
Smartphone video 
TOOLKIT

 
Dé checklist om video's te maken met je smartphone
12 praktische tools om direct te starten!  

CHECKLIST

Inspiratie, meer leren & connecten met andere videomakers? Word ook lid van het Online Video Café!
GRATIS aanmelden kan via deze link Online Video Café!

https://onlinevideocafe.nl/


De handleiding voor beginners voor het maken en
bewerken van kwaliteitsvideo op jouw smartphone.

HOE TE GEBRUIKEN?

Heb je zoveel ideeën die je graag wilt delen in een video, maar geen tijd om er
alles over te leren, of het geld om professionals te betalen om er een voor je te
maken?

Weet dat je snel aan de slag kunt met wat je waarschijnlijk al op zak hebt? 
Ja, jouw smartphone, en meer.... !

Deze gids is jouw handvat om creatief om te gaan met de spullen die je al op zak
hebt, en te weten wat je zou kúnnen aanschaffen aan apparatuur om díe opnames
te maken die dan nét even mooier zijn of het jou makkelijker maken te filmen.

En ik zal je verklappen... Als je eenmaal hebt geleerd hoe je met je smartphone
snel en eenvoudige video's kunt maken, dan zal je je smartphone nog sneller
pakken omdat dit 'maakproces' nou eenmaal gemakkelijker is dan met een
complexere camera  (bijv. compact/video/SLR camera's).
 
Deze handleiding geeft jou zijwieltjes om snel en zonder al te veel kosten serieus
mooie video's te maken met een WAUW factor.

Inspiratie, meer leren & connecten met andere videomakers? Word ook lid van het Online Video Café!
GRATIS aanmelden kan via deze link Online Video Café!

https://onlinevideocafe.nl/


De video boodschap, jouw verhaal, dat heb je al bedacht.

Die smartphone ook. Die heb je waarschijnlijk al járen. Je kan álles met die ene smartphone. 

Om je opnames te perfectioneren m.b.t. licht - geluid en steady shot, zijn er verschillende
(vele) producten op de markt. En dan...uit die hoeveelheid spullen, wát moet je kiezen, wat is
een must have, en wat is nice to have?

Onthoud dat het hebben van de juiste apparatuur een goed begin is, maar de TOOL is nooit
het DOEL. En staat soms zelfs je creativiteit in de weg. Dus schaf alleen aan wat je echt nodig
hebt, waar het structureel je opnames ondersteunt en concentreer je op het vertellen van je
verhaal! 

Je hoeft het ook niet alleen op avontuur! 

Sluit je aan bij andere smartphonevideomakers in het NewMediaBrains Online Video Café.

Hier tref je en klankbord en gelijkgestemden, die net als jij leren!

VOORAFGAAND...

Stel jezelf voorafgaand aan het filmen ook altijd even de vraag:

Inspiratie, meer leren & connecten met andere videomakers? Word ook lid van het Online Video Café!
GRATIS aanmelden kan via deze link Online Video Café!

https://newmediabrains.com/
https://onlinevideocafe.nl/


MUST HAVE
Waar je deze sticker ziet
betekent dit dat ik je aan raadt
om te gebruiken bij je opnames.
En waarom het nodig is om
kwaliteitsopnames te maken met
je smartphone. 

HOE DEZE GIDS TE LEZEN?

NICE to HAVE
Waar je deze sticker ziet
betekent dit dat ik je
alternatieven geef omdat je
misschien meer ervaren bent of
misschien heb je iets anders
nodig voor het type video dat
wilt schieten.

Link naar meer info
Waar je deze sticker ziet
betekent dit dat de gekleurde
tekst een hyperlink heeft naar
een tutorial video of webpagina
met nog meer uitleg over
gebruik en aanschaf.
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De wijnfles of de bezemsteel 

Ken je de truc met de wijnfles al? Of die met de bezemsteel? 
Als je geen statief bij de hand hebt, of de aanschaf nog niet wilt doen, kijk dan
eens rond in huis & tuin en leer hoe verrassend veel attributen je om je heen hebt
die kunnen bijdragen aan stabiele opnamen. 

