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Vroeg of laat een speelfilm
Iedere amateurfilmer waagt zich vroeg of laat aan een speelfilm.
Lang geen eenvoudige klus, maar als u zich goed voorbereid valt het allemaal 
best mee.
Naast een scenario zult u een draaiboek en/of een synopsis moeten maken. 
Ik ga u vertellen aan de hand van wat voorbeelden en tips hoe ik de storyboards 
en draaiboeken maak. 

Begrippen
In “het vak” worden een aantal begrippen gebruikt die wij nog eens op een rijtje 
zetten.zetten.

Outline
Korte formulering waar de film over gaat (zoals je die in de tv-gids kunt lezen).

Synopsis
1 pagina (voor een korte film) waarin het basisidee van de film staat, een korte 
inhoudsbeschrijving (het verloop van de film) en de belangrijkste personages en 
locaties.
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Step-out line
Korte omschrijving van iedere scène, met alleen de belangrijkste personages 
en belangrijkste handelingen. Dit is uitsluitend bedoeld om inzicht in de 
structuur te krijgen (telegramstijl).

Treatment
Het verhaal van de film. Grofweg gezegd: eigenlijk is het een scenario maar 
dan alleen de handelingen, zonder dialogen.

Shot
Kleinste element waaruit de film is opgebouwd (één camera-instelling).

Scène
Eenheid van handeling, tijd en plaats. Een onderwerp wordt tot op een zeker 
punt aan de orde gesteld.
Niet alles moet je weggeven in één bepaalde scène. In een andere scène kan 
je er later altijd op terugkomen. De kijker kan dan verbanden gaan leggen.
Er moet dus een wisselwerking tussen de verschillende scènes zijn. De kijker 
moet ‘heen en weer kunnen fietsen’ tussen de scènes. De voorspelbaarheid 
wordt hierdoor minder en de suggestiviteit groter. Je moet je voortdurend 
afvragen: wat is de functie van de scène in het groter geheel. Een scène is als 
het ware een filmpje in een film.
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Scenario
Is een blauwdruk van de film. Een aantal genummerde scènes achter 
elkaar waarin handelingen en dialogen zijn opgenomen.
In een scenario worden geen technische en artistieke zaken vermeld.

Draaiboek
Een in genummerde shots filmisch uitgewerkt scenario. Dikwijls in 
combinatie met een storyboard waarin camera-instellingen en 
camerabewegingen worden getekend.

Storyboard
Een soort draaiboek maar dan met getekende plaatjes met technische 
beschrijvingen en wat de acteurs doen.

Mise-en-scène
De mise-en-scène is alles wat zich vóór de camera afspeelt.

Draaiplan
Volgorde van het opnemen van de diverse shots.
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Volgorde van aanpak om een storyboard te maken
Het uitgangspunt van zowel een draaiboek als een storyboard is een 
compleet scenario.
De genummerde scènes hierin zullen we moeten gaan opdelen in shots. (Het 
kan voorkomen dat een scène slechts uit een shot bestaat).

Belangrijk is een goede volgorde van aanpak aan te houden.

Bezoek de in het scenario genoemde locaties.
Wat zijn de mogelijkheden van de locaties?

Van iedere scène wordt op de locatie een plattegrondschets gemaakt.
(Afmetingen, tafels, stoelen, planten etc.).(Afmetingen, tafels, stoelen, planten etc.).

Bepaal om wie en om wat het gaat in de scène.

Wat is het doel van de scène?

Wat is de belangrijkste actie in de scène?

Bepaal of je deze scène wél of niet wil opdelen in shots.
(teken desnoods een paar beelden in een voorlopig storyboard)
Nu pas weet u de uitgangspunten voor de visuele vormgeving van het shot.
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De Actielijn
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Actielijn
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Actielijn
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Dialoog scene’s voor 2 personen

Kan op  5 basis manieren.

1. Acteurs staan stil
2. Acteurs bewegen
3. Camera beweegt3. Camera beweegt
4. Camera en acteurs bewegen
5. Gebruik maken van de diepte in het kader.

Het I patroon is de basis van de andere patronen, zodra er meer 
mensen mee doen veranderd de actielijn .
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Voordat men het storyboard gaat maken voor een scène is het wel belangrijk 
te weten wat het beeld moet gaan betekenen.

Er zijn natuurlijk veel meer variaties op een dialoog scène met 2 personen.

De volgende voorbeelden geven diverse relaties weer tussen de spelers.

Dit hoeft niet strak gevolgd te worden, het geeft wel veel mogelijkheden aan.

.
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Pos.1
Face to face

Kijken naar elkaar/
Tegen over elkaar

Tegenstelling/oppositie

We zien geen expressie Tegen stelling/oppositie

Ze zijn het b.v. niet 
met elkaar eens

Krachtiger/ er is expressie
Waar te nemen
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Over de schouder

Shot / tegenshot Veel gebruikt bij dialogen

Iets heftiger

1/3 of ½ van het frame is afgedekt, zodat de speler 
die naar ons kijkt wordt geisoleerd in het kader (v astgezet)
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Shots met een lang Shots met een lang 
brandpunt of ingezoomdbrandpunt of ingezoomd

Dit geeft een itieme 
verhouding of vertrouwelijk

Belangrijk is dat het 
kader zo is dat we kader zo is dat we 

schouder of nek zien

Hoe dichterbij  hoe 
krachtiger
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Lage hoek / tegenshot

