
DANSEN VIA ZOOM 
Handleiding


Downloaden 
Om Zoom te gebruiken download je de gratis app ZOOM Cloud Meetings. Deze is voor Android-apparaten 
beschikbaar in de Play Store en voor iPhone en iPad in de App Store. 

Wil je met je pc, Mac of laptop meedoen aan onze activiteiten? Dan kun je de link in de e-mail, die we na 
aanmelding naar je sturen, aanklikken en dan kun je direct meedoen of Zoom installeren op je computer. Dit 
laatste is aan te raden vanwege de stabiliteit en uitgebreide functionaliteit van het programma. Wil je Zoom 
Client for Meetings, zo heet het programma voor op je computer, installeren? Doe dat dan eerst hier. 

Deelnemen  
Een account bij Zoom is niet nodig als je alleen van plan bent om op uitnodiging van ons deel te nemen aan 
een dansles of CLUB DANS AT HOME. Om mee te doen heb je alleen de app Zoom op je tablet of 
smartphone of een internet browser op je pc of Mac en een ontvangen linkje nodig. En uiteraard een camera 
en microfoon op je computer. 

• Download vanuit de App Store of vanuit Google Play de Zoom app op je tablet of smartphone. 
• Download Zoom Client Meetings op je pc of Mac als je dit wilt, het hoeft niet per se om mee te kunnen 

doen aan CLUB DANS of een dansles. 
• Van ons ontvang je een e-mail. Open de e-mail en klik of tik op de link in deze mail. 
• De app of programma Zoom opent.  
• Voer Meeting ID en Password in als daar naar gevraagd wordt. Deze vind je in de e-mail die je van ons 

hebt ontvangen. 
• Pas, indien nodig, je naam aan en tik op Continue. 
• Zoom vraagt om akkoord te gaan met de voorwaarden van het bedrijf. Tik op I Agree om akkoord te 

gaan. 
• Zoom wil toegang tot de camera van het apparaat. Tik op OK. 
• Tik op de blauwe knop Join with video om met beeld deel te nemen aan het gesprek. 
• Zoom wil ook toegang tot de microfoon. Tik op OK. 
• Het bedrijf wil berichten en meldingen sturen. Tik op Sta toe om dit toe te laten. 
• Tot slot komt er nog een melding in beeld om ervoor te zorgen dat het geluid van de andere deelnemers 

ook hoorbaar is. Tik To hear others please join audio. 
• De meeste van deze vragen en toestemmingen worden alleen de eerste keer voorgelegd. Bij een 

volgend gesprek komen er dus minder vragen in beeld.  
• Soms moet je even wachten totdat je wordt toegelaten op Zoom. We doen ons uiterste best om je zo 

snel mogelijk toe te laten. 
• Het kan zijn dat je er tussentijds wordt “uitgegooid”, bijvoorbeeld door een slechte wifi-verbinding. Dat is 

niet wat we willen natuurlijk! Log opnieuw in met de link in de e-mail en we geven je weer zsm toegang. 

Video uitleg Zoom 
• Hier vind je duidelijke uitleg voor Zoomgebruik op je tablet of smartphone - https://www.youtube.com/

watch?v=L1IvkSF6xuM 
• En hier voor het gebruik op pc of Mac - https://www.youtube.com/watch?v=sN6-8QN9ALE 

Opties tijdens het videobellen 
Zoom heeft nog wat opties tijdens het videobellen. 
• Tik of klik op het scherm. 
• Een balk met opties verschijnt. 
• Tik op Mute om de microfoon uit te zetten. Anderen horen je niet meer. 
• Tik op Stop Video om de camera uit te zetten. Anderen zien je niet meer. 
• Tik op More om te zwaaien of een duim op te steken en tik op het bijbehorende plaatje.  
• Merk je tijdens het videobellen dat anderen je niet horen of zien? Tik dan ook op het scherm en tik op 

Unmute om het geluid aan te zetten en op Start Video om het beeld aan te zetten. Tijdens CLUB DANS 
en de danslessen staan alle deelnemers op Mute, zodat we alleen de muziek en de docent horen. 

https://zoom.us/download
https://www.youtube.com/watch?v=L1IvkSF6xuM
https://www.youtube.com/watch?v=L1IvkSF6xuM
https://www.youtube.com/watch?v=sN6-8QN9ALE


• Rechtsboven in het scherm zet je Gallery View aan, zo kun je 25 mensen op je scherm zien. Elke 
volgende 25 deelnemers en schermen kun je zien door op de pijltjes bovenaan het scherm te klikken of 
te swipen. 

Optimale dansbeleving via Zoom 
Hierbij een aantal tips om jouw dansbeleving zo prettig mogelijk te maken: 
• Zorg voor een goede internetverbinding. Plaats jouw laptop, pc, tablet of telefoon zo dicht mogelijk bij de 

router of modem. Indien mogelijk, verbind je jouw laptop of PC rechtstreek via een LAN-kabel met de 
modem. Dat geeft een stabielere internetverbinding dan enkel WiFi. 

• Gebruik bij voorkeur een PC of laptop. Dan kun je meer mensen tegelijkertijd zien en heb je jouw 
handen vrij om lekker te dansen. 

• Verbind jouw apparaat met een externe geluidsbron voor betere geluidskwaliteit. Dus speel het geluid 
niet af via je computer of telefoon, maar via een koptelefoon, geluidsinstallatie of losse speaker. Die 
verbind je via bluetooth (draadloos) of met een kabeltje aan jouw apparaat. Zorg dan dat je in Zoom 
deze externe geluidsbron als speaker selecteert. Vaak doet Zoom dat al automatisch en anders kun je 
jouw instellingen aanpassen door op het pijltje naast het microfoontje te klikken. 

• Jouw microfoon moet tijdens de les of CLUB DANS op Mute staan. Anders verstoor je het geluid. 
• Hapert het geluid of het beeld? Dan kan het helpen om de internetverbinding even te verbreken en weer 

opnieuw te maken.  
• Als het beeld je afleidt of je merkt dat het slecht is, kun je ervoor kiezen om jouw video uit te zetten en 

enkel met de audio deel te nemen. 

Gesprek verlaten 
• Klaar met bellen? Verlaat dan het gesprek. 
• Tik of klik op het scherm of het menu. 
• Knoppen verschijnen in beeld. Tik rechtsboven op de knop Leave (iPhone) of End (Android). 
• Tik op Leave Meeting om het gesprek te verlaten. 

Disclaimer / Dance Connects biedt danslessen en CLUB DANS online via Zoom aan, maar je blijft zelf 
verantwoordelijk voor eventuele (privacy) schade. Mochten er onverhoopt toch onjuistheden voorkomen, dan 
is ook Zoom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden. 
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