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Inleiding
De YouTube-Player maakt het mogelijk om:

• YouTube filmpjes af te spelen zonder onderbrekingen en zonder reclames.
• Verder kan de YouTube-Player ook Nederlandse ondertitels weergeven voor die films 

waarvoor de ondertiteling beschikbaar is op de CA site.
• Het YouTube download script (youtube-dl) kan eenvoudig worden bijgewerkt naar de laatste

versie. Dit bijwerken in namelijk nogal eens nodig.

Installatie voor Windows
De YouTube Player word geleverd als een eenvoudig zip bestand. 

Download van christelijke-antwoorden.nl/download/UTP/YT-Player-Dist-2015-02-08.zip 

Pak het bestand uit op C:\

Er ontstaat dan een directory: “C:\Apps\YT-Player” met daarin alles wat nodig is om een 
YouTube filmpje af te spelen.

file:///C:/
http://christelijke-antwoorden.nl/download/YTP/YT-Player-Dist-2015-02-08.zip
http://christelijke-antwoorden.nl/download/bin/YT-Player-Dist-2015-02-08.zip


Gebruik
Start de YouTube-Player vanuit: Start, Alle programma's, YouTube
Player

• Start YT Player

• Voer de YouTube code in (met knippen en plakken) en druk op enter

Hierna word automatisch de video en het ondertitel bestand gedownload en afgespeeld.



De YouTube Code

Hoe kom je aan die YouTube video code?

Je kunt de YouTube code vinden op de CA site in de download pagina's:

Of in je internet browser na “watch?v=”

Voor YouTube films die je op YouTube hebt gevonden is doorgaand geen ondertitel bestand 
beschikbaar. Ze worden dan gewoon zonder ondertiteling afgespeeld.



Bijwerken van het YouTube download script

YouTube verander nogal eens. Gelukkig gebruikt deze downloader een open-source download 
script waarvan zeer regelmatig bijgewerkte versies uitkomen.

Je kunt dit bijwerken op 2 manieren:

Automatisch

Als je niet zo veel verstand hebt van computers dan is dit de aangewezen manier

• In het YouTube video player window geef je i.p.v. een YouTube ID, de letter “U” in.

• Daarna druk je op enter.

Handmatig

• Download het script van https://rg3.github.io/youtube-dl/download.html

• Save of kopieer het bestand naar C:\Apps\YT-Player\bin

De YouTube-Player gebruiken om films te downloaden

Dit is in principe niet de bedoeling van deze player, maar het kan wel.

Je kunt de  YouTube-Player gebruiken om YouTube bestanden te downloaden voor het afspelen op 
een smart-tv. Dit kan zinvol zijn als je TV door de veranderingen op YouTube, de video's niet meer 
goed rechtstreeks van internet kan afspelen.

Hoe doe je dat?
• Laat de  YouTube-Player de film afspelen
• Kopieer de video (.mp4) en het ondertitel bestand (.srt) vanuit de Player Cache 

“C:\Apps\YT-Player\Cache” naar een USB stick.
• Doe de USB Stick in je TV

Als je TV een monitor aansluiting heeft dan is het natuurlijk ook mogelijk om de Video met de 
YouTube-Player op je PC af te spelen en je TV als beeldscherm te gebruiken.

https://rg3.github.io/youtube-dl/download.html


Tips voor VLC

Verbeteren van de leesbaarheid van de ondertiteling

Sommige video's bevatten al een witte Engelstalige ondertiteling. Hierdoor kan de leesbaarheid van 
de Nederlandse ondertiteling slecht zijn.

Je kunt dit verbeteren door in VLC naar tools, preferences te gaan.

Subtitles, en de kleur op licht geel te zetten:

Druk daarna op save

De leesbaarheid kan nog verder aangepast worden door de instellingen hieronder:
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