je op tijd weet of je de spullen kunt vervoeren of dat je of je in staat 

bent daarvoor hulp te organiseren. Bij het maken van afspraken met afnemers wordt altijd gevraagd 

naar de beste plek voor uitladen zodat je niet te veel hoeft te sjouwen.  

 

4. Inrichten van de vertoningsruimte (algemeen) 
 

Alle vertoningsruimtes zijn anders en per publiek kan de inrichting verschillend zijn. Een aantal 

factoren bepalen de opstelling van het doek en de apparatuur. Moet er wel of niet verduisterd 

worden? Hoeveel mensen worden er verwacht? Draai je voor kinderen of volwassenen?  

 

Wel zijn er een aantal vuistregels: 

 

a. Begin bij de opstelling met het kiezen van de beste plaats voor het filmdoek met daarnaast 

de boxen. Pas daarna volgt aan de tegenoverzijde de rest van de opstelling.  



b. De projector moet over de hoofden van de toeschouwers schijnen. Een hoogte van ongeveer 

1. 70 meter voor de projector is handig.  

c. De hoogte van de onderzijde van het doek moet zodanig zijn dat alle toeschouwers het totale 

beeld kunnen zien. Een hoogte van 1. 50 mrt aan onderzijde is mooi als de hoogte van de 

vertoningsruimte dat toelaat.  

d. Voor de beste beeldkwaliteit is de afstand van projector naar filmdoek rond de 8 meter. 

e. Bij de opstelling moet je verder rekening houden met de maximale lengte van de kabels van 

de boxen naar het mengpaneel.  Vermijd bij het neerleggen van de kabels de mogelijkheid 

van struikelpartijen van jezelf en bezoekers.   

f. Projector, mengpaneel, DVD speler en of laptop worden vanwege bedieningsgemak zo dicht 

mogelijk bij elkaar opgesteld. 

g. Aansluiten van de apparatuur op 220V. pas nadat alle verbindingen klaar zijn. Voor de 

aansluiting zijn, om overbelasting te voorkomen,  twee aparte stopcontacten nodig. Op het 

ene stopcontact komt de projector en DVD speler. Op de ander boxen en geluidmixer.  

 

En uiteraard kunnen er ruimtes zijn waar je heel andere opstellingen moet kiezen zoals projector 

tussen het publiek of scherm veel lager. Maar dat zijn de uitzonderingen waar we al werkend mee te 

maken krijgen. 

 

5. Filmdoek  

 
De koffer met de aluminium steunen en het filmdoek 

 

 

 

 



De koffer met filmdoek bevat tevens het spanraam en de beide steunen die aan de zijkanten 

bevestigd worden door middel van draaibouten. Het hele aluminium systeem is door middel van 

scharende klikverbindingen uit - en weer in te vouwen. 

Ga daarbij als volgt te werk: 

 

 

 
Het scherm moet met minimaal twee mensen opgebouwd worden 

 

a. Vouw het spanraam uit op de grond met de “knopen” aan bovenzijde  maar zet de 

hoekverbindingstrips nog niet vast. 

b. Leg het doek op het spanraam en klik aan alle vier de zijden vanuit het midden naar de 

hoeken vast.   

c. Span als laatste de hoeken en zet de hoekverbindingen op spanning. Het vergt enige kracht 

om de laatste “knopen” van het doek vast te krijgen.  

d. Bevestig daarna met de zes draaibouten het doek aan de uitgeklapte steunen. Vergeet niet 

de schoren van de horizontale steun vast te draaien Zorg er voor dat de bodemsteunen ook 

op de grond staan. De hoogte van het doek kan variëren. Er zijn verschillende 

bevestigingspunten. 

e. Kies ten slotte de beste schermoptelling in de ruimte.  

f. Het filmdoek wordt na gebruik weer opgevouwen met beschermende folie op de 

projectiekant van het doek gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. De geluidsboxen  
 

 

De geluidsboxen worden idealiter op de statieven opgesteld naast het filmdoek.  

 

a. Plaats eerst de statieven en zet voor de grootste stabiliteit de onderste verbinding 

horizontaal. Zet de statieven als het even kan alvast op hoogte. 

b. Plaats daarna de boxen op de statieven. Aan de onderzijde van 

elke box zijn twee uitsparing die over het statief geschoven 

kunnen worden. Voorste schuin waardoor de boxen naar voren 

overhellen. Achterste verticaal waardoor boxen recht vooruit 

staan. 

c. De dikke blauwe verbindingskabels worden als volgt aangesloten. 

Aan de zijde van de geluidsbox het kabeleind genummerd 1 en 2. 

Aan de zijde van het mengpaneel het kabeleind genummerd 3 en 

4.  Zie de foto’s voor de nummering en aansluitpunten op de 

boxen. 

d. Op het achter paneel van elke box zit onderaan een aan / uit 

knop (5). De volumeknop bovenaan het paneel (6) kan op “12 

uur” gezet worden (indicatiestreep naar boven). De 

geluidssterkte en klankkleur worden via het mengpaneel 

geregeld.  

e. Gebruik de klittenbandjes aan de kabels aan de kant van de boxen om een trekontlasting te 

maken aan de handvatten van de geluidsboxen.  

 

 

 

7. Opstelling projector 
 

 
 



De projector wordt idealiter recht tegenover het filmdoek opgesteld op een hoogte van min. 1.70 en 

een afstand van rond de 8 mtr. Zolang we niet de beschikking hebben over een goede projectortafel 

zijn we afhankelijk van het meubilair van de inlenende instelling. Degene die afspraken maakt moet 

daar goed op letten opdat de vrijwilligers een stabiele en veilige opstelling kunnen maken.  

