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VOORDAT JE BEGINT
De tips in dit boek zijn te gebruiken voor ieder type smart- 
phone, zolang er maar een camera op zit waarmee je kunt  
filmen. De beschikbare functies en instellingen kunnen wel ver-
schillen per merk en type toestel. 
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Weet je nog, de tijd van joekels van camcorders die met 
grote koffers werden meegesleept tijdens een vakantie of 
verjaardag? Met videobandjes die vastliepen en naderhand 
in een doos verdwenen om nog zelden opnieuw te worden 
bekeken…

Video’s maken is inmiddels zoveel makkelijker. Die grote ca-
mera’s zijn ingewisseld voor een klein apparaatje dat altijd in 
je zak zit. Video’s worden eindeloos gedeeld via WhatsApp 
en social media. Filmen wat je wilt, wanneer je wilt. En delen 
met wie je wilt! 

Of het nou een verjaardag, een TikTokfilmpje of een vlog is: 
de mogelijkheden met je mobiele camera zijn echt eindeloos. 

Met de tips in dit praktische handboek maak je niet alleen 
filmpjes, je maakt ook góéde filmpjes. Want video moet en-
tertainen. Boeien. Raken. Anders scrol je erlangs of zet je 
hem na 5 seconden stop. Denk je dat video’s maken inge-
wikkeld is, of veel gedoe? Daar gaat dit boek verandering 
in brengen! 

Verwonder je over de eindeloze mogelijkheden met video.

Smartvideos laat je anders naar video’s kijken. Met prakti-
sche trucs en technieken die gebruikt worden voor tv en 
film verander je elk filmpje voortaan in een goed verhaal. Je 
gaat denken in ‘shots’, rekening houden met je publiek en 
situaties bekijken in kaders. Ik neem je mee in de wondere 
wereld van video via makkelijke taal en hapklare oefeningen. 

SMART-
VIDEOS,  
MOOIE  
VIDEO’S
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ke video’s te maken met je smartphone, zodat je jouw mooi-
ste herinneringen kunt vastleggen in bewegende beelden 
die je met plezier opnieuw bekijkt en deelt met anderen.

Elk hoofdstuk behandelt een onderwerp waarmee je je vi-
deo’s naar een volgend niveau kunt tillen. 

Je vindt er ‘zelf doen’-opdrachtjes en handige trucs die je 
kunt gebruiken om je volgende video beter te maken. Want 
lezen is één ding, maar in actie komen is wat écht het ver-
schil maakt. 

Samen gaan we ervoor zorgen dat jouw video’s onweer-
staanbaar worden. Hoe meer je probeert en oefent, hoe 
beter het wordt. Wat overblijft zijn video’s die meeslepen, 
laten bulderen van het lachen, verwonderen of ontroeren. 
En dat is precies wat video moet doen. Ook die van jou.

Ik wens je heel veel filmplezier! 

Janou Zoet
Foonfoto.nl

PS
Als je toch met je 
smartphonecamera bezig 
bent, heb je het boek 
Smartphotos al gelezen? 
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GRATIS 
BONUS-
MATERIAAL!
Omdat sommige 
onderwerpen niet 
optimaal uit te 
leggen zijn in 
een boek, heb ik 
speciaal voor jou 
een minicursus 
‘video’s monteren 
op je smartphone’  
gemaakt. Ga  
naar foonfoto.nl/
mysmartvideos om 
de gratis cursus 
(en extra bonus-
materiaal!)  
te ontvangen.



014DE IK-GA- 
EEN-VIDEO-
MAKEN-
CHECKLIST 



015

  
welkom

1. 
MAAK DE KEUZE OM TE FILMEN 
Maak vooraf een bewuste keuze om van een situatie, vakan-
tie, feestje of wandeling (ook) een video te maken. Niet al-
leen foto’s, maar ook bewegende beelden. Wat voor soort 
video gaat het worden? Lees meer over de mogelijke opties 
vanaf p. 21.

