
 
Leuk dat je gaat vloggen voor Het Groene Oosten. Misschien heb je nog 
nooit gevlogd en vind je het best wel spannend. Onderstaande tips & 
tricks gaan je zeker helpen. Enne... bel anders gerust de hulplijn. Succes! 

   ALGEMENE TIPS
1. Houd de camera overdwars (landscape mode).
2. Lock je focus en exposure (2x klikken = scherpte/diepte vastzetten). 
Anders verandert tijdens het filmen de scherpte van je beeld. 
3. Heb je een statief? Gebruik die. 
4. Kijk in de lens, niet naar het scherm. Hierdoor kijk je als het ware de kijker aan. 
5. Zet je ogen op 1/3. Een handig hulmiddel is het raster dat te vinden is bij je camera-instellingen.
6. Zelf vloggen? Positioneer jezelf in het midden van het beeld met een rustige achtergrond. 
7. Iemand anders interviewen? Positioneer hem/haar links of rechts, zodat er kijkruimte ontstaat. 
Ga zelf naast de camera staan en laat hem/haar jou aankijken.
8. Trek zo effen mogelijke (en kleurrijke) kleding aan. (Smalle streepjes en kleine stippen gaan jitteren.)
9. Film niet tegen het licht in. Buiten aan het vloggen? Gebruik de zon als je spotlight. 
10. Beweging in het shot is prima, maar ga niet zelf met je camera bewegen tijdens het filmen.
11. Is je onderwerp te ver weg? Loop er naar toe en ga niet zoomen met je camera.
12. De belangrijkste: SMILE! 

  INHOUDELIJKE TIPS
Bij vloggen is het verhaal dat verteld wordt erg belangrijk. Daarbij is het handig om een 3-punts 
structuur met een intro-kern-slot aan te houden. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden:
1. situatie  (Wat is er aan de hand?) - oorzaak  (Hoe is dit gebeurd?) - vervolg/oplossing (Wat nu?)
2. statement - uitleg - voorbeeld
3. verleden - heden - toekomst

  BEELD TIPS
Naast jezelf filmen of iemand interviewen, is het goed om een aantal extra beelden te maken die over het 
interview heen gezet kunnen worden. Gebruik hiervoor verschillende perspectieven.  
Met een 5-tal shots (of meer, nog beter) kom je al een heel eind:
1. Totaal shot    2. Medium shots   3. Close-ups

  HULPLIJN
E-mail: hetgroeneoosten@beleefmedia.nl / Telefoon: 06 - 82 43 41 05.
Vlogs van Groene Vloggers zijn te zien op: www.hetgroeneoosten.nl 
Het Groene Oosten is een initiatief van Beleef! Media.
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