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8 tips om zelf een video te maken
Video is een krachtig middel om je boodschap over te brengen. In het vorige artikel hebben
we uitgelegd waarom het belangrijk is om je videoproductie goed voor te bereiden. Na een
goede voorbereiding kun je natuurlijk een videoproductiebedrijf in de hand nemen, maar je
kunt met een klein budget eerst zelf aan de slag gaan.
Bekijk ook het vorige artikel in deze reeks: ‘Videomarketing: bereid je videoproductie goed
voor’
Film met je smartphone
Geen dure camera’s, geen hoge kosten en geen productiebedrijf. Door gebruik te maken van
je smartphone als filmcamera kun je ook een hoop zelf. Vanzelfsprekend zal dit nooit te
vergelijken zijn met professionele apparatuur, maar we helpen je graag op weg. Een valkuil is
dat je video snel amateuristisch kan overkomen wanneer je niet over de nodige
productiekennis beschikt. Hou dus rekening met de volgende tips voor een video met een
professionele uitstraling. Onderstaande foto is van ‘The Next Film Project’, een initiatief van
Samsung.

Tip 1: zet je telefoon in vliegtuigstand
‘Huh, vliegtuigstand?’ denk je nu misschien. Maar dit is wellicht de belangrijkste tip: zet
voordat je gaat filmen je smartphone in de vliegtuigstand, zodat je niet gestoord kan worden
tijdens het filmen. Daarnaast bespaart het ook energie, en is de kans kleiner dat je op locatie
met een lege mobiel staat.
Tip 2: film horizontaal of verticaal
Onze voorkeur gaat uit naar horizontaal filmen (landscape) in plaats van verticaal (portrait).
Onze monitoren, televisies en beamers hebben meestal een breedbeeldverhouding (aspectratio
van 16:9). Horizontaal beeld is wat we gewend zijn. Maar sinds smartphones hun intrede
hebben gedaan, filmen steeds meer mensen juist verticaal omdat dit de meest logische keuze
is als je je smartphone in je hand hebt. Ook het bekijken van verticale video’s is handiger op
je mobile device, het voelt onnatuurlijk om je smartphone horizontaal vast te houden.

Online videoplatformen als YouTube en Facebook ondersteunen ook verticale video’s. Het
kan dus een bewuste keuze zijn om juist verticaal te filmen, als je weet dat je doelgroep de
video op hun smartphone bekijkt. Hieronder staan twee video’s, in de video van Glove and
Boots wordt op een humoristische manier gepleit om geen verticale video’s te maken. In de
video van Business Insiderstelt men dat verticale video’s juist de toekomst hebben. Kijk en
beslis zelf.
Tip 3: zorg voor stabiel en scherp beeld
Je beeld ziet er al snel amateuristisch uit als het schokkerig is. Een stabiel beeld oogt rustiger
en professioneler. Probeer daarom zoveel mogelijk steunpunten te creëren tussen jou en je
mobile device. Hou je camera goed vast en druk je ellebogen tegen je lichaam voor stabiliteit.
Het is natuurlijk ook een optie om een statief (tripod) te gebruiken, hiermee ben je alleen wel
minder flexibel.
Scherp
beeld
Zorg dat je onderwerp altijd scherp is. Zet het beeld scherp door op je onderwerp op het
beeldscherm te tikken. Probeer inzoomen met je smartphone te vermijden. Je smartphone
zoomt digitaal in en hiermee verlies je pixels en wordt je beeld onscherp en korrelig. Beweeg
je smartphone langzaam bij het pannen (het meebewegen of het volgen van een bewegend
onderwerp). Snelle bewegingen zijn onaangenaam om naar te kijken, en de camera van je
smartphone heeft dan ook moeite met scherpstellen en de veranderende lichtomstandigheden.
Proefopname
Maak altijd een proefopname als dit kan en bekijk deze ter controle. Let hierbij op de focus (is
het onderwerp scherp en de achtergrond eventueel wazig) en het licht (geen tegenlicht, niet
overbelicht of juist te donker).
Vijf seconden pauze
Druk vijf seconden voordat je daadwerkelijk wil starten alvast op de record-knop. Laat de
camera na de opname ook ongeveer vijf seconden doorlopen voordat je de video stopt. Op
deze manier heb je achteraf, tijdens het monteren, meer ruimte om de video te laten starten en
te laten eindigen.

