
Films downloaden van YouTube. 
 

Het wordt door een groot aantal mensen, als tijdverdrijf, gedaan. Namelijk filmpjes bekijken via de 

website van YouTube. En ook is er dan wel eens iets leuks bij om op te slaan en eventueel andere 

personen mee te laten genieten van de leuke of minder leuke dingen die hierop te zien zijn. 

 

Er is een redelijk eenvoudige manier om deze films te kunnen downloaden, daarom is hier een item 

van gemaakt voor de geïnteresseerden.  

 

Op internet vond ik een programma wat hiervoor geschikt is, maar wel in het Engels. Ik hoop dat dit 

voor u geen bezwaar is. Dit omdat je maar enkele toetsen hoeft te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

Het programma iLivid, kun je 

gratis downloaden van het internet, 

van af de site 

http://www.ilivid.com/, open deze 

website en in het scherm dat 

verschijnt moet je op de Download 

knop klikken, zie de afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je krijgt onderin het beeld een vraag wat je hiermee gaat doen, in mijn geval klik ik op Opslaan. 

 

 
 

Je kunt ook voor uitvoeren kiezen, maar dan verdwijnt na installatie het set-up programma. Het is voor 

ieder de keus wat je het 

gemakkelijkst vindt. In het vak 

wat hier boven staat verandert de 

tekst en kun 

je kiezen wat je verder kan gaan doen. Je kunt op uitvoeren klikken, maar ook kun 

je de map openen waarin het programma is opgeslagen. In Windows 7 en 8 staat 

dit bestand in de map Downloads. Wil je zeker weten waar dit programma staat, 

klik dan op Downloads weergeven, je ziet dan in welke map het staat. Aan de tekst 

en het Logo kun je het programma lokaliseren. 

 

In het volgende venster wordt de vraag gesteld of u wilt toestaan dat programma 

wordt geïnstalleerd, klik hier op Ja. 

http://www.ilivid.com/


Heb je op Opslaan geklikt, dan staat in de map Downloads het bestand iLividsetup, klik hierop en ook 

nu start hierna de installatie. 

 

 
 

 

 

Na enige tijd verschijnt 

onderstaand scherm, zet de 

instellingen zoals getoond, 

doe je het anders dan krijg je 

weer een aantal extra 

programma’s waar je niet om 

hebt gevraagd. Klik op 

Accept & Install. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er verschijnt een volgend scherm, ook hier de instellingen van het plaatje overnemen (niet op Include 

Torch klikken!), anders krijg je een programma waar je niet om vraagt op je PC. Klik op Next. 

 

 
 



Na enige tijd krijg je een scherm 

wat aangeeft hoever het staat met de 

installatie.  

 

 

 

 

 

 

Even later, als de installatie bijna gereed is 

krijg je nog een venster waarin een aantal 

vinkjes staan, het is voor een ieder anders, 

maar ik heb het vinkje voor Create a free 

games icon op my desktop en Add a chat for 

Facebook verwijderd.  

Create Quick Launch shortcut is makkelijk 

omdat er dan een icoontje in het systeemvak 

(rechtsonder) komt te staan, waar u maar op 

hoeft te klikken om dit programma te 

starten. 

 

 

 

 

Klik op Finish en het programma verschijnt op uw scherm. 

 

 
 

Links onder staat de melding Don’t show this again, zet hiervoor het vinkje, en klik op Close. 



  

Hiernaast het scherm zoals het 

er dan uit ziet. 

 

 

Het programma draait nu op je 

PC, maar wat moet er nog 

meer gebeuren? Dit is 

eigenlijk erg eenvoudig: open 

YouTube, dit kan via Google 

of gewoon www.youtube.com 

tikken in je browser. Je krijgt 

in het bovenste gedeelte een 

zoekbalk waar je een naam of 

onderwerp intikt. 

 

 
Bijvoorbeeld Trucks in the mud, blijkbaar Engels voor vrachtwagens in de modder. Klik op het 

vergrootglas en je krijgt een groot aantal filmpjes voorgeschoteld welke je kunt bekijken. 

 

 
 

Als je op de link van het door jou gekozen filmpje klikt krijg je dit filmpje te zien. Dit filmpje heeft 

een internetadres wat in de adres balk staat. Dit adres moet je kopiëren, en plakken in het programma 

iLivid wat je geopend hebt.  

 

 
 

Plak deze link in de regel waar staat Paste links here. 

 

  
 

Na het kopiëren van de Youtube link kun je ook klikken op de knop +Paste Links. 

Hieronder staat de geplakte link en de knop Download, klik hier op en het filmpje wat bij deze link 

hoort wordt gedownload, en komt in de map Video te staan. 

 

http://www.youtube.com/


 
 

Je ziet de voortgang van het downloaden, bij 100% wordt dit opgeslagen in de eerder genoemde map. 

 
 

Je kunt een groot aantal filmpjes downloaden, deze komen dan allemaal in het scherm zoals hierboven. 

Maar deze staan dan ook al in de map Video, dus kun je het scherm schoonmaken door op Cleanup te 

klikken.  

 

Het kan zijn dat er een melding komt dat het gewenste onderwerp , film, of muziek weergave niet 

gedownload kan worden, maar zelf heb ik dit nog niet meegemaakt. Maar waarschijnlijk staan er meer 

oplossingen voor jouw keuze in het menu, probeer dan een andere weergave van je onderwerp. 

 

Overigens kun je ook nog een aantal instellingen veranderen, zoals de map waarin de gedownloade 

filmpjes geplaatst worden (maak als je dat wenst een submap voor Youtube filmpjes), of de capaciteit 

die het downloaden van je internet verbinding vraagt. Ook kun je aangeven of het afspelen vanzelf 

moet starten, maar je bent al via Youtube aan het kijken… 

 
 

Dit onderwerp is gemaakt met Windows 8 en Word 2003, opgeslagen als Word bestand, daarna 

afgedrukt naar PDFCreator, en hiermee een PDF bestand van gemaakt. 

 

Opmerkingen of niet duidelijk geef deze door aan Wim Schoon 


