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PODCAST MICROFOONS
KIES STAP VOOR STAP DE PODCAST 

MICROFOON EN TOEBEHOREN DIE BIJ 
JOU PASSEN.

Checklist

VOORKOM ONNODIGE KOSTEN
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niets stijgt zo hard

NIETS STIJGT ZO HARD

Geen andere markt in de media 

stijgt zo hard als de podcast 

markt. In 2020 luisterde ruim 

6 miljoen Nederlanders een 

podcast. Daarnaast stijgen de 

advertentie inkomsten van 

podcasts momenteel met meer 

dan 20% per jaar.

RUIMTE

Wereldwijd zijn er 500 miljoen 

blogging sites, 31 miljoen  

YouTube kanalen en maar 

800.000 podcast kanalen. 

In Nederland zijn dat er nog 

geen 20.000 in totaal. Ruimte 

genoeg dus voor jouw eigen 

onderscheidende podcast.

45 MINUTEN

Een podcast luisteraar luistert 

gemiddeld 45 minuten naar jouw 

podcast. 45 minuten! Vergelijk 

dat eens met het kijken naar een 

Instagram story (maximaal een 

minuut) en een YouTube video 

(maximaal 12 minuten). Bedenk 

eens wat je in die tijd allemaal 

kwijt kunt aan je luisteraar.

88%

Een podcast luisteraar ervaart 

de band met de maker als 

heel persoonlijk en luistert 

doelbewust, loyaal en vol 

aandacht naar een podcast. 

Maar liefst 85% van de luisteraars 

luistert jouw aflevering helemaal 

af. En bijna al je luisteraars (88%) 

luistert bijna alle afleveringen van 

1 podcast show.

YEAHHH!
Jij hebt de Checklist Podcast Microfoons bemachtigd, waarmee je stap voor stap een 

podcast microfoon kiest die bij jou past. Zo voorkom je onnodige kosten en keuzes voor 

apparatuur die je uiteindelijk niet gebruikt. En kun je lekker gaan podcasten, want: 
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Super tof dat je met podcasten aan de slag gaat, je bent nu nog een echte 

voorloper! Mijn naam is Mirjam Hegger en als podcast-expert voor ondernemers 

krijg ik dagelijks de vraag: “welke microfoon heb ik nodig?” Daarom maakte 

ik deze Checklist, zodat jij simpelweg met jouw beschikbare budget een 

microfoon kiest die perfect past bij jouw situatie. Tot slot vind je toebehoren, 

zoals versterker en koptelefoon én een boodschappenlijstje, zodat je met een 

paar simpele kliks alles bij elkaar hebt. Heel veel plezier! 

Mirjam
PS. Ik heb ook op pagina 16 even een woordenlijst toegevoegd, zodat je niet 

verstrikt raakt in allerlei technische shizzle. Houd ik namelijk zelf ook niet zo van 😉
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MICROFOONS
TOT €100

DEVINE USB 50

Verbinding: USB

Type: Condensator

Prijs: €52

Inclusief: shockmount en driepoot

Te koop bij: Bax shop via deze link

SAMSON MICROFOON Q2U

Verbinding: XLR én USB

Type: Dynamisch

Prijs: €90

Versterking nodig (voor XLR variant): minimaal 54dB

Inclusief: USB én XLR kabel en driepoot

Te koop bij: Bax shop via deze link

De Devine is een goed betaalbare microfoon met meegeleverde shockmount 

en driepoot. Het is een mooie microfoon om te starten met podcasten. 

Deze microfoon klinkt goed en heeft het voordeel ten opzichte van de Shure 

SM58 dat deze een USB-aansluiting heeft, waardoor je geen voorversterker 

nodig hebt. Doordat dit een dynamische microfoon is, moet je wel dicht bij de 

microfoon zitten als je opneemt. Deze microfoon wordt ook verkocht onder de 

naam: ATR2100x-USB. De driepoot die erbij wordt geleverd, is wel wat laag.  

