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TECHNISCHE TIPS 
VOOR OPTIMALE

BELEVING
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Beste Bluesliefhebbers, 

 

Wanneer u dit document voor ogen heeft, dan zal u het bij grote waarschijnlijkheid 

reeds hebben vernomen: 

HBC TV is een feit. 

 

HBC TV is Haarlemse Blues Club Televisie. 

Het is de kwaliteit die u van ons gewend bent.  

Blues. Dichtbij. 

En vanaf nu dus ook nóg dichterbij, namelijk bij u in de huiskamer. 

 

Wij zorgen zoals altijd voor kwaliteit in artiesten en geluid. 

En hier komen nu hoge kwaliteit multi-camera beeldregistratie bij. 

 

Om optimaal van de kwaliteit van HBC TV te kunnen genieten is het natuurlijk 

belangrijk dat u thuis uw best mogelijke technische opstelling gebruikt.  

Om u hierin te ondersteunen hebben wij deze gids samengesteld waarin diverse 

manieren worden beschreven om van HBC TV te kunnen genieten. 

 

Wij wensen u veel kijk en luisterplezier! 

 

 

met vriendelijk groet, 

 

Haarlemse Blues Club
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VOLLEDIG BEKABELD

Dat sommige dingen vroeger 
beter waren dat hoeven wij aan 
bluesliefhebbers natuurlijk niet echt 
uit te leggen. Het beste resultaat krijg 
je namelijk door alles ouderwets met 
kabels aan te sluiten.  
 
Behalve dat dit betrouwbaar is, 
heb je in dit geval ook de minste 
kwaliteitsverlies. Ook is de 
geluidskwaliteit van de wat oudere 
losse versterker en set passieve 
luidsprekers (voor een prikkie 
tweedehands te krijgen tegenwoordig) 
vaak een stuk beter dan de moderne 
draadloze bluetoothspeakertjes. 

De minimalist, designliefhebber en 
mensen die niet van kabels houden 
hebben soms wat moeite met een 
dergelijke opstelling, maar wat ons 
betreft geeft dit nog steeds de beste 
beleving voor iedereen die in de 
ruimte aanwezig is.  

MODEM / ROUTER 
 
gebruik bij voorkeur uw vaste internet 
verbinding

UTP / NETWERK KABEL 

bekabeld heeft u vaak de meest snelle en 
betrouwbare internetverbinding

bestellen: 
CONRAD - COOLBLUE - ALLEKABELS

HDMI KABEL (TYPE MALE A / MALE A)

stuurt beeld en geluid van uw computer 
naar uw televisie

bestellen: 
CONRAD - COOLBLUE - ALLEKABELS

STEREO JACK (3,5mm MALE) > TULP KABEL (CINCH MALE)

stuurt geluid van de hoofdtelefoonuitgang van 
uw televisie naar uw versterker

bestellen: 
CONRAD - COOLBLUE - ALLEKABELS

UW TELEVISIE

groter beeld dan uw laptop of 
tablet geeft een betere beleving 
van HBC TV.  
 
televisies hebben echter vaak 
standaard geen echt goed geluid 
geschikt voor muziek (wel beter 
dan laptop, telefoon of tablet).  
 
luister daarom de audio bijv.. 
via een goede koptelefoon of uw 
versterker en luidsprekers.

UW AUDIO SYSTEEM

stereo geluid, toegewijde 
kwaliteits-versterker en 
simpelweg de omvang van 
de conus en kwaliteit van de 
speakers bepalen voor een 
groot deel de beleving van 
het concert. 

LAPTOP / DESKTOP COMPUTER

hiermee navigeert u naar HBC TV en 
speelt u de stream af
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DRAADLOOS

Natuurlijk kunt u tegenwoordig ook 
veel van het beeld en geluid draadloos 
verbinden. Wanneer u hier vertrouwd 
mee bent is dit voor u wellicht een 
goede methode. 

Om draadloos het beeld en geluid 
van uw telefoon of tablet naar uw 
televisie te krijgen heeft u in de meeste 
gevallen bijv. Chromecast of Apple TV 
nodig. In sommige moderne tv’s zit 
een dergelijke functie ingebouwd.
 
