
VIDEO OPNEMEN … 
MET JE SMARTPHONE …

En hoe houd je dat ding dan?!?!?!
horizontaal?
verticaal?
Enkele jaren geleden was het advies om je smartphone altijd te kantelen tijdens video-
opname, dus horizontaal (liggend).

Hoe zat het dan met Facebook-live vanuit de app op je smartphone?
Dan moest het weer verticaal, (staand) anders moest de kijker zijn hoofd draaien.
Maakt anno 2018 ook niet meer uit, want het beeld is vierkant.
Om gek van te worden!
Tegenwoordig kun je ook vanuit apps als Snapchat en Instagram bewegend beeld opnemen. 
Deze kanalen staan alleen verticaal beeld toe.
Sterker nog, zij nemen alleen vierkant beeld op, want dat ziet er nóg beter uit.

Dus, hoe zit het nou?
Denk: MOBILE FIRST
Op je mobiel ziet een horizontaal beeld er niet goed uit. En je gaat toch niet ineens – tij-
dens het scrollen – je telefoon kantelen om een filmpje te bekijken???
Want, doe je dat niet, dan valt er een deel van het beeld weg.
Dat is in ieder geval de achterliggende gedachte.
VERTICAAL is het antwoord.

Hoe krijg je een video nu vierkant?
Weer een probleem erbij als je geen Snapchat of Instagram gebruikt.
Misschien toch eens het overwegen waard om je Social Media-kanalen uit te breiden met 
deze apps. Dat wordt een volgend onderwerp.
Op je iPhone kun je gratis de app Clips downloaden om een video in vierkant beeld op te nemen.

Hoe zit het dan met YouTube en Vimeo?
Tja, als je op je computer naar filmpjes op YouTube en Vimeo kijkt, dan is het nog steeds in 
een verhouding 16:9, dus liggend.
Mijn advies?
Denk eerst goed na voor welk mediakanaal je een opname maakt. En voor welk apparaat: 
desktop of smartphone /tablet.
Mocht je een horizontale of verticale opname alsnog vierkant willen hebben, dan kun je 
het beeld altijd nog bewerken in programma’s als Final Cut Pro en Adobe Premiere Pro.
Daar moet je je dan wel weer in gaan verdiepen.
Gratis programma’s als Filmora en Camtasia kunnen een uitkomst bieden als je het niet té 
ingewikkeld wilt maken.
En – last but nog least – via de website crop.video kun je je video in ieder gewenst formaat 
bijsnijden.

Kom je er nog niet uit, dan kunnen we altijd kijken of ik je van dienst kan zijn.
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