Een hogere standaard kan helpen om beter in de microfoon te  praten.

https://www.bax-shop.nl/usb-microfoons/devine-usb-50-usb-podcasting-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/usb-microfoons/samson-q2u-pack-voor-recording-en-podcasting?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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MICROFOONS
TUSSEN €100 EN €250

RØDE NT-USB MINI

Verbinding: USB

Type: Condensator

Prijs: €110

Te koop bij: Bax shop via deze link

SHURE SM58

Verbinding: XLR

Type: Dynamisch

Prijs: €100

Versterking nodig: minimaal 55dB

Te koop bij: Bax shop via deze link

Een lekker compacte microfoon met een goed geluid. De microfoon heeft 

een USB-aansluiting, waardoor je de microfoon gewoon in je computer kunt 

pluggen. Je hebt voor deze microfoon dus geen extra voorversterker nodig.

De Shure SM58 is een veel gebruikte zang microfoon. Hij is robuust, dus goed 

te gebruiken als je op locatie een podcast opneemt. Ze hebben er weleens een 

auto overheen laten rijden en de microfoon deed het nog steeds. Doordat het 

een dynamische microfoon is, vallen achtergrond geluiden meer weg dan bij 

condensator microfoons. 

https://www.bax-shop.nl/usb-microfoons/rode-nt-usb-mini-usb-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/dynamische-zangmicrofoons/shure-sm-58-dynamische-zangmicrofoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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MICROFOONS
TUSSEN €100 EN €250

RØDE PROCASTER 

Verbinding: XLR

Type: Dynamisch

Prijs: €180

Versterking nodig (alleen voor de Procaster): 56dB

Procaster te koop bij: Bax shop via deze link

RØDE PODCASTER USB

Verbinding: USB

Type: Dynamisch

Prijs: €180

Podcaster USB te koop bij: Bax shop via deze link

De Procaster en Podcaster USB zijn eigenlijk dezelfde microfoons, met als 

enige verschil dat de Procaster een XLR-verbinding heeft en de Podcaster 

USB een USB-verbinding. Een USB-verbinding heeft als voordeel dat je geen 

voorversterker nodig hebt. Het zijn hele goede podcast microfoons met een 

solide geluid. De microfoons zijn degelijk en redelijk zwaar, dus beknibbel 

niet te veel op een goede houder. Het zijn dynamische microfoons, dus 

je hebt weinig last van achtergrondgeluiden. De Procaster heeft nog een 

voorversterker nodig. Het geluidsniveau dat de microfoon produceert is vrij 

laag, dus je hebt een goede voorversterker nodig om te voorkomen dat je te 

veel ruis krijgt in je opnames. Nogmaals: je hebt geen voorversterker nodig bij 

de Podcaster USB.

https://www.bax-shop.nl/dynamische-zangmicrofoons/rode-procaster-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/usb-microfoons/rode-podcaster-usb-dynamische-studio-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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MICROFOONS
BOVEN €250

SHURE MV7-K

Verbinding: XLR én USB

Type: Dynamisch

Prijs: €280

Versterking nodig (alleen bij XLR): minimaal 55dB

Te koop bij: Bax shop via deze link

SHURE SM7B

Verbinding: XLR

Type: Dynamisch

Prijs: €360

Versterking nodig: minimaal 66 dB

Te koop bij: Bax shop via deze link

De Shure MV7 is een vrij nieuwe microfoon en geïnspireerd op de SM7B, 

maar meer gericht op podcasters. Het voordeel van de MV7 ten opzichte 

van de SM7B is dat deze een stuk lichter is, je hebt minder versterking 

nodig. Bovendien kun je de microfoon zowel met de USB-aansluiting direct 

in je computer pluggen als met de XLR-aansluiting op een voorversterker 

aansluiten. Dit laatste maakt de microfoon lekker veelzijdig.

