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Stereomix 

Jouw laptop of desktopcomputer kan audio opnemen via eigen luidsprekers. Als je 

bijvoorbeeld het geluid van een Skype-gesprek wilt opnemen, kun je dit doen, maar jouw 

geluidskaart moet deze optie ondersteunen. Als je de optie Stereo Mix niet in jouw venster 

Geluiden hebt, kan dit te wijten zijn aan een besturingsprobleem of een geluidskaart die dit 

niet ondersteunt. Als dit het eerste geval is, kun je de ontbrekende stereomix installeren. Wij 

gaan het gebruiken voor het opnemen van schermbeelden(screencapture) in Magix. 

Wat is de stereomix? 

Met Stereo Mix kun je precies opnemen wat er naar jouw luidsprekers wordt verzonden 

zonder een analoog-naar-digitaal conversie uit te voeren. Deze functie is dus erg handig bij 

het opnemen van audio vanaf een website. 
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Stereomix instellen als standaard opnameapparaat 

 

Het is heel goed mogelijk dat Windows 10 de stereomixfunctie automatisch heeft 

uitgeschakeld als een virtueel geluidsapparaat. Het kan als nutteloos of uitgeschakeld worden 

beschouwd door een applicatie van derden. Dit is een grote Microsoft-bug omdat het 

verbergen van het apparaat tussen de opnameapparaten absoluut nutteloos was. Controleer 

zeker of dit de oorzaak van uw probleem is! 

1. Klik met de 

rechtermuisknop op het 

pictogram Volume 

rechtsonder in het scherm 

en selecteer Geluiden. 

Navigeer naar het tabblad 

Opnemen(Recording) van 

het venster Geluid, dat 

zojuist is geopend. 

2. Klik met de 

rechtermuisknop ergens in 

het midden van het venster 

en vink de vakjes aan 

naast Uitgeschakelde 

apparaten(Show 

Disconnected Devices) 

weergeven en Niet 

aangesloten 

apparaten(Show Disabled 

Devices) weergeven. Er 

moet een stereomix 

verschijnen.  

3. Klik met de 

rechtermuisknop en 

selecteer “Dit apparaat 

gebruiken” en klik OK en 

daarna nog een keer OK. 

Het zou nu moeten 

werken. 
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Als het niet werkt. 

Dan moet je eerst stereomix installeren. Je kunt het zelf downloaden via Google. Je krijgt 

dan een 32-bit of 64 -bits versie. Als je  niet weet wat jouw computer ondersteunt , kies 

dan voor de 32-bits versie, want die werkt altijd. Een 32-bit werkt wel op een 64-bit, maar 

een 64-bit werkt niet op een 32-bit. (Ga naar Start, kies Instellingen, Systeem  en 

vervolgens Info), 

Open het programma en volg de installatiestappen. Start de computer opnieuw op(wordt 

vanzelf aangegeven) en volg de eventuele nieuwe stappen. Dan zie je “voltooien”.  

Je bent bijna klaar, want nu moet je nog uitvoeren wat er staat beschreven onder het kopje:  

Stereomix instellen als standaard opnameapparaat. 

En hierna ben je echt klaar  en zal stereomix ook terug te vinden zijn in Magix. 

Succes. 

 


