
Luisterboek instructie bij Van F*ck You Money tot FIRE

Tip: download het luisterboek op het apparaat welke je wilt gebruiken om het boek te
luisteren. Je voorkomt hiermee problemen bij het downloaden en je kunt dit doen terwijl je
met wifi verbonden bent.

Dankjewel voor je aankoop
Bedankt voor het downloaden van Van F*ck You Money tot FIRE,
geschreven door Merijn Heijnen, voorgelezen door Judith van
Tetering. Ik wens je veel plezier met het luisteren.

Je hebt het luisterboek aangeschaft en de bestanden gedownload
via de Payhip winkel. Je steunt hiermee mij, de auteur, waarvoor
dank. Je kunt het luisterboek niet afspelen via een aan een
platform gelieerde app of streaming dienst zoals de bol.com of
Kobo Books-app. Ik wil het zo makkelijk mogelijk voor je maken
het boek te luisteren zoals jij het wilt. Vandaar deze uitleg hoe het
luisterboek te ‘sideloaden’ op je apparaat naar keuze.

Luister het boek op het apparaat dat jij wilt
Ik leg in onderstaande instructie uit hoe je het luisterboek kunt lezen middels verschillende
gratis mogelijkheden. Mocht het niet lukken, schroom dan niet mij een bericht te sturen via
merijn@fymfire.com

Gebruik je al een onafhankelijke mediaspeler of luisterboek app? Dan kun je de MP3
bestanden eenvoudig downloaden op het apparaat, kopiëren naar een folder die je hiervoor
gebruikt en je mediaspeler of app gebruiken.

Luister het boek op een Windows Computer
Gebruik de voor Windows OS ontwikkelde app Audiobook Player of gebruik de mediaspeler
die zich standaard op je computer bevindt of download VLC player. De app Audiobook
Player is ontwikkeld om meerdere kleine geluidsbestanden in één folder af te spelen en
onthoudt de afspeelpositie in je luisterboek.

Luister het boek op een Mac
Gebruik de MacOS app ‘Boeken’. Klik op Audioboeken in het rijtje bibliotheken. KLik op
Archief, Voeg toe aan bibliotheek en zoek de opgeslagen bestanden op om ze toe te voegen
aan je luisterboeken bibliotheek. Of gebruik de mediaspeler die zich standaard op je
computer bevindt of download VLC player.

mailto:merijn@fymfire.com


Luister het boek op een iPhone/iPad
Je kunt de bestanden direct downloaden op je apparaat of ze naar je apparaat kopiëren,
bijvoorbeeld met Airdrop.

Om de luisterboek bestanden af te spelen raad ik je de app Bookplayer aan (deze app werkt
jammergenoeg niet op oudere iOS apparaten). Deze gratis app biedt een aantal features,
zoals verschillende afspeelsnelheden, bestanden importeren, een hoofdstuklijst en
CarPlay-ondersteuning.

Om het luisterboek in BookPlayer te spelen, download je na aankoop het boek van de
Payhip-site of van de link in de Payhip-e-mail, klik vervolgens op de deelknop en ofwel 1)
kopieer naar BookPlayer, of 2) sla het op in uw bestanden (en onthoud waar je hebt het
opgeslagen). Als je optie 2 hebt geselecteerd, klik je in de BookPlayer-app op "+Toevoegen"
in het startscherm, zoekt u uw bestand en voegt u het toe aan je bibliotheek.

Een alternatief is MP3 Audiobook Player (dit is wel bruikbaar op oudere apparaten). In deze
app worden advertenties getoond maar de app werkt prima en is gratis. Je kunt je
luisterboek op verschillende manieren toevoegen aan de bibliotheek van de app, direct via
Airdrop, Files of iTunes maar ook bijvoorbeeld importeren vanuit je cloud omgeving zoals
dropbox of Onedrive. Volg de instructies in de app.

Luister het boek op een Android smartphone
Ik raad de volgende gratis/goedkope apps aan om naar het luisterboek te luisteren op
Android-apparaten: Sirin, PlayBooks Lite, Smart AudioBook Player of Simple Audiobook
Player (aangeboden in een gratis versie en een betaalde versie).

Sirin en PlayBooks Lite werken eenvoudig. Om deze apps te gebruiken, download je na
aankoop het luisterboek van de Payhip-site of de Payhip-e-mail, open je de gekozen
luisterboek-app en geef je de app toegang tot je bestanden. Je kunt het boek aan je
bibliotheek toevoegen vanaf de locatie waar je het tijdens het downloaden hebt opgeslagen.

Smart AudioBook Player biedt onder andere een slaaptimer, equalizer, verschillende
afspeelsnelheden en navigatie per hoofdstuk.

De gratis versie van Simple Audiobook Player een uitgeklede look met een duidelijke
afspeel- / pauzeknop. Voor een paar euro kun je Simple Audiobook Player upgraden; de
interface blijft minimalistisch, maar je hebt extra functies zoals een hoofdstuklijst,
verschillende afspeelsnelheden en de mogelijkheid om bladwijzers toe te voegen.

Veel luisterplezier!