Dit is de microfoon die ik (Mirjam) naar volle tevredenheid gebruik. Hij heeft 

een mooi warm geluid. Het geluidsniveau dat de microfoon produceert is erg 

laag en om die reden heb je een goede en krachtige voorversterker nodig, 

minimaal +66dB versterking. Ik gebruik deze microfoon in combinatie met 

de Presonus Studio 26 en Triton Audio Fethead (de Presonus alleen kon de 

microfoon niet genoeg versterken).

https://www.bax-shop.nl/broadcasting-microfoons/shure-mv7-k-dynamische-broadcast-microfoon-met-usb?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/shure-sm7b?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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MICROFOONS
BOVEN €250

HEIL PR40

Verbinding: XLR én USB

Type: Dynamisch

Prijs: €430

Versterking nodig: 54dB

Te koop bij: Bax shop via deze link

De Heil PR40 is ook een geweldige microfoon. Het geluid ten opzichte van 

de SM7b is iets helderder. De keuze tussen de SM7B en PR40 is met name 

op voorkeur en hoe deze bij je eigen stem past. Ook deze microfoon heeft 

een voorversterker nodig die het zachte geluid genoeg kan versterken. Een 

shockmount is aan te raden bij deze microfoon om ongewenste geluiden te 

voorkomen.

https://www.bax-shop.nl/dynamische-instrument-microfoon/heil-sound-pr-40-dynamische-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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DASSPELD
MICROFOONS

IK MULTIMEDIA IRIG MIC LAV

Uitgang: 3.5 mm TRRS mini jack

Prijs: €42

Te koop bij: Bax Shop via deze link

(als dubbelpack hier)

RØDE WIRELESS GO + LAVALIER  

GO MICROFOON KIT

Uitgang: 3,5 mm stereo

Prijs: €67 (Lavalier Go) + €190 (Wireless Go)

Te koop bij: Bax Shop (hier en hier).

Deze microfoon is specifiek geschikt voor het gebruik met een mobiele 

telefoon met een mini Jack aansluiting. De meeste Android microfoons 

hebben deze aansluiting, maar nieuwere iPhones hebben deze aansluiting 

niet meer, in dat geval heb je een verloop nodig van lightning naar TRRS. Je 

kunt ook twee van deze microfoons op elkaar aansluiten als je iemand gaat 

interviewen. 

De Røde Wireless Go is een prima compact system om een dasspeld 

microfoon draadloos aan te sluiten op bijvoorbeeld een Zoom H4N. Het 

systeem werkt prima samen met de dasspeld microfoon van Røde, de Lavalier 

Go.

https://www.bax-shop.nl/ios-microfoon/ik-multimedia-irig-mic-lav-dasspeldmicrofoon-voor-ios-en-android?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/android-ios-microfoons/ik-multimedia-irig-mic-lav-dasspeldmicrofoon-dubbelpack?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/dasspeld-microfoons/rode-lavalier-go-dasspeld-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/draadloze-cameramicrofoons/rode-wireless-go-draadloze-cameramicrofoon-2-4-ghz?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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VOORVERSTERKERS /
AUDIO INTERFACE

PRESONUS AUDIOBOX USB 96

XLR microfoon input: 2 stuks

Maximale versterking: 55 dB

Prijs: €93

Te koop bij: Bax shop via deze link

MIXPRE-3 II

XLR microfoon input: 3 stuks

Maximale versterking: 76 dB

Overig: interne SD kaart, hdmi ingang

Prijs: €815

Te koop bij: Bax shop via deze link

Microfoons met een XLR-uitgang kan je niet zo in je computer pluggen. Je hebt een 

audio interface, ook wel een voorversterker genoemd, nodig. Je plugt de microfoon 

in op de audio interface en deze plug je vervolgens in de computer met een USB-

kabel. De audio interface versterkt het geluid dat van je microfoon komt. Dit is bij 

een USB microfoon niet nodig, deze versterker is al ingebouwd in de microfoon.

De AudioBox USB 96 is een prima voorversterker, maar de hoeveelheid 

versterking is niet genoeg voor de dynamische microfoons. Kies voor de 

Presonus Studio 26C als je een dynamische microfoon hebt of gebruik deze 

voorversterker samen met de Triton Audio Fethead (één per microfoon). 

Gebruik de Studio 26C mét Fethead als je de Shure SM7B microfoon gebruikt.