Tip 4: zorg voor goed geluid
Geluid is belangrijker dan beeld. Dit voelt misschien een beetje gek, maar mensen accepteren
eerder ‘slecht’ beeld met goed geluid als andersom. Bij een video met slecht geluid haken de

meeste mensen meteen af. Gebruik daarom een externe microfoon voor betere
geluidskwaliteit. De microfoon van je smartphone wil je liever niet gebruiken. Dit komt
omdat dit een omgevingsmicrofoon is en registreert dus veel geluiden, zoals wind, rumoer van
mensen en geluiden van machines. Zoek een locatie uit die niet te rumoerig is en ga ook
niet te ver van de persoon of onderwerp staan. Hoe dichterbij je staat, des te beter zal het
geluid zijn dat je opneemt. Goede externe microfoons, speciaal voor smartphones, zijn
de smartLav+ of de VideoMic Mevan RØDE.
Tip 5: let op het licht
Zorg dat datgene wat je filmt goed is belicht. Je smartphone kan minder goed omgaan met
donkere situaties, het beeld wordt hierdoor korrelig. Een goede vuistregel is om met je rug in
het licht te staan zodat het licht van achteren komt. Zo is de persoon of het onderwerp dat je
filmt goed belicht. Op deze manier schijnt het licht niet direct in je lens, wat voor problemen
kan zorgen. Natuurlijk kun je hier om artistieke redenen van afwijken.
Je smartphone kan moeite hebben met verschillende lichtsterktes in hetzelfde beeld. Dit komt
omdat je smartphone vaak automatisch de belichtingsinstellingen aanpast tijdens het filmen.
Je wilt bijvoorbeeld iemand filmen die een presentatie geeft met op de achtergrond
een Powerpoint-presentatie. Het kan zijn dat je mobiele telefoon automatisch de belichting zo
aanpast dat de Powerpoint-slide goed is te lezen, maar dat de persoon compleet donker is. Of
juist andersom, dat de persoon goed is te zien maar de presentatie overbelicht is en daardoor
niet te lezen. Je hebt hier vaak geen controle over tijdens het filmen op je smartphone. Probeer
hier dus op voorhand rekening mee te houden.
Tip 6: kledingkeuze
Laat de persoon die je filmt goed naar voren komen in de video. Gebruik lichte kleding in
combinatie met een donkere achtergrond en andersom. Drukke, kleurrijke, kleding kan beter
ook vermeden worden aangezien het de aandacht afleid van de inhoud. Wij raden aan om
altijd meerdere kledingstukken mee te nemen, zo heb je altijd keuze.

Tip 7: let op je opslagcapaciteit
Het filmen van video zorgt voor grote bestanden. Hou er daarom rekening mee dat je ruim
voldoende oplagmedia bij je hebt, dat je smartphone volledig is opgeladen en je eventueel
extra accu’s bij je hebt. Maak trouwens ook een back-up als je klaar bent met filmen.

Tip 8: gratis montageprogramma’s en apps
Nadat je gefilmd hebt is het tijd om je video te monteren. Je kunt professionele edit-software
gebruiken zoals Adobe Premiere of Final Cut Pro, maar je kunt ook met gratis software of
apps aan de slag. Op Windows kun je gebruik maken van het het gratis programma Movie
Maker. Op Mac kun je het gratis programma iMovie gebruiken, hier is ook een gratis app van
voor de iPhone. Je kunt online ook YouTube Video Editor gebruiken. Naast deze opties zijn
er nog legio andere programma’s en apps om video’s mee te editen.

Praktijkcase: Bentley-reclame volledig gefilmd met iPhones
In 2014 zijn twee commercials voor Bentley geschoten op de iPhone 5S, 6 en 6 Plus.
Vervolgens zijn de beelden geëdit op een iPad Air. Tijdens het filmen is wel gebruik gemaakt
van extra beeldstabilisatie-apparatuur en speciale opzet-lenzen. Het laat goed de
mogelijkheden zien van wat je allemaal met je smartphone kunt doen.
Bekijk hiernaast de behind the scenes beelden van de shoot, waar je creative director Austin
Reza aan het werk ziet. Wil je weten welke apparatuur ze hebben gebruikt? Lees dan dit
artikel op AppleInsider: ‘Behind the scenes of Bentley’s iPhone-filmed, iPad Air-edited ad‘.
Conclusie
Zelf een video maken was nog nooit zo makkelijk en goedkoop. Naast een goede
voorbereiding in de pre-productiefase, kun je met deze acht tips zelf als beginnend videograaf
professionele videocontent produceren. Het is vooral belangrijk dat je het gaat
doen. Experimenteer eerst met filmen en de verschillende montagesoftware en kijk wat voor
jou het beste werkt. Maar start vandaag nog met het maken van een video.