2. 
WELKE APP(S) GA JE GEBRUIKEN?   
Film je met de standaardcamera-app van je telefoon, of film 
je direct met een app als Instagram of TikTok? Je leest er 
meer over op p. 69.
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3. 
WIE GAAT DE VIDEO 
STRAKS BEKIJKEN? 
Een video voor je familie heeft een andere 
sfeer en een ander gevoel dan een zakelij-
ke how-to-video voor je website. Zie p. 30.

4. 
WELKE SHOTS GA JE MAKEN?  
Elk stukje van je video, hoe kort ook, heeft 
een functie. Het zijn als het ware de lego-
blokjes die je gaat verzamelen om er straks 
een eindvideo mee te bouwen. Wat film je 
en hoe? Alles over denken in shots, stand-
punten en kaders vind je vanaf p. 64.
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5. 
ACCESSOIRES NODIG?  
Bijvoorbeeld om vloeiende bewegingen te filmen, je stand-
punt te veranderen of wat extra licht te creëren. Wat heb je 
nodig? Zie p. 164.

6. 
IS HET GELUID GOED?  
De video kan nog zo prachtig zijn, als het geluid niet goed is, 
dan haakt de kijker af. Zie p. 166.

7. 
HEB JE VOLDOENDE GEFILMD?  
Heb je voldoende videofragmenten gemaakt? Lees alles 
over A-rol en B-rol op p. 110.

8. 
HOE MAAK JE DE EINDVIDEO?  
Knippen, weglaten of juist toevoegen: je leert alles over vi-
deomontage vanaf p. 136.

9. 
WAAR GA JE DE VIDEO DELEN?   
Na zoveel moeite heb je het verdiend om je video te delen 
met anderen. Je laat hem natuurlijk niet op de plank liggen! 
Zie p. 182.
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WAT GA JE 
FILMEN  
EN WAAROM?

Video is entertainment. Niet alleen 
voor andere kijkers, maar ook voor 
jezelf. Een video grijpt je of niet. Als 
je vooraf goed nadenkt over wat je 
wilt maken en waarom, zal de rest 
vanzelf gaan. Dat zijn jouw eerste 
stappen naar het beste recept voor 
een boeiende video. Laten we be-
ginnen! 
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Je filmt de mooie zonsondergang op het strand van een 
Grieks eiland om dat onvergetelijke moment thuis te kun-
nen herbeleven. De verjaardag van je zoontje omdat je het 
leuke moment wilt bewaren. En je filmt de natte hond na 
zijn zwemtocht in de sloot omdat je anderen mee wilt laten 
lachen om dit grappige tafereel. Kortom: je legt iets vast 
omdat het moment of de persoon speciaal genoeg is. Het 
raakt je op de een of andere manier. 

Maar met alleen ‘geraakt zijn’ ben je er nog niet. Losse 
fragmenten nemen een kijker niet mee. Ze laten een stukje 
van een verhaal zien, maar niet het geheel. Voor jou is het 
leuk om zo’n fragmentje nog eens te zien, maar voor een 
kijker die er niet bij was… mwoah.
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ALS HET NIET BOEIT, BEN JE WEG 
Of het nu een serie op tv is, een commercial in je Face-
booktijdlijn of een grappig videootje via WhatsApp: als het 
je niet direct boeit, ben je als kijker weg. En geloof me: die 
beslissing is snel genomen. Op social media klikken kijkers 
vaak al binnen een paar seconden weg als de video niet 
direct ‘pakt’.

01  
first things first
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te lang
onoverzichtelijk
rommelig
had ik al ‘te lang’ gezegd? 

EN ZE HEBBEN MEESTAL LAST VAN…
slecht geluid
slecht licht
geen afwisseling
geen verhaallijn
geen duidelijke doelgroep
geen opening en/of afsluiter
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