
Ontdek alle video spullen 
die je nodig hebt voor 

je perfecte shoot.

Shoot 
essentials
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Als je een video gaat opnemen voor je bedrijf 

is het allerbelangrijkste dat je een goed verhaal 

hebt. Zolang je dat duidelijk en helder weet over 

te brengen ben je al heel ver. Of je dat nu met een 

een dure camera filmt of met je telefoon maakt 

niet uit. Maar je wilt uiteraard dat je video's er 

mooi en professioneel uit zien. Daarvoor heb 

je een paar basis video spullen nodig die jouw 

volgende video tot een next level brengen. In dit 

document geef ik je een aantal opties van spullen 

die je kunt aanschaffen om je beeld, geluid en licht 

te verbeteren. De opties varieren van kleine tot 

grotere investereingen en ik geef je ook altijd een 

gratis optie erbij zodat je hoe dan ook vandaag 

nog aan de slag kunt met je video. 
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HI
I am Roos, 40% yoga teacher, 40% video maker 
and 20% just me. My passion is to share my love 
for yoga and video making. 

Feel free to connect with me:
Roos de Jong 
Story To Video - Amsterdam
+316 4222 34 84 

roos@storytovideo.nl
storytovideo.nl 
@story_to_video
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Camera

Statief
Rustige shots zijn essentieel voor een goede 
video. Gebruik daarom altijd een statief. 
Deze kun je ook gebruiken voor je telefoon. 

Gorillapod

Je eigen telefoon
Filmen met je telefoon is zo gek nog niet. De 
lensen worden steeds beter en je kunt met 
sommige telefoons zelfs 4K filmen. 

 

Gebruik een drinkglas met een

elastiekje om gratis je eigen 

tripod te maken.

#budgettip

Dus heb je een goede camera liggen en weet je hoe je er mee om 
moet gaan, neem die. Wil je vaker video's maken dan is het de 
moeite waard om te investeren. Bekijk deze video voor tips bij 
het kiezen van een geschikte camera voor jouw video projecten. 

De beste camera is de 
camera die je hebt. 



Licht

Statief voor lamp 
Vergeet niet een statief erbij te nemen om je 
lamp op te plaatsen zodat je precies op de 
juiste plek je licht kan schijnen. 

Statief

Licht voor portret
Met een ringlamp heb je mooi schaduwloos 
licht, zodat je altijd goed in beeld komt. Je 
kunt je camera er simpel achter plaatsen.

Ringlamp
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Reflector 
Een refelctor is een minimale investering en 
kan het verschil in je licht maken door het te 
werkaasten en schaduw in te vullen. 

Reflector

Gorillapod
Een extra statief voor de compacte lamp 
is erg handig zodat je het licht precies kunt 
schijnen waar jij wil. 

Gorillapod

 

Pak een groot wit vel papier, 

piepschuim, witte multimap of 

ander groot wit oppervlakte en 

gebruik het als een reflector.

#budgettip

Extra licht voor sfeer
Deze compacte lamp geeft krachtig licht  dat 
je voor vanalles kunt gebruiken. Ook handig 
voor sfeershots, details en achtergrond

LED light
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Audio

iPhone

Mini microfoon
Deze kleine dasspeld microfoon kun je direct 
aansluiten op je camera of telefoon zodat het 
geluid direct en helder opgenomen wordt. 

Meerdere sprekers 
Wil je twee mensen laten praten dan is het 
goed om meerdere mics op je apparaat te 
kunnen aansluiten. Dan kan met deze sets.

Aansluiten op je telefoon
Sommige telefoons hebben geen audio 
uitgang meer. Dan heb je een van deze 
adapters nodig. 

Lavelier

USB-C

Interview 
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Shot gun

 

Gebruik je koptelefoon als 

microfoon en neem je geluid 

los op met de dictafoon van je 

telefoon. 

#budgettip

Draadloze microfoonset

Opnemen op afstand
Wil je iemand draadloos in beeld hebben, bij 
voorbeeld omdat je spreker loopt of een les 
geeft, gebruik dan deze set. 

Draadloze microfoonset

Koppelen aan telefoon 
Bovenstaande werkt alleen op je telefoon 
met dit koppelstuk. Je hebt namelijk 3 zwarte 
ringen nodig op de output, zie foto. 

Richtmicrofoon
Neem je je video op in een rustige afgesloten 
ruimte dan is dit een goede optie. Let wel op 
dat je alle randgeluiden dan ook opneemt. 
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LET'S KEEP IN TOUCH
Roos de Jong 
Story to Video
Amsterdam
+316 4222 34 84 

roos@storytovideo.nl
storytovideo.nl
@story_to_video
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