Check out deze video tutorial en leer deze truc zelf doen

STEADY SHOT GRATIS
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Creatief op pad met altijd de juiste gear in je jaszak

Niet alleen omdat het kan, maar het is zo'n verrekte handig en super klein ‘ding’, die
Monkeyklem

Zie je wel eens video’s / vlogs voorbij komen en denk je, HOE DOEN ZE DAT TOCH? 
Altijd strakke en stabiele opnames, gewoon met die smartphone. Het lijkt zo
makkelijk allemaal, en dat is het ook ...... .

Check deze video en word alleen van het kijken al direct een stuk wijzer ...

Check out deze video tutorial en leer hoe creatief je kan zijn met weinig
spullen

DE MONKEY KLEM
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T3 Tripod
Dit draagbare mobiele statief is het perfecte
"3 in 1" multifunctionele statief voor creatieve
mensen die onderweg stabiele opnamen
willen maken. De T3 is compact, licht van
gewicht en gemaakt van stevige en duurzame
materialen. Uitgestrekt van 165cm tot klein
tafelstatief, en afneembare selfiestick. Hij is
geschikt voor gebruik met smartphones en
compact camera's en wordt geleverd met een
afneembare telefoonhouder. 
Waar kan ik de T3 kopen?

Røde Vlogger Kit 
De Universal Vlogger Kit biedt een perfecte
alles-in-één oplossing voor mobiel filmmaken
met een smartphone. DE kit is er voor alle
type smartphones => 3,5 mm, USB-c of
Lightning ingang. De set bestaat uit een
RØDE richtmicrofoon, Tripod 2, SmartGrip,
MicroLED lampje en accessoires. En is wat
ons betreft de perfecte combi met de T3
zoals hierboven genoemd. 
Waar kan ik de Vlogger Kit kopen?

Joby Gorillapod
De Joby Gorillapod Mobile Rig is ook een geweldig
statief en makkelijk mee te nemen. Het wordt
geleverd met een extra arm opzetstukken waarmee
je LED-lampjes, microfoons, en al het andere dat je
aan een cold shoe schoen kunt bevestigen. De
telefoonhouder kan worden losgemaakt en gebruikt
op een groter statief. Ook een perfecte combi met de
T3 zoals hierboven genoemd. De bovenkant met de 3
armen is namelijk demontabel en past op de T3. 
Meer informatie over Jobi gorillapods

STATIEF TBV STEADY SHOT
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STEADY CAM - GIMBAL

Moza mini 
De Moza Mini-S is een compacte gimbal voor
je smartphone zodat je vloeiende beelden
vast kunt leggen. De 3-assige gimbal is zeer
compact in te vouwen tot een formaat van
20cm in lengte. Hierdoor is de gimbal ideaal
voor dagelijks gebruik of om mee op reis te
nemen.
Waar kan ik de Moza mini kopen?

DJI OSMO mobile 
Nooit meer schokkerige beelden door het
krachtige 3-assige stabilisatiesysteem. 
De 3-assige gimbal is compact in te vouwen tot
een formaat van 20cm in lengte. 
Hierdoor is de gimbal ideaal voor dagelijks
gebruik of om mee op reis te nemen.
DJI tools bevinden zich in de hogere prijsklasse
Meer leren over DJI stabilizatoren

Wat is een gimbal / stabilizer? 

Een gimbal is een stabilizer. Als je filmt zorgt de stabilizer ervoor dat de camera altijd  
mooi recht blijft. De meeste stabilizers zijn mechanisch zodat trillingen en
bewegingen gecorrigeerd worden. Gimbals hebben twee of drie assen die horizontale
en verticale beelden corrigeren. 

Een voorbeeld: stel dat je een wandeling door een bos maakt waarbij je met je arm al
snel een op-en-neer-beweging maakt. De gimbal corrigeert deze 'schokken' dan
waardoor er op beeld een 'vloeiende wandeling' ontstaat. Meestal hoort er een app of
besturingspaneel bij de gimball om hem aan te sturen.

Dit apparaat gebruik je bij specifieke opnames waarbij de persoon die filmt zelf actief
mee moet bewegen, bijvoorbeeld bij een (achter) volging.
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Het licht heb je altijd bij je, het natuurlijke licht is het
mooiste dat er is. Leer eerst om daar gebruik van te
maken, voordat je allerlei lampen gaat aanschaffen. 

Dat scheelt ook een hoop spullen sjouwen 

Het licht van buiten is altijd het mooist en meest natuurlijk. In combinatie met de
juiste stand van je camera maak je de mooiste opname. 

