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S tel dat je een bestaand huis of appartement eens 
duchtig wenst te renoveren of dat je resoluut gaat 
voor nieuwbouw… Dan mag een heuse homecinema 

niet ontbreken, toch? Je kunt een homecinema realiseren in 
een aparte kamer maar dat hoeft niet per se, evengoed kun 
je opteren voor een tot bioscoop omvormbare woonkamer. 
Belangrijk: hoe dan ook moet een cinema-ruimte zo goed mo-
gelijk verduisterd kunnen worden, vensters zijn in feite over-
bodig. Op vlak van de afmetingen heb je verschillende moge-
lijkheden. Voor een homecinema voor vier personen moet je 
rekenen op een oppervlakte van 20m², voor zes à acht kom je 
uit op 30m² en wil je graag acht personen een mooi zitje bie-
den, dan is een ruimte van 50 m² geen overbodige luxe. Maar 
hoe zorg ik er nu voor dat je privécinema kan tippen aan een 
echte bioscoopzaal?

Neusje vaN de zalm

Wat heb je alvast nodig qua apparatuur concreet? Bij een ho-
mecinema hoort een projector, zoals een SIM2 of een toestel 
uit het assortiment van Sony, en een projectiescherm, bij-
voorbeeld van het prestigieuze merk Stewart. Je kunt een vast 
scherm hebben of het kan elektrisch oprolbaar zijn. Het is evi-
dent dat je in het geval van een polyvalente ruimte kiest voor 
het laatste. Er bestaan diverse types van doek. De omgeving 
en de lichtinval bepalen mee de keuze. Is de ruimte perfect te 
verduisteren, dan ben je best met een doek in mat witte uitvoe-
ring. Met een breedbeeldscherm, lees 16:9, los je de hoogste 
verwachtingen al in. Maar met behulp van speciale technieken 
kan ook ‘cinemascope’ weergegeven worden. Dit is een nog 
breder formaat. Ben je een absolute filmliefhebber die enkel 
top of the line wil, dan is dit werkelijk het neusje van de zalm. 

ToekomsTmuziek

De projector dient gekozen in functie van de grootte van het 
beeldscherm. Meer bepaald draait het om de lichtopbrengst 
die nodig is om een correct beeld neer te zetten. Hoe groter het 
scherm, hoe meer licht de projector moet kunnen weergeven. 
Niet vergeten: voor een perfect beeld moet je de ruimte volle-

Zelden zie je nog huizen of flats waar er 

geen ruimte is om te genieten van film en 

TV. Met de faciliteiten en het comfort van 

een echte bioscoop. Wat zijn de nieuwste 

trends en wat zijn je opties? En hoe ga je 

best te werk in de praktijk? Tijd om alle 

snufjes eens 2the point af te wegen zodat 

je homecinema snel een feit is.
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>> zeker weTeN
> Juiste schermgrootte - Hoe groot moet mijn scherm zijn in verhouding tot de ruimte? De 
breedte van het doek hangt af van de afstand tussen het doek en de kijker. De  beeldbreedte 
bedraagt best 50% van de kijkafstand. Zit je dus op vijf meter afstand, dan is een doek van 
circa 250 cm breed de juiste keuze.

> Projecteren of flatscreen - Werk niet met projectie als je weet dat de ruimte echt niet dege-
lijk verduisterd kan worden. Dan opteer je beter voor een groot formaat flatscreen. Neem dan 
misschien een 75 inch scherm, wat betekent 190 cm groot in diagonaal. “Zo wordt bij daglicht 
wel een goed beeld weergeven en bekom je toch het gedroomd bioscoopeffect”, aldus spe-
cialist Kris Van den Kieboom. 

> Dubbele oplossing – Of je doet het nog anders: projector met elektrisch scherm voor ‘s 
avonds en een flatscreen-tv voor gebruik overdag.

RSWONEN.bE

by Marcottestyle



40

RSWONEN.bE

homecinema

dig kunnen verduisteren. Op een slecht verduisterd projectie-
scherm zal je nooit mooi zwart verkrijgen, want een projector 
kan enkel kleuren en wit weergeven… Projectoren heb je mo-
menteel in full-HD (resolutie 1920 x 1080 pixels) en Ultra-HD of 
ook ‘4K’ genoemd, met  een fenomenale resolutie van 4096 x 
2160 pixels. “Er is nog geen courant beeldmateriaal om weer 
te geven in 4K, behalve dan via krachtige pc’s”, stelt Kris van 
ABC Domotica Projects. “Maar een 4K toestel zal het al goe-
de full-HD toch gaan bewerken zodat het beeld nog scherper 
wordt, en zo ben je dus nu al klaar voor de toekomst.”