Dit is een geweldige voorversterker en daar betaal je ook voor. De versterking 

is zelfs genoeg voor de Shure SM7B zonder extra versterkers (zoals de FetHead) 

en met een erg lage ruis niveau. Door de interne opslag kun je zonder computer 

opnames maken.

https://www.bax-shop.nl/externe-audio-interfaces/presonus-audiobox-usb-96-25th-anniversary-edition-2x2-audio-interface?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/multitrack-recorder/sound-devices-mixpre-3-ii-audio-recorder-mixer?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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VOORVERSTERKERS /
AUDIO INTERFACE

RØDECASTER PRO

XLR microfoon input: 4 stuks

Maximale versterking: 55dB

Prijs: €530

Te koop bij: Bax shop via deze link

ZOOM H4N PRO

Line in: TRS 6.3 mm en TRS 3.5 mm

Inclusief: stereo microfoon

Prijs: €227

Te koop bij: Bax-shop via deze link

De RØDECaster Pro is naast voorversterker ook een mixer. Je kunt je geluids-

effecten toevoegen die je tijdens je podcast kan afspelen. Je kunt bijvoorbeeld je 

intro en outro tijdens het opnemen al toevoegen in plaats van naderhand tijdens 

het editen. De opnames bewaar je op het interne geheugen van de mixer, dus 

je hebt geen computer nodig tijdens het opnemen. Het is ook mogelijk om je 

telefoon aan te sluiten waardoor je iemand kan laten inbellen in de podcast. Met 

de Rodecaster Pro maak je geen podcast, maar een ware radio show 😉

De Zoom H4N Pro is een veel gebruikte mobiele geluidsrecorder. De 

ingebouwde microfoons zelf zijn goed en er zijn ook externe microfoons op 

aan te sluiten. Ze worden veel gebruikt voor radio reportages op locatie. De 

opnames bewaar je op het interne geheugen van het apparaat, dus je hoeft 

niet meer met je computer te slepen. De Zoom H5 heeft als extra mogelijkheid 

dat de microfoons als modules aan het apparaat zitten, waardoor de standaard 

microfoon makkelijk door een andere microfoon is te vervangen. Kies voor de H6 

microfoon als je meer dan 2 externe microfoons wilt gebruiken (max 4).

https://www.bax-shop.nl/analoge-mengpanelen/rode-rodecaster-pro-broadcast-mengpaneel?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/multitrack-recorder/zoom-h4n-pro-handheld-recorder-all-black?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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VOORVERSTERKERS /
AUDIO INTERFACE

TRITON AUDIO FETHEAD

XLR microfoon input: 4 stuks

Versterking: 27dB

Prijs: €72

Te koop bij: Bax shop via deze link

De Triton Audio Fethead sluit je direct aan op de microfoon en het geluid 

wordt direct 27dB versterkt. Ideaal om te gebruiken bij microfoons die meer 

versterking vragen dan de voorversterker kan leveren. De Fethead heeft 

fantoom spanning nodig. Dit is meestal standaard op de voorversterker 

aanwezig. Deze gebruik ik (Mirjam) in combinatie met de Presonus Studio 

26 en de Shure SM7B. De Presonus alleen versterkt het geluid net te weinig, 

waardoor er veel ruis in de opname komt. Doordat de Presonus wat minder 

hard hoeft te werken als je ook de Fethead gebruikt, is de hoeveelheid ruis 

veel minder.

https://www.bax-shop.nl/microfoon-voorversterkers/triton-audio-fethead-in-line-microfoon-preamp
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KOPTELEFOONS

SUPERLUX HD-681 

Type: Semi-open en over ear

Prijs: €22

Te koop bij: Thomann.de via deze link

BEYERDYNAMIC DT-770 PRO 80 OHM 

Type: Gesloten en over ear

Prijs: €130

Te koop bij: Bax Shop via deze link

Een koptelefoon is handig bij het opnemen van een podcast, omdat je op die 

manier real time kunt horen of de opname goed is. Je microfoon of voorversterker 

moet dan wel een koptelefoon-ingang hebben. Voor het editen van je podcast 

is het zelfs essentieel om een koptelefoon te hebben. Het draagcomfort van een 

koptelefoon is sterk afhankelijk van de vorm van je hoofd. Daarom raad ik je aan 

om een koptelefoon uit te proberen voordat je ‘m aanschaft.