Mogelijk heeft u om een draadloze 
koptelefoon of speaker vanuit 
uw televisie te gebruiken ook een 
Bluetooth zender nodig. In sommige 
moderne tv’s zit een dergelijke functie 
ook ingebouwd.

De betrouwbaarheid is iets lager dan 
bij volledige bekabeling, ook vind er 
door o.a. compressie waarschijnlijk 
enig kwaliteitsverlies plaats maar 
tegenwoordig is dit allemaal wel van 
acceptabel niveau te 
noemen. Verder zijn 
er in plaats van kabels 
dus vaak zenders en 
ontvangers nodig wat 
deze optie ook niet 
echt minimalistisch of 
goedkoop maakt.

Écht draadloos is het 
ook niet, vrijwel alle 
apparaten hebben 
namelijk gewoon 
stroom via een kabel 
naar de muur nodig 
natuurlijk.

 

CHROMECAST  

hiermee kunt u draadloos beeld en 
geluid naar uw televisie sturen

bestellen: 
CONRAD - COOLBLUE - BCC

BLUETOOTH TRANSMITTER
wanneer uw televisie dit niet aan boord 
heeft stuurt dit draadloos het geluid van de 
hoofdtelefoonuitgang van uw televisie naar 
bluetooth hoofdtelefoon of speakers 

bestellen: 
CONRAD

UW TELEVISIE

groter beeld dan uw laptop of 
tablet geeft een betere beleving 
van HBC TV.  
 
televisies hebben echter vaak 
standaard geen echt goed geluid 
geschikt voor muziek (wel beter 
dan laptop, telefoon of tablet).  
 
luister daarom de audio bijv. via 
een goede koptelefoon of uw 
versterker en luidsprekers.

UW DRAADLOZE SPEAKER 
OF HOOFDTELEFOON

compact en handig met 
volledige bewegingsvrijheid

TABLET / SMARTPHONE / COMPUTER

hiermee navigeert u naar HBC TV en 
speelt u de stream af

MODEM / ROUTER 
 
gebruik bij voorkeur uw vaste internet 
verbinding

WIFI 
 
verbindt uw smartphone, tablet, telefoon of 
computer via WIFI met uw internetverbinding
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MINIMALISTISCH

Voor alleen thuis op de bank is dit 
natuurlijk ook gewoon een goede 
en betaalbare oplossing met veel 
bewegingsvrijheid.  
 
Laptop of tablet op schoot en een 
goede koptelefoon, draadloos of met 
snoer.

Gebruik bij voorkeur dus niet het 
geluid van tablet of laptop zelf, dit is 
vrijwel altijd ondermaats voor een 
goede muziekbeleving. 

MODEM / ROUTER 
 
gebruik bij voorkeur uw vaste internet 
verbinding

HOOFDTELEFOON 

kijk voor echt goede hoofdtelefoons naar 
merken als Shure, Bowers & Wilkins, Klipsch, 
Grado. Beyer Dynamic en AKG. 

Kijk voor geluidskwaliteit niet naar mode of 
reclame en kies vooral niet voor merken als 
Beats of SkullCandy.  

TABLET OF LAPTOP

hiermee navigeert u naar HBC TV en 
speelt u de stream af

WIFI 
 
verbindt uw smartphone, tablet, telefoon of 
computer via WIFI met uw internetverbinding
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MEERDERE HOOFDTELEFOONS

MODEM / ROUTER 
 
gebruik bij voorkeur uw vaste internet 
verbinding

HDMI KABEL (TYPE MALE A / MALE A)

stuurt beeld en geluid van uw computer 
naar uw televisie

bestellen: 
CONRAD - COOLBLUE - ALLEKABELS

STEREO JACK (3,5mm MALE) KABEL
stuurt geluid van de hoofdtelefoonuitgang van 
uw televisie naar uw actieve headphonesplitter

bestellen: 
CONRAD - ALLEKABELS

UW TELEVISIE

groter beeld dan uw laptop of 
tablet geeft een betere beleving 
van HBC TV.  
 
televisies hebben echter vaak 
standaard geen echt goed geluid 
geschikt voor muziek (wel beter 
dan laptop, telefoon of tablet).  
 
luister daarom de audio bijv. via 
een goede koptelefoon of uw 
versterker en luidsprekers.

