
10 tips voor 
mobile video
Online video is de laatste jaren niet meer weg te denken en ook in 2019 
blĳft video hot. Het is als bedrĳf dus ook belangrĳk om hierop in te 
spelen. De dag van vandaag is dat ook niet meer zo moeilĳk, want met je 
met je smartphone kan je al heel mooie beelden maken. Wil je hier zelf 
mee aan de slag gaan? Wĳ hebben alvast enkele belangrĳke tips 
opgesomd.
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HORIZONTAAL, NIET VERTICAAL

Een van de meest gemaakte fouten als je met je smartphone filmt, is dat je verticaal filmt. 
Er zĳn natuurlĳk uitzonderingen waarbĳ verticaal filmen wel goed is, bĳvoorbeeld een 
video voor Instagram Stories, maar over het algemeen is het een no go. Als je verticaal 
filmt, zit je altĳd met zwarte balken rondom je video als je deze afspeelt op bĳvoorbeeld 
een laptop. Film dus altĳd in horizontale, ofwel landscape, oriëntatie. 

Landscape oriëntatie, horizontaal Portret oriëntatie, verticaal

REGEL VAN DERDEN

Als je eenmaal in landscape aan het filmen 
bent, is het belangrĳk om je kader zo goed 
mogelĳk te vullen. Zorg ervoor dat er niet te 
veel ruimte boven, onder en naast het 
centrale onderwerp is. Verder kan je ook 
experimenteren met de regel van derden. 
Hierbĳ plaats je het onderwerp niet volledig in 
het midden, maar op de 1/3 lĳnen. Dit zorgt 
voor een goede balans in je beeld.
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ZOOM NIET IN

Een vaak voorkomende fout bĳ beginners is het overmatig gebruik van de zoomoptie. 
Hoewel het heel verleidelĳk is om gewoon in en uit te zoomen, raden we je echt aan om 
dit niet te doen. Hierdoor vermindert de beeldkwaliteit namelĳk drastisch. Op een 
smartphone zit er namelĳk geen optische zoom, enkel een digitale en dat zal leiden tot 
onscherpe video’s. Als je een gedetailleerder shot wilt, moet je dus gewoon dichter bĳ het 
onderwerp of object gaan staan.

STABILITEIT CREËERT RUST

Als mens kunnen wĳ onze GSM nooit volledig stil houden. Je zal altĳd de trillingen en 
(kleine) schokken terugzien in je video. Dat wil je natuurlĳk vermĳden, want dat is absoluut 
niet fijn voor de kĳker. Daarom raden we je aan om gebruik te maken van een statief of een 
andere mount (bĳvoorbeeld een DJI Osmo) om zo je smartphone stabiel te houden. Heb 
je deze niet ter beschikking, maar wil je toch echt graag nu iets filmen? Probeer dan zelf zo 
stabiel mogelĳk te staan, door bĳvoorbeeld met je benen gespreid te staan of creëer een 
natuurlĳk statief door je smartphone ergens tegenaan te laten leunen.

VERGEET DE KLANK NIET

Hoewel het beeld natuurlĳk heel belangrĳk is bĳ video, mag de klank zeker niet 
verwaarloosd worden. Als je klank van slechte kwaliteit is, wanneer er bĳvoorbeeld een 
ruis over heen zit, zal de boodschap van je video verloren gaan. De kĳker zal zich dan 
namelĳk zodanig storen aan de kwaliteit van de klank, waardoor hĳ de boodschap mist. Als 
audio niet meteen je ding is, twĳfel dan niet om er een professional bĳ de halen. De kĳker 
zal er je alvast dankbaar voor zĳn. 
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CHECK HET LICHT

Een goede lichtsituatie is natuurlĳk ook van uiterst belang. Als het te donker is zal je al snel 
niet meer zien wat je precies aan het filmen bent. Een absolute no go is het gebruiken van 
je flits. Als het te donker is, moet je meer licht creëren, maar dat doe je niet door je flitser 
te gebruiken. Een andere verstoorder van mooi licht is tegenlicht. Jĳ kan misschien wel de 
gezichten zien, maar op beeld is het heel moeilĳk om datzelfde effect te verkrĳgen. Zorg 
er dus ten alle tĳde voor dat je in aangenaam licht filmt. Een goede belichting zal jou, en je 
bedrĳf, er professioneel doen uitzien. 

NIET TE LANG

Maak geen video’s van tien minuten. Dat is veel te lang voor online video. Het “gevaar” van 
te lange video’s is dat de kĳker niet meer geïnteresseerd is en wegklikt. Om de aandacht 
van de kĳker te houden, raden we je aan om een video tussen de 1 à 2 minuten te maken 
voor social media. Vooraleer je begint te filmen is het dus belangrĳk om erover na te 
denken hoe je je boodschap op een beknopte, leuke manier kan overbrengen. 

BETER TE VEEL DAN TE WEINIG

Als je toch een iets langere video wilt maken, om bĳvoorbeeld op het YouTube-kanaal van 
je bedrĳf te posten, denk dan van tevoren na over welke beelden je allemaal nodig hebt. 
Wil je bĳvoorbeeld een blik achter de schermen geven van je bedrĳf, dan heb je ook een 
shot van het gebouw buiten nodig. Eenmaal je weet welke beelden je allemaal nodig hebt, 
bedenk je ook best wat extra shots zoals een close up van een voorwerp. Die zal je zeker 
kunnen gebruiken bĳ het het monteren van de beelden. 
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KIES JE LOCATIE ZORGVULDIG

Schenk ook voldoende aandacht aan de locatie voor je opnames. Als je bĳvoorbeeld een 
interview opneemt, wil je natuurlĳk in een rustige, aangename ruimte zitten. Is je bureau 
normaal gezien in een open ruimte met veel mogelĳke afleidingen zoals de telefoon? 
Verplaats je dan naar een rustige ruimte waar je niet gestoord kan worden. Als je de 
opnames buiten wilt laten doorgaan, hou er dan rekening mee dat je afhankelĳk bent van 
het weer en van het omgevingslawaai. 

VLIEGTUIGMODUS

De laatste tip lĳkt misschien raar, maar pas je toch best toe. Als je een video wilt opnemen 
met je GSM, zet deze dan altĳd op vliegtuigmodus voor je begint. Het is namelĳk heel 
irritant als je net gebeld wordt tĳdens de opnames en het komt ook niet bepaald 
professioneel over.

Met deze tips zou je al aardig op weg moeten geraken om leuke video’s 
te maken met je smartphone. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan zeker 
niet om ons te contacteren.

+32 (0)15/68.06.76

info@creactivmarketing.be