Dit is een hele goede koptelefoon en de prijs van rond de €125 valt voor de 

kwaliteit erg mee. Deze koptelefoon is er in 3 uitvoeringen: 32 Ohm, 80 Ohm en 

250 Ohm. Dit getal geeft de impedantie of weerstand aan. Hoe hoger het getal 

hoe hoger de weerstand van de koptelefoon. Een hogere impedantie geeft een 

zuiverder geluid, maar ook een lager volume. De versterker die je gebruikt moet 

dit wel aankunnen. Voor studio-gebruik kun je het beste de 80 Ohm of 250 Ohm 

kiezen. Als je de koptelefoon wilt gebruiken voor bijvoorbeeld je telefoon dan kun 

je beter de 32 Ohm kiezen. Let er wel op dat deze Beyerdynamic koptelefoon een 

lang en dik snoer heeft, dus niet heel handig voor mobiele toepassingen.

Deze koptelefoon heeft een prima kwaliteit en is door de lage prijs zeker aan 

te bevelen voor de startende podcaster.

https://www.thomann.de/nl/superlux_hd681.htm
https://www.bax-shop.nl/tradetracker/?tt=1687_12_387795_&r=%2Fstudio-hoofdtelefoons%2Fbeyerdynamic-dt770-pro-80-ohm-gesloten-studio-hoofdtelefoon
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Wil je een goede microfoon voor het opnemen van Solo afleveringen (dus niet 

met meerdere personen), bijvoorbeeld het opnemen van je blogs of het delen 

van eigen kennis? Kies uit 1 van de drie volgende boodschappenlijstjes, bestel 

via de link en klaar!

BOODSCHAPPENLIJSTJE 1

Microfoon: Devine USB 50 - €53 bij Bax Shop.

Totaal: €53

BOODSCHAPPENLIJSTJE 2

1) Microfoon: Røde Podcaster USB microfoon - €169 bij Bax-Shop.

2) Shockmount: Røde PSM1 Shockmount - €41 bij Bax-Shop.

3) Microfoon standaard: Rode DS1- €28 bij Bax-Shop.

Totaal: €238

BOODSCHAPPENLIJSTJE 3

Microfoon: Shure SM7B - bij Bax Shop €354

Voorversterker: MixPre-3 II Series bij Bax Shop - €825

Microfoon arm: Konig & Meyer 23860 bij Bax Shop - €178

Totaal: €1357

BOODSCHAPPENLIJSTJE
SOLO AFLEVERINGEN

https://www.bax-shop.nl/usb-microfoons/devine-usb-50-usb-podcasting-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/usb-microfoons/rode-podcaster-usb-dynamische-studio-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/shockmounts/rode-psm1-shockmount-voor-procaster-en-podcaster?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/tafel-instrument-microfoon-statief/rode-ds1-tafel-microfoonstandaard?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/shure-sm7b?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/multitrack-recorder/sound-devices-mixpre-3-ii-audio-recorder-mixer?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/broadcast-microfoon-statief/konig-meyer-23860-microfoonarm-tafelmontage?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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Zoek je een goede microfoon voor het opnemen van afleveringen met 

meerdere personen, bijvoorbeeld als je samen een podcast maakt of anderen 

interviewt? Kies uit 1 van de drie volgende boodschappenlijstjes, bestel via de 

link en klaar!

BOODSCHAPPENLIJSTJE 1

2x Microfoon: Devine BM-400 – 2x bij Bax-Shop €50

Voorversterker: AudioBox USB 96 – 1x bij Bax-Shop €93

Totaal: €193

BOODSCHAPPENLIJSTJE 2

2x Microfoon: Røde Procaster – 2x bij Bax-Shop €169

Voorversterker: Presonus AudioBox 26C - bij Bax-Shop €199

Totaal: €537

BOODSCHAPPENLIJSTJE 3

2x Microfoon: Shure SM7B – 2x bij Bax-Shop €354

Voorversterker: MixPre-3 II Series - bij Bax Shop €825

2x Microfoon arm: Rode PSA1 studio arm - 2x bij Bax Shop €85

Totaal: €1703

Let erop dat Microfoon armen niet zo prettig zijn om mee te nemen en dat je 

een goede tafel nodig hebt waar je de armen aan kunt klemmen. Uit ervaring 

weet ik inmiddels dat deze niet altijd aanwezig is. Daarom kun je als je bij 

gasten langsgaat, wellicht beter een tafelmodel kiezen, zoals deze: Konig & 

Meyer 23320.