Beeld meT weerklaNk  

Beeld en klank zijn onlosmakelijk verbonden, en het is be-
langrijk dat wat je ziet en hoort allebei van de beste kwaliteit 
is. En dus heb je nood aan luidsprekers om ‘u’ tegen te zeg-
gen. Bij het merk Bowers & Wilkins ben je alvast aan het juiste 
adres. Ga je voor de absolute top, dan zijn gesloten luidspre-
kers en bijpassende versterkers van Classé Audio, Rotel of 
Pioneer echt wel jouw meug. Zijn de plaatsingsmogelijkheden 
eerder beperkt, dan bieden compactere luidsprekers soelaas. 
Of je kunt werken met inbouwluidsprekers. Kies altijd voor 
luidsprekers in verhouding tot het volume dat een bepaalde 
ruimte vraagt. Let wel, om te kunnen tippen aan een echte 
bioscoop heb je minstens een combinatie van 5+1 nodig en 
in de praktijk is dat zelfs 7+2, wat betekent: vooraan drie luid-
sprekers - links, in het midden en rechts, in het midden van 
de ruimte - links en rechts eentje, en dan achteraan nog eens 
links en rechts, aangevuld met twee zogenaamde subwoo-
fers. Voor een grote homecinema, ook wel eens hometheatre 
genoemd, worden er nog extra luidsprekers en subwoofers 
voorzien, om vanaf elke stoel een nog subliemer geluidsbeeld 
te bekomen.

HarT voor ciNema

Voor de signaalverwerking heeft een homecinema een AV-
surround processor als kloppend hart. Op dit apparaat wor-
den alle beeld- en geluidsbronnen aangesloten, waarbij zowel 
beeld als geluid geoptimaliseerd worden in functie van de 
ruimte en de akoestiek. De AV surround processor stuurt het 

beeld naar de projector via een HDMI verbinding, en het geluid 
gaat via eindversterkers naar de verschillende luidsprekers. 
Als beeldbron mag een hoogwaardige blu-ray speler niet ont-
breken. Want in filmkwaliteit bestaat momenteel niets beters 
dan blu-ray. Bovendien kan hij ook dvd’s afspelen. Of je op-
teert voor een filmserver van Kaleidescape – zoals de nieuw-
ste Cinema One - waarmee je eenvoudig op het scherm kan 
kiezen uit een ruim aanbod. Bovendien is het ook mogelijk om 
televisie te kijken via een kabel set-top box. 

ideaal geBruiksgemak

Wat de bediening betreft dan. Je kunt er voor kiezen om alle 
apparaten met hun eigen afstandsbediening te bedienen, 
maar dan laat het gebruiksgemak feitelijk te wensen over. We 
spreken dan namelijk nogal vlug over vijf of zelfs meer ‘kast-
jes’ met nog eens x-aantal knopjes. Simpel comfort en ideaal 
gebruiksgemak begint bij een handige domotica-afstandsbe-
diening, de Crestron MTX-3, om maar iets te noemen, om alles 
te bedienen. Of tegenwoordig kan dat ook de tablet of iPad 
zijn.  Je kiest simpelweg wat je wil doen, bijvoorbeeld film kij-
ken, en de domotica doet de rest. Tot en met de besturing van 
het elektrisch projectiescherm, de gordijnen en de verlichting 
toe. Gedaan met film kijken? Druk dan op ‘stop’ en alles wordt 
netjes uitgeschakeld en de lichten gaan weer aan. Precies zo-
als in een echte bioscoop dus.

