
Muziek van YouTube; 

Een van de grote problemen voor ons amateurcineasten is wel het vinden van geschikte muziek. Naast de 
persoonlijke voorkeuren is er ook nog het probleem van vinden. Dat laatste mag nou niet het probleem 
zijn, we kennen allemaal YouTube. 
De eerste stap is echter het hebben van een goede download applicatie. Hiervan zijn er diverse op internet 
te vinden, gratis en die waar je iets voor moet betalen, maar welke is nou goed. Hier komt ook weer de 
persoonlijke voorkeur om de hoek. 

Na veel van die applicaties te hebben geprobeerd ben ik blijven hangen bij Video 
Downloader Ultimate, oké het is een betaalbare versie maar je koopt dit 
programma een keer en dan heb je er alle plezier van, zeker ook met betrekking 
tot de mogelijkheden en je beschikt altijd over de laatste update. (Video 
Downloader Ultimate is een applicatie van Nero het zit niet in Nero zelf maar 
komt van de bouwers van Nero, dus als je Nero hebt gekocht heb je zeker dit als 
aanbieding gekregen). 
Voor dat je begint met downloaden zorg dat je alle functies van je download 
programma kent. Sommige hebben de mogelijkheid om het geluid van de 
beelden te splitsen want wij hebben de beelden niet nodig naast dat het bestand 
groter is met beelden dan zonder. 

Naar YouTube. YouTube heeft een onhebbelijkheid het minimaliseert de bitrate van audio, dit heeft 
natuurlijk te maken met de doorstroomsnelheid. Voor stereo is dat bij een mp3 vaak 192 kb/s. Daarnaast is 
ook ea. afhankelijk van je download instellingen, vandaar ken je programma. 

In YouTube zijn er een aantal mogelijkheden. Het eerste is wel dat je natuurlijk ingelogd moet zijn op je 
YouTube account. De meesten van ons hebben een Microsoft Windows computer en dan heb je bijna altijd 
een Microsoft account en YouTube is heden ten dage van Microsoft. 
Rechtsboven zien we een viertal iconen, de eerste vanaf links is om 
een video te uploaden naar je YT-kanaal, als je dat hebt natuurlijk. 
De tweede die geeft een aantal apps waar je ook YouTube Music te 
vinden is, klik hier op en je zal in deze app komen waar je weer een 
aantal keuze mogelijkheden hebt. Home, Hotlist, Bibliotheek en de 
optie zoeken, ook wel handig. Hoe meer je deze app gebruikt hoe 
meer aanbevelingen er zullen verschijnen. Opkomende artiesten 
plaatsen hier muziekfragmenten om bekendheid te krijgen en te 
delen de ene is rechtenvrij de ander niet let daar op. Heb je muziek 
van een bepaalde artiest welke aan jou smaak en voorkeur voldoet 
abonneer je er dan op en door deze toe te voegen aan je 
bibliotheek. Dit kun je weer doen onderin bij de afspeel functie en 
te klikken op de drie puntjes. 
 

 
Afhankelijk van je download applicatie kun je nu de muziek downloaden naar de daarvoor ingestelde map. 
Let hier vooral op dat als je de standaard download map gebruikt je dit naar de C schijf zal doen. Verwijder 
je download hier uit naar je muziekmap anders zal je C schijf overbelast worden. 
Naast dat je in YouTube specifiek naar de muziek app gaat zijn er in de standaard interface van YouTube 
ook nog een aantal mogelijkheden. Ga in YouTube naar de zoekbalk en tik daar ‘audio’ in of ‘non copyright’ 
je zal versteld staan wat je aan verwijzingen je krijgt aan diverse kanalen. Ook hier zoek en luister en als je 
vind wat je nodig heb download het. 
 
Heb je nog een specifieke vraag kom ermee 
Succes 
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