
Keuzes /kosten randapparatuur bij Smartphone filmen  

T.b.v. Cursus Geloofscommunicatie Bisdom Groningen – Leeuwarden.  Najaar 2021 

Door Rob Freijssen, mediatrainer Smartphone filmen 

Hieronder 3 ‘setjes’ randapparatuur die we aanbevelen om op een goede manier te kunnen filmen 

en monteren met mobiele telefoon.  Uitleg van apparatuurgebruik  krijg je  bij de instructietraining 

27 okt. en 11 nov.  

 Setje A:  Het meest minimaal noodzakelijk om goed te kunnen werken:  voor smartphone 

 filmen en monteren 

 Setje B:  De set die een iets hoger niveau van werken mogelijk maakt. 

 Setje C:  De meest ideale set voor mensen die regelmatig filmen en monteren. Geschikt voor 

 interviewen en het registreren van gebeurtenissen. 

Setje A is het goedkoopst (max. 41 Euro). Setje C is het duurst (max. 83 Euro).  

Leverancier: We  verwijzen naar Mojogear.  Zie bedrijfssite:   https://www.mojogear.eu/.  Zij leveren 

betrouwbare apparatuur. 

ATTENTIE:  Als je bestelt bij Mojogear gebruik bij het afrekenen onze ‘’Kortingscode VIDEOCOACH’’. 

Levert 15 %  korting op de prijzen hieronder genoemd bij bestelling van een setje, of meer dan 1 

product. 

  

Set A.  De meest minimale set:  

1.Statiefje + gripje (NB.: geen microfoontje, dat staat per abuis er bij in de link)  

Vlog kit: tafelstatief, telefoonhouder & microfoon - MOJOGEAR   -------------------------- 17,99 euro 

2. Dasspeld microfoontje: 

MOJOGEAR speldmicrofoon voor iPhone en Android smartphones)  -----------------------  9,99 euro

  Hier is dit verloopje voor nodig bij iphone gebruikers:  

 Apple Headset Adapter Lightning naar Mini Jack - GSMBatterij.nl . --------- ---- 12,99 euro  

 Of:  de Iphone-gebruiker koopt een dasspeldmicrofoon met iphone aansluiting:  

 Speldmicrofoon met Apple Lightning-aansluiting voor iPhone - MOJOGEAR  --- 22,95 euro  

 (bij dit laatste ben je net iets goedkoper uit dan microfoon en het verloopje apart kopen)  

Set A kost voor gebruikers van een Android-toestellen en Iphonegebruikers die nog een verloopje 

in bezit hebben  ---------------------------------------------------------------------------------  27,98 euro  

Voor gebruikers van een Iphone zonder een verloopje in bezit kost set A: 

I. Met aanschaf van een verloopje erbij, totaal------- ------------------------------- 40,97 euro 

II.  Met aanschaf van een microfoontje + lightening ingang, totaal---------------40,94 euro 

Daarnaast is nodig bij set A:  gebruik van de app Kinemaster. Die is gratis met een watermerkje                                                          

over je beelden.  Wil je dat niet dan kun je de app huren voor ongeveer 5 euro per maand.  

Je kunt dat maandelijks aanzetten of stopzetten.  Of voor ongeveer 45 euro per jaar.  

 

 

 

https://www.mojogear.eu/
https://www.mojogear.eu/winkel/statieven/ministatieven/smartphone-vlog-kit-mini-statief-telefoonhouder-cold-shoe-microfoon-tripod-smartphone-dslr-gopro/
https://www.mojogear.eu/winkel/microfoons/speldmicrofoons/speldmicrofoon-voor-iphone-en-android-smartphones-3-5mm-lavalier-microfoon-met-trrs-aansluiting/
https://www.gsmbatterij.nl/accessoires/converters/apple-headset-adapter-lightning-naar-mini-jack.html?channable=000cf46964003233363640&msclkid=e17198d8cf901a1557aff99ba8814c43&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=NL%20-%20SH%20-%20Alle%20producten%20(MED)&utm_term=4581390079694331&utm_content=Alle%20producten
https://www.mojogear.eu/winkel/microfoons/speldmicrofoons/mojogear-speldmicrofoon-met-apple-lightning-aansluiting-voor-iphone-en-ipad/


Set B.  De medium set: 

https://www.mojogear.eu/winkel/kits/mojogear-video-kit-mini-statief-telefoonhouder-microfoon-

lampje-speciaal-voor-leraren-en-thuiswerkers/  --------------------------------------------------- 44,99 euro 