Tips eN Tricks

Hoe pak je de akoestiek en het zitcomfort aan? Met relatief 
eenvoudige middelen kan de akoestiek van een ruimte al flink 
geoptimaliseerd worden voor gebruik als homecinema. Enkele 
vuistregels! Gebruik zo min mogelijk harde materialen en hou 
het geheel strak en glad. Werk zeker met een vloerkleed en 
textiel als wandbekleding is gewenst, met daarachter dan iso-
latiemateriaal. Maar de ruimte mag niet over-geïsoleerd wor-
den. Dan bekom je een dode ruimte en ben je pas ver van je 
doel. Dikke overgordijnen helpen ook. Curieus weetje: te ver-
mijden zijn vierkante kamers of met een evenredige verhou-
ding, zijnde breedte/lengte 3m x 6m, 5m x 10m, enz… Dan ont-
staan er staande golven en wordt het geluidsbeeld verstoord. 

decoraTief juweel

Laat ons dan nog even de rest van de accommodatie onder de 
loep nemen. Opteer voor comfortabele zetels die rug en nek 
voldoende steun bieden. Aangename bioscoopfauteuils, dat 
kan ook uiteraard, met elektrische verstelling en een beker-
houder. Vaak wordt er gewerkt met meerdere rijen stoelen. Ga 
dan voor enig niveauverschil. Tip: laat de treden aangeven met 
zachte led-verlichting. Die stoort niet en zo zie je toch voldoen-
de om lekkers aan te halen en om naar het toilet te gaan tijdens 
de voorstelling. Een moderne homecinema mag ook gezien 
worden. Daarom worden de luidsprekers en de apparatuur 
netjes weggewerkt in wanden en wandkasten. Het scherm kun 
je desgevallend automatisch in het plafond laten verdwijnen 
als het niet benut wordt. Er bestaan zelfs ‘onzichtbare’ luid-
sprekers, waarbij je doek noch roostertjes ziet, ze verzinken 
gewoon in de voorzetwanden. Het summum van integratie van 
technologie en esthetiek!

magiscHe BeleviNg

Dat je tegenwoordig naar hartenlust films kunt huren via online 
content providers, neemt de noodzaak weg om zelf een grote 
filmcollectie aan te leggen. En toch zijn er mensen die graag echt 
veel films in huis hebben. De vinylplaten zijn terug van wegge-
weest en ook films worden weer volop verzameld. Dan heb je 
echt het plezier van het neuzen in eigen archief en ook het feit 
van de gekozen film zelf in de speler te droppen, maakt deel uit 
van de charme. De waarachtige cinema experience staat voor 
een unieke totaalbeleving. En dat staat haaks op onze hectische 
manier van leven waarbij we steeds maar klikken en doorklikken 
met laptops en smartphones. Onze homecinema is een baken 
van onthaasting. Zo beleef je thuis een optimaal bioscoopge-
voel en ervaar je in alle rust de magie van het witte doek…

iNfo: www.sony.be - www.pioneer.be
www.kaleidescape.com - www.crestron.com
www.marcottestyle.com & www.domotica.be

tekst: patrick retour
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>> mogelijkHedeN legio
Het is niet eenieder gegeven om onmiddellijk de 
investering te dragen. In fasen werken is dan een 
haalbare kaart, dan kun je het budget spreiden en 
toch al meteen een beetje de luxe ervaren op van-
daag. Wat zijn in dat geval zoal mijn opties nog op 
termijn? “Als de juiste bedrading wordt voorzien, 
samen met eventueel een aantal wachtleidingen, 
dan zijn de uitbreidingsmogelijkheden naar de 
toekomst legio. Nieuwe hightech kan dan mak-
kelijk aan het bestaande systeem worden gekop-
peld.” Gezien bij Marcotte Style: een in een blok 
verzonken breedbeeld-TV aan het voeteneind van 
een bed. Met een druk op de knop verduister je 
de slaapkamer en lift je gelijk het scherm uit de 
kast. Zalig om zo te onthaasten in bed. Je merkt bij 
decorateurs meer en meer dat multimedia in het 
totaalpakket wordt opgenomen, om het de klant 
helemaal naar zijn zin te maken. 

>> Nieuw oNder de zoN
waT BiedT de NieuwsTe TecHNologie oNs? 

Kris Van den Kieboom: “Klank evolueert verder 
naar nog spectaculairdere resultaten. Bij het Auro-
3D concept wordt niet enkel op oorhoogte maar 
ook op een tweede niveau - circa 50 cm onder 
het plafond – een tweede reeks luidsprekers ge-
plaatst. Daarmee creëren we werkelijk een sound 
in drie dimensies!” Diverse films van onder andere 
Dreamworks Studios werden reeds uitgebracht 
met Auro 3D, en dit zowel voor de professionele 
bioscoop als voor de cinema thuis.