Is dynamisch.
De relatie is vijandig

Deze opstelling scheiden 
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Deze opstelling scheiden 
de spelers meer 

(over the hipshots)

Hierbij verliezen we meer 
contact met de 

voorgrondspeler er ligt meer 
nadruk op de 

achtergrondspeler



Recht toe recht aan kan dienen als mastershot

Shoulder to shoulder2

Het kan ook zo maar de camera staat onder de zelfde  hoek
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Open met H.T.
Camera gaat dichter

Bij de aktielijn
De kijker is iets meer

betrokken

Openen met mastershot 
iets schuin op aktielijn

Deze shots zijn krachtiger, dat komt omdat de perso nen in 
onze richting kijken.  We zijn meer betrokken
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Ze hebben een itiem gesprek, ruzie of een discussie

De basis is, ze staan 
in 90 gr en zijn iets 

naar de cam. gericht.

Hoe losser de relatie 
hoe verder van elkaar 

Pos.3

hoe verder van elkaar 
af, ze kijken langs 

elkaar heen

Dit is intiemer, we zijn 
betrokken bij de 

persoon die naar ons 
kijkt
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Deze scene geeft spanning, ze hebben geen oog voorelk aar

We zien de emotie van de vrouw, die de man niet kan  zien. 
De kijker heeft een bevoorrechte positie t.o.v. de man.

Pos. 4

Deze compositie geeft ook 
de verwijdering weer 
tussen de personen

5 en 6 zijn iets relaxter dan 2 en 3.
6 is iets lager en wijder dan 3

waardoor de spanning minder is.
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Deze scene’s geven een spanning of een toenemende ve rwijdering

Welke speler dominant is is hier niet te zien

Pos. 5

De vrouw weigert te kijken naar de man. De man is h ier dominant. 
Ze heeft b.v. een leugen vertelt.

De man is meer open, de vrouw sluit zich af.  
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Het zelfde maar intenser, we zien in 6 de emotie va n de vrouw meer.

Deze scene is onrustiger, omdat we bij elke shot wi sseling over de actielijn gaan.
Dat is niet meteen fout, het geeft onrust in deze s cene.
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Deze spelers hebben geen 
oogcontact. De  opstelling 
heeft iets van OTS. Een tegen 
shot past hier niet bij.

Dit shot is beter, we 
indentificeren ons
met de man

De spanning is groter, 
de man heeft geen ruimte, 

de vrouw kan meer bewegen. de vrouw kan meer bewegen. 
De man kan geen kant op.

Als we willen snijden dan zo. 
Het behoudt de scheiding.
Ze kijken ieder een kant op.
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Pos.8 Dit is een variatie op de voorgaande scène.

Alleen de man kijkt weg van de 
andere speler

Deze 3 v.b. geven een verwijdering 
weer.

Een regel is, de speler wiens ogen 
we het best zien is 

Dominant in het shot.Dominant in het shot.
(krijgt meeste aandacht)

De aandacht gaat naar de 
voorgrond speler.
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Pos.9 Deze opstelling is zo dat ze bewust zijn van elkaar  en 
hebben een uitdagende houding of ruzie.

Of ze zien iemand aankomen wat de ander niet ziet.
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5 t/m 10 zijn de meest succesvolle 
kaders in deze positie.

Hier zien we dat de meest 
opvallende speler luistert

naar iemand die bijna buiten
het kader is.

Hier kunnen we ook snijden 
naar iets waar ze naar 

kijken.
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Vraag en antwoord montagepatronen .

1. Het is een zomerse dag, Laura zoekt Tom, we weten niet wie Tom is.

2. Een vraag en we antwoorden in een montage patroon, wat spanning oproept.
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3. We weten dat Laura Tom zoekt, maar wie is Laura?



Vraag en antwoord montagepatronen .

1. Het is een zomerse dag, Laura zoekt Tom, we weten niet wie Tom is.

Laura zoekt in het bos

Vraag: Waar is Tom?

Laura stopt en kijkt naar een open plek

Vraag: Wat heeft ze gevonden?

Tom en meisje liggen in het bod

Antwoord: Laura heeft Tom gevonden
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2.  Een vraag en we antwoorden in een montagepatroon. Wat spanning oproep

Laura zoekt in het bos

Vraag:  Waar is Tom

Antwoord:  Daar is TomAntwoord:  Daar is Tom
Nieuwe vraag: Vindt Laura Tom?

Kijker weet hier meer dan Laura 1

Antwoord: Laura heeft Tom gevonden.

SPANNING
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3.  We weten dat Laura Tom zoekt, maar wie is Laura?

Tom is hier

Vraag: Is dit Laura?

Antwoord:  Dit is Laura
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Wat dus belangrijk is in welke volgorde worden
de shots in de montage achter elkaar gezet
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Bedenk wel dat alles wat je met de camera doet
functioneel moet zijn.

Als je de camera laat bewegen of als je decoupeert,
een shotwissel is pas gerechtvaardigd als er nieuwe
informatie door gegeven wordt, als je kaders verandert
moet er altijd een inhoudelijke reden voor zijn.
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moet er altijd een inhoudelijke reden voor zijn.

Als je die functie uit het oog verliest ben je met egotripperij 
bezig, die het zicht voor de kijker op de film in de weg staat.  


