
Video onderwerpen licht en geluid uitgelegd 

Als Shot vereniging is één van de onderdelen van het programma informatie onder leden 
doorgeven over de achtergronden van belangrijke onderwerpen, nodig voor een goede opnamen. 
Goed licht is belangrijk voor een goede film en foto en geluid is belangrijk voor een video. 
Op twee avonden is deskundig uitleg gegeven over beide belangrijke onderwerpen 

Het belang van goed geluid 
De professionele geluidsman Frank Ikink (https://www.frankikink.nl) 
heeft enthousiast uitleg gegeven over het geluid en de mogelijkheden. 
Natuurlijk is de keuze altijd aan de filmer wat hij/zij er mee gaat doen. 
Alle camera’s hebben een ingebouwde microfoon die voldoende op 
kunnen nemen. Deze microfoons zijn gevoelig en nemen alle geluid 
op, ook storende geluiden. Natuurlijk zijn er altijd videomakers die een 
nog beter geluid willen laten zien, of waarvan het lastig is met een 
cameramicrofoon op te nemen.  
Dan is het mogelijk om een losse microfoon op de camera te 
monteren. Deze microfoon ontvangt de signaal net wat beter dan de 
cameramicrofoon. Voor een interview is het handig om met een 
draadloze microfoon te werken. Deze microfoon heeft een zendenr 
(bij de geïnterviewde person) en een ontvanger bij de camera. Het 
resultaat is dat de stem wordt opgenomen zonder veel 
omgevingsgeluid. 
Om er zeker van te zijn dat het geluid wordt opgenomen is het nodig 
om  met een koptelefoon uit te proberen of het geluid wordt 
geregistreerd.  Dat kan met een eenvoudige microfoon. 
Steeds opnieuw blijkt dat je als videomaker op meerdere onderdelen 
moet blijven letten, op het niveau van het geluid en het standpunt van 
de microfoon. 
Een interessante avond georganiseerd door Christ van Liempt met 
vele vragen van leden. 
(Op de foto een RODE microfoon voor de camera voor een betere 
geluidsopname) 

Kunstlicht uitgeprobeerd. 
Voor opnames in de buitenlucht is er meestal voldoende licht. Of de 
camera kan dit corrigeren met de ISO instelling of het diafragma. Als het donker is, is het anders, 
meestal binnen, maar ook wel als het buiten donker is is er extra licht noodzakelijk. Dat kan via 
een flitstoestel of een vast lamp. 
Tijdens een andere videoavond is met vele voorbeelden het onderwerp kunstlicht behandeld. Een 
goed initiatief van Jan Hendrikx en Tiny Vermeer/ 
Ook bij dit onderwerp worden diverse voorbeelden getoond, wat je er zelf mee wilt doen, is een 
eigen keuze. 
Door de verschillende lichtbronnen, zie je verschillende effecten op het scherm. Dit geeft weer 
andere sferen bij de manier waarop personen in beeld komen. 
Een opname met een lichtbron vanaf de voorkant levert een heel 
ander plaatje op dan van dezelfde lichtbron vanaf de achterkant van 
de geïnterviewde persoon. 
Weer een interessante avond met ook weer de mogelijkheid om eigen 
keuzes te maken. 
Een led lichtbron kan je al aanschaffen bij een bouwmarkt voor een 
redelijke prijs. Een eenvoudig videolampje op een camera begint 
ergens bij € 25,-., De uitgebreidere lampen hebben een totaal ander 
prijsniveau.  
En nu… gaan oefenen en daarna de resultaten laten zien op een 
clubavond, dat maakt onze hobby zo afwisselend. 



(op de foto een kleine cameralamp) 


