
VIDEOCONCERT VIA SMART TV 
 
Simpel gezegd is een Smart-TV een televisietoestel met een 
internetbrowser. Helaas is er niet één makkelijke manier die op alle televisies werkt. Er zijn 
verschillende fabrikanten en verschillende werkwijzen. Je kunt een van onderstaande opties 
uitproberen om te testen of dit bij jou werkt. Lukt het niet om dit werkend te krijgen, kijk dan 
via je laptop of computer. 
 
Let op: gezien het grote aantal verschillende apparaten en situaties kunnen we hier helaas 
niet bij helpen of vragen over beantwoorden.  
 
OPTIE 1 - TV BROWSER 
 
Sela: Open de internet-browser van je TV en toets de link naar je reservering in / open de 
reservering vanuit je e-mailprogramma. Sommige afstandsbedieningen hebben een 
toetsenbord met het alfabet. 
 
Als het je lukt om de link naar je reservering in de TV browser te openen kun je deze ook 
daar kijken. Soms is de handigste route om je mail te openen in de TV browser en daar de 
link aan te klikken. 
 
OPTIE 2 - HDMI KABEL 
 
Heeft je laptop of computer een HDMI poort? Dan kun je deze 
mogelijk met je TV scherm verbinden via de kabel van je DVD 
speler of TV-kabel-ontvanger (bijv. van Ziggo/KPN/Tele2). 
 
OPTIE 3 - CHROMECASTEN VIA “ANDROID TV” OF EEN LOSSE “CHROMECAST” 

 
Op een mobiele telefoon of tablet > klik / tap op de video. Verschijnt rechtsonder of 
rechtsboven in beeld één van de bovenaan dit document afgebeelde iconen? Klik en 
selecteer je televisie.  
 
Op een computer met Chrome browser: 

● klik met je rechtermuisklik op de video en kies voor ‘Casten’ 
● of klik in de menubalk van Chrome op ‘Weergave’ > ‘Casten’. 
● extra uitleg via over casting vanuit Chrome: 

https://support.google.com/chromecast/answer/7249696?hl=en 
 
Een Chromecast is een klein apparaatje van € 39,95 dat je in de HDMI-poort van je TV 
steekt en een draadloze verbinding mogelijk maakt met je computer, tablet of smartphone. 
Te bestellen via o.a. Coolblue, MediaMarkt en Google (let op de levertijd). 
 
OPTIE 4 - IPHONE OF IPAD I.C.M. APPLE TV 
 
Op een Apple computer of laptop: klik in de rechtsboven naast het wifi-icoon op het links 
afgebeelde AirPlay logo. Als je een Apple TV kastje met je TV hebt verbonden kun je het 
concert daar op weergeven. 

https://support.google.com/chromecast/answer/7249696?hl=en
https://www.coolblue.nl/mediaspelers/google
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_google-chromecast-2018-1593298.html
https://store.google.com/config/chromecast?hl=nl