BOODSCHAPPENLIJSTJE
MEERDERE PERSONEN

https://www.bax-shop.nl/grootmembraan-condensatormicrofoons/devine-bm-400-condensator-studiomicrofoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/externe-audio-interfaces/presonus-audiobox-usb-96-25th-anniversary-edition-2x2-audio-interface?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/dynamische-zangmicrofoons/rode-procaster-microfoon?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/externe-audio-interfaces/presonus-studio-2-6c-usb-c-audio-interface?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/shure-sm7b?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/multitrack-recorder/sound-devices-mixpre-3-ii-audio-recorder-mixer?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/tradetracker/?tt=1687_12_387795_&r=%2Fbroadcast-microfoon-statief%2Frode-psa1-studio-arm
https://www.bax-shop.nl/solo-recht-microfoon-statief/konig-meyer-23320-microfoon-statief?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
https://www.bax-shop.nl/solo-recht-microfoon-statief/konig-meyer-23320-microfoon-statief?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=linkgenerator%7C387795&utm_term=
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USB

Een USB-connector is een standaard aansluiting voor 

randapparatuur aan een computer.

XLR

Een XLR-connector heeft drie pinnen en wordt 

veel gebruikt voor  professionele geluidstechniek, 

videotechniek en theaterbelichting.

VOORVERSTERKER

Een voorversterker, ook wel audio interface genoemd, 

versterkt het geluid dat erin komt. Het geluid kan 

vervolgens doorgegeven worden aan bijvoorbeeld 

een computer via een USB-kabel. USB-microfoons 

hebben een ingebouwde versterker en hebben 

om deze reden geen voorversterker nodig. Een 

voorversterker heeft vaak één of meerdere XLR-

ingangen. Bovendien heeft een voorversterker 

een koptelefoonaansluiting waardoor je goed kunt 

luisteren wat er wordt opgenomen.
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CONDENSATOR / DYNAMISCHE MICROFOON

Twee typen microfoons die veel gebruikt worden, zijn dynamische microfoons 

en condensator microfoons. Zonder heel technisch te worden (laten we het 

vooral simpel houden 😉) zal ik kort uitleggen wat de eigenschappen zijn van 

deze type microfoons.

Een condensator microfoon is heel gevoelig en geeft geluiden mooi en 

precies weer.

Een dynamische microfoon is veel minder gevoelig dan een condensator 

microfoon en om die reden moet je de microfoon veel dichterbij houden om 

een goed geluid te krijgen. Het voordeel van dynamische microfoons is dat ze 

veel minder achtergrondgeluiden oppikken en ook wat vergevingsgezinder 

zijn voor ongewilde geluiden die je bijvoorbeeld met je mond maakt (smakjes, 

ademen etc.). Voor podcasts heb ik de voorkeur voor dynamische microfoons.

Let erop dat een condensator microfoon met een XLR-aansluiting 48V 

fantoom spanning nodig heeft. De meeste voorversterkers hebben dit, maar 

het is goed om dit zeker te weten voordat je tot aanschaf overgaat.

DISCLAIMER

Gebruik van alle informatie uit dit document is op eigen risico. Mocht 

de kwaliteit niet aan je verwachtingen voldoen of mochten er toch 

compatibiliteitsproblemen zijn, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.*  

De prijzen zijn indicatief en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.

*Mail me gerust als je opmerkingen, tips of vragen hebt. Je kunt hiervoor een 

mail sturen naar support@mirjamhegger.nl

mailto:support%40mirjamhegger.nl.%20?subject=
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AUTEUR
MIRJAM HEGGER

Deze checklist werd ontwikkeld door 

Mirjam Hegger, podcast-expert 

voor ondernemers en zelf ruim 11 

jaar ondernemer. Mirjam is fervent 

podcast-maker van 3 eigen podcasts. 

