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10  Tips  
voor een goede video film 
 
Om beelden mooi te kunnen monteren, moet 
je eerst mooi gefilmd hebben. 
 
TIP 1. 
Houd je toestel zo stil mogelijk gebruik zo-
veel mogelijk een statief of een ander hulp-
middel voor het maken van rustige, stabiele 
beelden. 
 
TIP 2. 
Deel het scherm in 9 gelijke vlakken door 2 
lijnen horizontaal en 2 lijnen verticaal te trek-
ken. De kijker richt zich het eerst op de snij-
vlakken van deze lijnen. Plaats wat het be-
langrijkst is op deze sterke punten. 
 
TIP 3. 
Hoofdruimte is de ruimte tussen het hoofd en 
de rand van het bovenkader. Zo klein moge-
lijk. Maak opnames met verschillende kaders 
close ups of totaal shots met alles er tussen 
in. 
 
TIP 4. 
Zoom niet teveel in. Op je smartphone wor-
den alleen de pixels vergroot en het resultaat 
is dat je onscherpte krijgt. Je kunt beter dich-
ter naar je onderwerp gaan. 
 
TIP 5. 
Bedenk tevoren je verhaal. Geef dit, net als 
een vis, een kop en een staart en breng de 
boodschap kort en bondig in het middenstuk. 
 
 
TIP 6. 
Film iedereen op ooghoogte, dus bij kinderen 
of dieren even door de knieën. Maar wees 

ook best een creatief door juist “apart” uit de 
hoek te komen 
 
TIP 7. 
Zorg voor voldoende licht. Als je binnens-
huis filmt doe dan alle lichten aan. Licht be-
tekent scherpte. 
 
TIP 8.  
Film je met je telefoon houd je toestel lig-
gend (landscape). Ga niet heen en weer be-
wegen met je toestel (sproeien) Laat je on-
derwerp bewegen. 
 
TIP 9. 
Geluid duidelijk en goed verstaanbaar. Het 
geluid is minstens net zo belangrijk, mis-
schien nog wel belangrijker, dan je beeld. 
Als je achtergrond muziek wilt toepassen ge-
bruik dan alleen rechtenvrije muziek. 
 
TIP 10. 
Houd de shots kort en neem meerdere shots 
van je onderwerp en doe dit vanuit verschil-
lende hoeken. Zo kun je lekker “snel” monte-
ren. 
 
 
Veel succes gewenst, 
 
Arko-Video 


