
Gast van de show  

20voor12 De Podcast  
  
  
  
  
Beste Gast/Vriend van de Show,  
  
Supergaaf dat je tijd hebt genomen om in de aflevering te komen praten en ouwehoeren.  
  
Zoals je weet heeft de 20voor12 podcast een informele sfeer en proberen we het 
laagdrempelig te houden. We proberen zowel onderbouwde meningen af te wisselen met 
educatieve componenten en wat mooie anekdotes. Je wordt om die reden redelijk 
uitgebreid geïntroduceerd en vragen wij je in de opname om even te vertellen waarom je 
iets weet over het onderwerp. Ben je voor de zoveelste keer aanwezig dan beperken we de 
introductie enigszins.  
  
Na afloop moet de luisteraar het gevoel krijgen dat hij met z’n vrienden op het terras 
gezeten heeft en onder het genot van een biertje met wat interessante influencers heeft 
gefilosofeerd. En als bonus een leuk gespreksonderwerp erbij heeft voor wat smalltalk bij de 
koffieautomaat.  
  
Standaard knippen wij niet. Dat betekent dat alles wat je zegt in de uitzending komt. Heb je 
achteraf nu iets van “oh dat kan beter niet op internet”, laat het dan direct na de afsluiting 
aan Joshua of Tjarda weten. Dan knippen we het in overleg er even uit of zetten we er een 
“beep” overheen. Streamen we live op YouTube, dan kan de audioversie nog ge-edit 
worden, maar live is live…  
  
Consumpties zijn altijd op de kosten van ons of de locatie, je hoeft dus geen cashmonnies 
mee te nemen. Zit je remote (telefoon of via internet) dan mag je gratis uit je eigen koelkast 
pakken.  
  
Vergeet niet je koptelefoon mee te nemen. Je moet een bedrade koptelefoon hebben 
anders heb je te veel latency en begin je te praten alsof je 5 tequila op hebt (omdat je jezelf 
dan vertraagd hoort). Bij voorkeur heb je een stekkertje aan je kabel met 3 secties en niet 4 
(TRS vs TRRS, zie de pro tips).  
  
Nogmaals bedankt dat je aanschuift, eeuwige dank van ons, en eeuwige roem voor jou!  
  
Kusjes Joshua en Tjarda  
  
PS: Volgende pagina’s staan pro tips  



PS2: Toetsenbord aansluiting  
PROTIP 1  

Microfoontechniek  
Als je wel eens hebt gezien hoe radio wordt gemaakt of de Seth Rogan podcast wel eens 
hebt gekeken met Elon Musk waarbij ze pretsigaretjes rookten dan zie je dat ze vrij dicht bij 
de microfoon zitten met hun mond.  
Dat komt omdat een “dynamic broadcasting“ microfoon weinig omgevingsgeluid oppikt, en 
je dus vrij dichtbij moet zitten. Wij hanteren de “vuistregel” je vuist van je hand moet 
ongeveer tussen je mond en de mic zitten dan gaat het helemaal goed.  
  

  
  
Voor de opname begint heb je nog wel even om met je koptelefoon op te testen hoe je 
klinkt en wat het goeie volume is. Wij doen nog een audio check met je om te zorgen dat het 
technisch goed klinkt.  
  
In het begin is het wat raar om jezelf te horen. Stoor je er te veel aan, zet dan 1 schep van je 
koptelefoon van je oor. Zonder koptelefoon op hoor je bijvoorbeeld de remote gast niet of 
de audio fragmenten en dergelijke die ingestart worden.  
  
Eén laatste punt: Zet je drankje rustig neer op tafel (en op een onderzetter) en tik niet tegen 
de tafel of de mic standaard of arm. Dat contactgeluid hoor je heel goed terug. En sla in al je 
enthousiasme al helemaal niet of de tafel (!!!).  
  
  
PROTIP 2  

Remote aanschuiven  
Kun je niet aanschuiven aan tafel omdat je cavia ziek is? Geen probleem! We kunnen via 
Whereby je ook inbellen (en mocht dat ook allemaal niet gaan zelfs gewoon telefonisch).  
  
Voor de uitzending krijg je een “room number” van ons door die je kunt gebruiken.  



  
Als je alleen een MacBook hebt dan is het beter om je iPhone te gebruiken met je oordopjes 
en daar de online omgeving te openen. Je hoort ons en de gasten dan in stereo via de 
oordopjes. Door de microfoon in het draad van de oordopjes en de juiste radiostem filters 
aan onze kant klink je heel aardig.  
  
Heb je een MacBook en een USB-microfoon of ook Podcasting gear, dan kun je dat uiteraard 
ook gebruiken. Zoals iedereen weet; meer gear is meer beter.  
  
Heb je Android, Windows of Linux, neem dan ff contact op met ons want daar hebben we 
nog geen ervaring mee.  
  
PROTIP 3  

Kopelefoon stekkertje  
Je weet vast wel dat er grote en kleine koptelefoon stekkers bestaan. De grote zijn 6.3mm 
(of 1/4”) en de kleine zijn de welbekende 3.5mm. Dat is de afmeting die je ook in je laptop 
prikt. In onze apparatuur moeten de grote stekkers, maar maak je geen zorgen, wij hebben 
de juiste verloopjes wel.  
Er is echter nog een extra belangrijk verschil, namelijk een TRS kabel en een TRRS kabel. De 
laatste bestaat uit 4 secties, en die zie je vaak aan een koptelefoon zitten die een 
ingebouwde microfoon heeft. Of in het draad, of in de schelpen zelf.  
Bij voorkeur neem je er eentje mee met een TRS stekker, en niet TRRS. Dit voorkomt 
problemen voor de productie met het naarstig zoeken naar verloopjes en andere kabeltjes.  
  

  
Links is dus de goeie, rechts het probleemgeval.  