Daarnaast is zij eigenaar van de Podcast 

Academy waarin ze, samen met haar 

team podcast-professionals, dagelijks 

honderden deelnemers helpt om hun 

eigen succesvolle podcast te starten, 

luisteraars te krijgen en er geld mee te verdienen. Mirjam organiseert jaarlijks 

het Podcast Summit, waarin ze de beste podcast-makers en -experts bij 

elkaar brengt. zoals Giel Beelen, Dionne Slagter en Igor Beuker. Ook geeft ze 

het allereerste Nederlandstalige podcast-tijdschrift uit: het Podcast Masters 

Magazine.

“Het is mijn missie om een ware podcast revolutie te ontketenen in Nederland 

en Vlaanderen, omdat er nog veel meer mooie verhalen, waardevolle 

informatie en unieke inspiratie gedeeld mag worden die nu nog 

verborgen blijft.”

Sluit je aan bij de podcast revolutie en schrijf je nu gratis in voor Mirjams 

gratis podcast masterclass: mirjamhegger.nl/masterclass

http://mirjamhegger.nl/masterclass
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“

““MIRJAM IS DÉ PODCAST EXPERT VAN NEDERLAND.”

Thijs Lindhout

100% Inspiratie Podcast

MIRJAM IS OP DIT MOMENT THE-GO-TO-PERSON 

als het gaat om het opzetten, maken en vermarkten 

van een podcast. Zij levert enorme waarde aan haar 

klanten en haar podcast-training is dé simpelste 

manier om met je eigen podcast te starten. Daarnaast 

is het een ontzettend fijne persoonlijkheid om mee 

te werken en geeft ze heel veel waarde. Aanrader om 

met haar te werken!

Jeanet Bathoorn

Auteur en Business Coach
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“

““MIRJAM IS DE ZAKELIJKE PODCAST EXPERT”

Ze is mega praktisch en hands-on, een must voor iedereen die 

wil gaan podcasten of van zijn podcast een succes wil maken.

Simone Levie

Internetondernemer

“TRENDS EN TIPS OVER PODCASTING.”

Mirjam Hegger geeft in onder andere haar podcasts, 

events en boek ondernemers een serie superhandige 

trends en tips over podcasting.

Igor Beuker

Internationaal Key Note Speaker

153
Google reviews

4.9
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WIL JIJ JE
EIGEN PODCAST 
(HER)STARTEN?

PODCAST TIPS

Download helemaal gratis mijn 

111 beste podcast tips na vijf 

jaar podcasten, zodat je (meer) 

luisteraars krijgt en geld gaat 

verdienen met je podcast.

MASTERCLASS

Doe mee met mijn gratis online 

Podcast Masterclass waarin 

je 4 simpele stappen ontdekt 

waarmee je nu eindelijk jouw 

eigen succesvolle podcast start. 

Ook als je opziet tegen alle 

technische shizzle of als je je 

afvraagt wie er eigenlijk op jouw 

podcast zit te wachten.

Schrijf je nu gratis in via: 

mirjamhegger.nl/masterclass

Download het e-book

HEB JE VRAGEN 
OF OPMERKINGEN?
Mail naar mirjam@mirjamhegger.nl

VOLG MIJ:

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamheggerpodcastexpert

  /mirjamhegger 

  /mirjamhegger

PODCAST

Luister mijn podcast: de Podcast 

Masters Podcast waarin je 

inspiratie krijgt over succesvol 

podcasten voor jouw bedrijf. Ga 

naar je podcast app en zoek op 

Podcast Masters.

Luister nu mijn podcast

https://mirjamhegger.nl/111tips/
https://mirjamhegger.nl/masterclass/
https://mirjamhegger.nl/masterclass/
https://mirjamhegger.nl/111tips/
mailto:mirjam%40mirjamhegger.nl%20?subject=
https://www.instagram.com/mirjamheggerpodcastexpert/
https://www.facebook.com/mirjamheggerpodcastexpert
https://www.linkedin.com/in/mirjamhegger/
https://mirjamhegger.nl/category/hooked_on_business_podcast/
https://mirjamhegger.nl/podcast-masters-podcast/
https://mirjamhegger.nl/podcast-masters-podcast/
https://open.spotify.com/show/2wJJUHN19QjU9MisKtE18u?si=d9d9a466c3bd4be1

