
 

Les 3: beeldkaders 2 
 

Met de lijnen in het beeld kan je ook diepte creëren en de sfeer van de opname beïnvloeden. 

1 - Lijnen die horizontaal, evenwijdig aan de beeldranden lopen geven een saai en plat     

      beeld. (uitgezonderd de horizon natuurlijk) 

2 - Lijnen die van de voorgrond naar de achtergrond lopen creëren diepte en leiden het oog naar één  

      punt 

3 - Lijnen van links onder naar rechts boven geven een optimistisch beeld. 

4 - Rechte lijnen geven een strak en sober beeld, ronde lijnen geven een vriendelijker beeld. 

5 - Lijnen en beweging: Een wandelaar die van links naar rechts in het beeld gaat geeft minder  

     dynamiek dan een wandelaar die naar je toe komt. 

6 -We zijn vaak geneigd het onderwerp dat we willen  

filmen in het midden van het beeld te zetten, maar dat is 

niet het punt waar de aandacht van de kijker naar toe 

getrokken wordt. De kijker zoekt houvast op andere 

punten. Als we een scherm in 9 gelijke vlakken verdelen 

door lijnen horizontaal en vertikaal te trekken liggen de 

sterke punten op de snijpunten van die lijnen. Zet dat wat 

belangrijk is op die punten.  

7 -Let er op dat, bij het filmen van personen, de mensen het  

    kader in kijken en niet het kader uit kijken, (of het moet  

    functioneel zijn voor het verhaal). 

 

 

 

Tips om de camera goed stil te houden en dus rustige opnamen te maken. 

 

 1 – gebruik driepoot of éénpoot statief. 

 2 - zet een ingeschoven éénpootstatief met camera op je broekriem en doe de draagband om  

       je nek en houdt die strak. 

 3 – een stevig tafelstatief is makkelijk mee te nemen en kan heel makkelijk ergens op gezet 

                  worden. 

 4 – als je geen statief gebruikt houdt de camera strak tegen het oog. 

 5 – ga een beetje wijdbeens staan 

 6 – als je via het beeldschermpje filmt, doe de draagband van de camera om je nek en houdt 

       hem strak. 

  7 – ga zitten en houdt je ellebogen op je knieën 

 8 – houdt je ellebogen tegen het lichaam. 

 9 – zoek steun tegen een paal of boom. 

          10 – zet de camera op een paaltje of hekje. 

          11 – bevestig een touwtje aan de camera en ga er op staan. 

 

  

 

Een bijbehorend filmpje kunt u bekijken door te klikken op onderstaande link:  

http://www.youtube.com/watch?v=DxiGchlhBsM 
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