 

a. De projector wordt stabiel en horizontaal neergezet.  

b. De projector wordt via een HDMI kabel verbonden met de DVD speler (1).  

c. De projector wordt via de stroomkabel verbonden met de 220 aansluiting (2). 

d. Bediening van de projector kan handmatig op het paneel aan de zijkant (witte knoppen) of 

via de afstandsbediening. Zie voor de afstandsbediening de uitgebreide handleiding in de 

doos of raadpleeg de handleiding voor de Panasonic PT-RZ770 op het internet.        

 

 
 

De projector wordt voor het beeld via een HDMI kabel van de DVD speler/ de laptop.  

De handelingen voor het starten van beeld zijn er twee. De aan / uit knop waarbij spanning van het 

apparaat wordt ingeschakeld. Daarna de stand-by knop waarmee de lichtbron geactiveerd wordt.  

Aan de bovenkant op de voorzijde wordt dat zichtbaar via achtereenvolgens een oranje en een groen 

signaallichtje.  

 

De projector horizontaal opstellen op een plat vlak met ruimte rondom en bovenop i.v.m. de koeling.  

Onderaan bevinden zich vier stelpootjes. De projector is op de zijkant handmatig en via bijgeleverde 

afstandsbediening te bedienen.  Achtereenvolgens moeten het passend vullen van het scherm en 

scherpte van het beeld ingeregeld worden. Zie daarvoor met name de knoppen 4, 5, 6 en 7 op de 

afstandsbediening of de knoppen 6, 9, 10, 11 en 13 op de projector.  

 

              

 

 

 

 

                               

 



8. Aankoppelen van de geluidmixer 

 

 
 

 

De functie van de geluidmixer is doorgeven, versterken en kleuren van geluid van de film vanaf de 

DVD speler naar de geluidsboxen.   

Op de achterzijde van het mengpaneel zitten de aansluitingen voor de 220V aansluiting en de 

pluggen voor de boxen. Verder bevindt zich er de aan / uit schakelaar.  

 

 

a. Van de DVD speler naar de geluidmixer aan de bovenzijde van het paneel (1) 

b. Van de geluidboxen naar de achterzijde van de geluidmixer (2 en 3) 

c. Van de geluidmixer naar de 220V aansluiting (4) 

 

 

 
 



Belangrijk om te weten: Wij gebruiken voor het geluid de kolom 7/8 op het mengpaneel. De 

koppeling met de DVD speler wordt aan bovenzijde gemaakt door middel van twee pluggen, aan te 

sluiten op LINE IN  7/8.   

Onder deze pluggen bevinden zich drie blauwe knoppen. Deze zijn voor het regelen van de 

klankkleur.   

Onder de paars en oranje knop is er nog 1 zwarte knop voor de balans (geluidverdeling links /rechts). 

Ten slotte daaronder weer de schuifregelaar voor het volume van LINE 7/8. Die wordt ingesteld. 

Daarna gebruiken we voor het regelen van het volume de schuifregelaars MAIN MIX helemaal aan de 

rechterzijde onderaan.  

 

 

9. Aankoppelen van  DVD/Blu-ray  

De meest eenvoudige aansluiting is de DVD/blu-ray  aansluiting.  

a. Die gaat voor de beeldweergave via de HDMI kabel naar de projector (1) 

b. Verder wordt de Blu-ray speler op 230V aangesloten (2)  

Indien alle verbindingen juist zijn gemaakt ziet het er in schema als volgt uit: 

 

 

Bediening van de DVD/Blu-ray speler zal over het algemeen geen problemen opleveren.  

Links bovenop het frontpaneel zit de aan / uit knop. Rechts zit de open / close knop voor de 

bediening van de DVD slede.  Op bijgevoegde afstandsbediening zitten dezelfde knoppen. De 

speler wordt eigenlijk alleen via de afstandsbediening geregeld.  

 

 

 

 

 

 



10. Tips en trucs 

 

a. Bij de apparatuur zit een tas met spullen die handig kunnen zijn bij de inrichting van de 

ruimte en opstelling van apparatuur. Voor struikelvrij vasthechten van kabels en snoeren 

bijvoorbeeld en het verduisteren van ruimtes. In de tas zijn standaard aanwezig:  

 

1. Een rol tape.  

2. Een aantal tie wraps / kabelbinders  20 / 30 cm.  

3. Een schaar  

4. Een pakje batterijen AAA ten behoeve van de verschillende afstandsbedieningen.  

 

b. Over verduisteren van ruimtes worden vooraf afspraken gemaakt. We weten dus wat ons te 

wachten staat. Plan voldoende tijd in om dat ook te doen. Nemen we zelf daarvoor spullen 

mee dan hebben dat of ingeladen of aangeschaft.  Of er verduisterd moet worden horen we 

via degenen die de afspraken met de inleners maken.  Het kan nooit kwaad als uitvoerder 

van tevoren even poolshoogte te nemen als er verduisterd moet worden zodat je een 

inschatting kunt maken van de mogelijkheden en het werk wat er aan vast zit.  We gaan er 

van uit dat in het merendeel van de afspraken de verduistering door de inleners gedaan 

wordt.  

 

c. De lensdop van de projector. Niet vergeten er af te halen maar zeker ook niet vergeten ze er 

weer op te doen.  

 

d. Neem de tijd voor het afstellen van geluid en beeld. Zorg dat het minimaal 15 minuten voor 

aanvang van de film allemaal gereed is. Bij voorkeur voor de zaal open gaat en publiek 

binnenkomt.  

 

e. De afstelling van het geluid zal per zaalruimte anders zijn en is van meerdere factoren 

afhankelijk zoals vorm en inhoud van de ruimte, de hoeveelheid en soort publiek. 

 