Geen facelift nodig, en onderkinnen en wallen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Ook als het buiten een sombere dag is, zelfs dan kan het natuurlijke licht jouw
video geweldig 'oplichten', als je maar weet HOE DAN..... 

Tijdens de training is 'leren spelen met licht' een belangrijk onderdeel, de video
geeft een beeld hoe & waarom ✅

PS; video is pre-corona tijd!

Check out deze video tutorial en leer over deze truc

LIGHT IS MAGIC & GRATIS
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Altijd je oortjes bij je, nooit meer last van de wind

Ken je de truc met je oortjes al? Let op, met AirPods werkt deze truc helaas niet. 
Als je geen microfoon bij de hand hebt, of de aanschaf nog niet wilt doen, kijk dan
deze video voor een super handige en doorgaans GRATIS oplossing!

Jij wilt toch ook geen wind in je video opnames? 
Deze  simpele video hack laat zien hoe je onderweg je video-opnames 'effe'  
een profi geluidskwaliteit geeft.

Check out deze video tutorial en leer de truc zelf doen

GRATIS MICROFOON 
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MICROFOONS 

Wat kosten die microfoons ?

Shure MV 88 
De Shure Motiv MV88 is een praktische, veelzijdige en
betrouwbare microfoon die compatibel is met een
iPhone, iPad of iPod die beschikt over een Lightning-
aansluiting. De condensator microfoon is uitgerust met
een volledig metalen behuizig en is 90 graden
verstelbaar. De Shure Motiv MV88 wordt geleverd met
de uitgebreide Motive opname-app.Leg de
geluidskwaliteit in 24 bit/48 kHz vast. Het
opnamepatroon kan worden ingesteld: maak opnames in
bijvoorbeeld mono cardioïde (richtingsgevoelig) of mid-
side stereo. Voor een professioneel resultaat stel je de
gain, EQ en compressie naar wens af of gebruik je de
handige presets. Hogere prijsklasse.

Røde Video mic Me / L 
Microfoon Video Mic van Røde - opklikken en gaan
(inclusief windkap, alias dooie kat) = een must have!

Je  sluit de Rode Videomic Me-L microfoon met 1 klik op
je smartphone. Dit is handig wanneer je regelmatig
interviews of video's opneemt.Door het gerichte
opnamepatroon wordt het geluid vooral van de voorkant
opgenomen. Geluiden van de zij- of achterkant worden
onderdrukt. Zo heb je minder last van ruis in je opnames.
Dankzij het meegeleverde windscherm maak je ook
buiten heldere geluidsopnames. Om je opnames terug te
luisteren, sluit je oordopjes of een koptelefoon aan op
3.5 mm jack aansluiting van de microfoon.

Luister naar het verschil 
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Draadloos goed geluid, op meer dan 25 meter afstand!
Goede audio in je video of vlog is super belangrijk! Wij testen regelmatig de allernieuwste RØDE Microphones - en de
Wireless Go draadloze microfoon, beloofde een bereik van 𝟮𝟬 meter, maar doet het zelfs tot ca 50 meter TOP!

Cool als je video's wilt opnemen met geluid van iemand waarbij de camera op grote afstand is. Bijvoorbeeld in het
geval je iemand (of jezelf) op afstand filmt die verderop staat te presenteren, of iemand die je volgt waarbij die
persoon al lopend (binnen of buiten) iets vertelt. 

Deze gave gadget kun je uitproberen tijdens onze Smartphone Video Training. Voor de juiste set-up van connectie /
kabeltjes mag je ons altijd even contacten. 

Deze set past namelijk met 1 klik op elke smartphone, compact camera of DSLR. Maar dan wel met de juiste kabel. Ons
advies kost niets en is 1 klik dichtbij (mail of via website) 

Waar kan ik die "RØDE WIRELESS GO" kopen?

DRAADLOZE MICROFOON 

Check out deze video tutorial en zie hoe makkelijk en hoever de microfoon reikt
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GO FOR IT!  
Lekker aan de slag, probeer alles uit, maak
vooral VEEL FOUTEN. Van je fouten leer je! 

En loop je ergens vast, laat het ons weten
via een 1:1 reactie, of in het leukste
Online Video Café van Nederland!

JIJ KAN DIT! 

=> met een happy video "to kick off"
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NOTITIES / WANNAHAVES
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