Set B  bevat: 
1.Gripje  

2.Ministatiefje (ook als handstatiefje te gebruiken)  

3. Dasspeld-microfoontje (voor interviews) 

4. Minilampje: belangrijk voor filmen in donkere ruimten zoals kerken en bij avond.                                                      

 Het ideale van de medium set B is een lampje: noodzakelijk voor filmen in donkere ruimtes 

 zoals leslokalen, kerken, en in de avond !!!  Bij dit daspeldmicrofoontje  heeft de Iphone 

 gebruiker ook een verloopje nodig!  Daarnaast is ook bij set B nodig:  gebruik van de app 

 Kinemaster. Die is gratis te gebruiken met een watermerk over je beelden. Wil je dat niet 

 dan kun je de app huren voor ongeveer  5 euro per maand. Je kunt dat maandelijks 

 aanzetten of stopzetten  (of voor ongeveer 45 euro per jaar).   

 

 

Set C.  De ideale set:  voor hen die regelmatig gaan filmen en monteren : 

https://www.mojogear.eu/winkel/kits/ulanzi-smartphone-vlog-kit-mini-statief-telefoonhouder-dual-

cold-shoe-mount-microfoon-led-lamp/  

Set C bestaat uit: 

1. Gripje: voor verticaal en horizontaal filmen  

2. Ministatiefje: ook te gebruiken als handstatiefje 

3. Lampje 

4. Richtmicrofoontje: om geluid, muziek, gebeurtenissen te registreren 

5. Dual cold shoe: dwarsbalkje waarop je microfoontje en lampje staan  

          --------------------------------------------------------------------------------------------Totaal--------  72,95 euro  

    +  6.  Dasspeld microfoon, nodig  voor interviews: 

 MOJOGEAR speldmicrofoon voor iPhone en Android smartphones)  ---------------     9.99 euro 

 Vlog kit: Ulanzi tafelstatief, telefoonhouder & microfoon van  MOJOGEAR 

                                                                                                                        Totaalprijs      82,94 euro 

* Het ideale van Set C is:  het lampje, noodzakelijk voor filmen in donkere ruimtes zoals leslokalen, 

kerken, en filmen in de avond buiten en binnen;  PLUS  1 microfoon waarmee je goed kunt 

registreren ( geluid,muziek, gebeurtenissen) PLUS  een microfoon voor interviews. 

Attentie: Bij het daspeldmicrofoontje en het richtmicrofoontje heeft de Iphone gebruiker nog een 

verloopje nodig !!  

Daarnaast is ook voor Set C nodig: gebruik van de app Kinemaster.  Gratis te gebruiken                                                                

met een watermerk over je beelden. Zo niet dan kun je de app huren voor ongeveer 5 euro per 

maand. Je kunt dat maandelijks aanzetten of stopzetten. Of: voor ongeveer 45 euro per jaar.  

 

Verder noodzakelijk:  

• Oordopjes met een draadje  

• Goede powerbank: zo nodig dan adviseren we powerbank 10000mah: MOJOGEAR MINI extra 

klein bij MOJOGEAR   ------------------------------------------------------------------------- 18,99 euro 

 

https://www.mojogear.eu/winkel/kits/mojogear-video-kit-mini-statief-telefoonhouder-microfoon-lampje-speciaal-voor-leraren-en-thuiswerkers/
https://www.mojogear.eu/winkel/kits/mojogear-video-kit-mini-statief-telefoonhouder-microfoon-lampje-speciaal-voor-leraren-en-thuiswerkers/
https://www.mojogear.eu/winkel/kits/ulanzi-smartphone-vlog-kit-mini-statief-telefoonhouder-dual-cold-shoe-mount-microfoon-led-lamp/
https://www.mojogear.eu/winkel/kits/ulanzi-smartphone-vlog-kit-mini-statief-telefoonhouder-dual-cold-shoe-mount-microfoon-led-lamp/
https://www.mojogear.eu/winkel/microfoons/speldmicrofoons/speldmicrofoon-voor-iphone-en-android-smartphones-3-5mm-lavalier-microfoon-met-trrs-aansluiting/
https://www.mojogear.eu/winkel/kits/ulanzi-smartphone-vlog-kit-mini-statief-telefoonhouder-dual-cold-shoe-mount-microfoon-led-lamp/
https://www.mojogear.eu/winkel/powerbanks/mojogear-mini-10000mah-powerbank/
https://www.mojogear.eu/winkel/powerbanks/mojogear-mini-10000mah-powerbank/


 

 

 

 