HEADPHONE SPLITTER / VERSTERKER

split uw headphone signaal in 4 
aparte stereo headphone signalen met 
aparte volume regeling. uiteraard ook 
gewoon geschikt voor gebruik met 2 
hoofdtelefoons.

bestellen: 
CONRAD - THOMANN 

LAPTOP / DESKTOP COMPUTER

hiermee navigeert u naar HBC TV en 
speelt u de stream af

Onderin dit schema vind u een 
goede oplossing voor wanneer u met 
meerdere personen tegelijk van goede 
kwaliteit audio wilt genieten, maar 
niet beschikt over goede luidsprekers 
of u kunt bijvoorbeeld vanwege de 
buren het geluid niet lekker hard 
genoeg zetten. In dit geval is het 
werken met een actieve (voorzien van 
stroom) hoofdtelefoonversterker een 
goede optie.  
 
Gebruik geen passieve splitter, deze 
verminderd en split letterlijk het 
geluid in tweeën waardoor u beide 
aanzienlijk mindere geluidservaring 
zult hebben. 
 
 
Daarnaast ziet u in dit voorbeeld een 
combinatie tussen draadloos internet 
en bekabeld doorsturen van beeld en 
geluid.

WIFI 
 
verbindt uw smartphone, tablet, telefoon of 
computer via WIFI met uw internetverbinding
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HYBRIDE / PROJECTOR / ACTIEVE SPEAKERS

Combinaties zijn natuurlijk ook altijd 
mogelijk, en als u over een projector 
beschikt is dat misschien ook wel erg 
leuk om te gebruiken. 
 
In dit schematisch voorbeeld is een 
iPhone gebruikt in combinatie met 
Apple TV en een set actieve speakers.
 
Sommige moderne projectors hebben 
de functie aan boord om via uw tablet 
of smartphone gestreamd beeld en 
geluid te ontvangen, in dit geval heeft 
u geen Apple TV nodig. 
 
 
 

MODEM / ROUTER 
 
gebruik bij voorkeur uw vaste internet 
verbinding

WIFI 
 
verbindt uw smartphone, tablet, telefoon of 
computer via WIFI met uw internetverbinding

IPHONE

hiermee navigeert u naar HBC TV en 
speelt u de stream af

APPLE TV

hiermee kunt u draadloos beeld en 
geluid naar uw televisie of projector 
sturen

PROJECTOR / BEAMER

projecteert het ontvangen beeldsignaal 
vanuit uw computer of mediabox op uw 
muur of projectiescherm.

ACTIEVE LUIDSPREKERS

luidsprekers met ingebouwde 
versterker. deze dienen nog 
met een kabel of soms via 
bluetooth op uw televisie of 
projector worden aangesloten. 
het soort kabel verschilt 
per speaker. laat u hierover 
informeren bij betreffende 
winkel of webshop.

HDMI KABEL (TYPE MALE A / MALE A)

stuurt beeld en geluid van uw iPhone 
naar uw televisie of projector

bestellen: 
CONRAD - COOLBLUE - ALLEKABELS
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TIP VOOR DE CHATFUNCTIE

Tijdens de live concerten zal er tevens 
een chatfunctie worden aangeboden.  
 
Om hier op een handige manier aan 
deel te nemen zonder dat u hierbij uw 
concert-stream hoeft te onderbreken, 
raden wij aan een tweede apparaat te 
gebruiken. 

Bijv een (tweede) tablet, telefoon of 
laptop, zodat u tijdens het genieten 
van het concert uw ervaringen kunt 
delen met de chatroom. 



We laten het natuurlijk helemaal aan uw eigen keuze en creativiteit over hoe 

u de livestreams wilt ervaren. We hopen echter dat wij u hiermee enig houvast 

hebben gegeven hoe u uw apparatuur optimaal kunt benutten en de beste 

beleving van het concert kunt hebben.  

Veel plezier! 

 

met vriendelijk groet, 

 

Haarlemse Blues Club


