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Welkom bij dit Ebook.  

Dit Ebook is bedoeld om jou als zelfstandige professional op weg te helpen met 
je online video voor je business. Ik wil je helpen de 5 meest gemaakte online 
video fouten te voorkomen. Beter gezegd: 5 valkuilen. Die je natuurlijk liever niet 
maakt. 

Of je nu coach bent, of yogalerares, of websitebouwer of sieradenmaakster, 
copywriter, sociale media coach, het maakt niet uit. Video helpt elke zelfstandig 
ondernemer zijn of haar business groeien.  

Aan de slag? Of mag ik mezelf eerst nog even voorstellen? Voor als je me nog 
niet kent ;-) 
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Over mezelf: Ted Daamen 

Mijn naam is Ted Daamen en ik help zelfstandige professionals met online 
videomarketing zodat een groter kijkerspubliek jou ziet zitten. Soms letterlijk ziet 
zitten, maar natuurlijk vooral ook figuurlijk. Met JOU aan de slag wil! 

Na jarenlang in verschillende marketingfuncties gewerkt te hebben, ben ik 4 jaar 
geleden begonnen als videomarketeer. Toen had ik al een foto en video opleiding 
met succes afgerond. Inmiddels heb ik meerdere Ebooks geschreven en zul je 
me op meerdere online plekken tegenkomen. 

Met TedDaamen.nl richt ik me op het overdragen van kennis en vaardigheden 
op ondernemers op videomarketing- en videoproduktiegebied. Dit doe ik door 
trainingen en het aanbieden van programma’s (zoals “Verkoop je kennis online 
met videolessen”).  

Onder de vlag Easyvideomarketing.nl verzorg en maak ik marketingvideo 
produkties. Dat begint al bij het concept en script, waar we samen naar kijken 
als dat voor jouw gewenste video’s van belang is. 

Veel lees- en leerplezier! 

Hartelijke groet, 

 
 

PS: check bijvoorbeeld mijn facebookpagina Easyvideomarketing en ach..als je 
er dan toch bent, je mag ‘m liken van mij-;) 
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Introductie 

Video geeft vooral vertrouwen. Vroeger gebeurde dat in de winkel om de hoek. 
Als je advies wilde, als je geholpen wilde worden, als je ging kopen, dan ging je 
naar Herman. Want dáár moest je zijn. Dat is wat mijn ouders deden. En nog 
steeds doen. 

Want die Herman was en is de vakman. Een vriendelijke vent, nooit te beroerd je 
te helpen. Herman bedondert klanten ook nooit. Of je wat meer betaalt doet er 
niet doet. Maar je betaalde trouwens zelden meer. 

 

 
                                                       Herman 

Vandaag de dag is het hele verkoop- en marketinglandschap veranderd. Tuurlijk 
zijn er nog wel Hermannen te vinden, maar het aanbod is met internet inmiddels 
veel groter dan Herman met zijn winkel om de hoek.  Hele generaties zoeken 
allang online voordat ze uberhaupt een winkel bezoeken.  

Stel ze komen online bij jou uit. Dan wil je datzelfde vertrouwen uitstralen, zodat 
jouw publiek ook voor jou kiest wanneer ze zover zijn te bestellen. Want let wel: 
welk gevoel geef je je kijker? Dat wordt namelijk onthouden! Dat bepaalt wel of 
geen vervolgactie. 

Video leent zich uitstekend voor het creëren van vertrouwen. Video is vandaag 
de dag ook toegankelijker geworden voor je business door technologische 
ontwikkelingen. Waarbij de ene ondernemer zijn hand daar niet voor omdraait, 
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terwijl de ander het toch wel wat lastiger allemaal vindt. Net zoals 
camerapresentatie, videobewerken, videohosting e.d: hoewel zeker niet moeilijk 
is het toch iets meer werk dan even een facebookpost plaatsen. En je wil je 
kijkerspubliek natuurlijk wel boeien. Ze haken anders zo af!  

Wist je dat zelfs 80% van je kijkers afhaakt als ze niet binnen de eerste 10 
seconden geraakt worden. Ze hoeven natuurlijk niet gelijk van emotie in huilen uit 
te barsten door jouw video, maar je moet ze wel meenemen in je verhaal. 
Eigenlijk hun eigen verhaal. De aandacht weten te trekken, de aandacht weten te 
houden. 

Of je er nu wel of niet meer of minder moeite mee hebt met video: iedereen kan 
het.  

Maar voorkom dan wel dat je de plank misslaat met online video. Gewoon omdat 
je met alle goede bedoelingen sommige dingen net even niet weet of doet. Vaak 
van die kleine “weetjes”. Van die kleinigheidjes die je graag vooraf had geweten, 
waardoor het je met dezelfde moeite meer oplevert. Soms met minder moeite 
zelfs meer oplevert. Ik ga je ze meteen vertellen. De 5 valkuilen, hier komen ze.  

Op jouw video en videomarketing succes! 
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Valkuil 1) Teveel boodschappen 

Ons brein kan niet zo heel veel boodschappen onthouden, ook al denken we 
vaak van wel.  Toch is het  één van de allergrootste valkuilen bij online video. 
Vooral bij video’s op een homepage. De video waar je kijker als het ware 
kennismaakt met je. 

De ondernemer is zo enthousiast, zo bevlogen, zo welwillend, dat hij of zij in zijn 
video het liefst zijn hele zakelijke hebben en houwe wil overbrengen. Soms in 
sneltreinvaart zodat je er als kijker continu achterfietst. Of soms zo tergend 
langzaam dat je in slaap valt bij al dat “nieuws”.  

Ofwel: prima intenties, niks mis mee maar de uitvoering is minder prima. De kijker 
is allang afgehaakt. Vergeet niet dat jouw kijkerspubliek op ene ander “level” zit 
dan jij met alle kennis die je in huis hebt. En jij je maar afvragen of je wel genoeg 
weet. Misschien weet je wel teveel en is dit dus je eerste valkuil. 

 

TIP 1: 

Vraag je eens af:  

Als 10 mensen de video zouden bekijken, wat wil je dan dat ze daarna 
zeggen? Wat wil jij dat ze zeggen als je hen na afloop de vraag stelt:  

“en…waar ging dit over volgens jou?” 

 

Denk je dat de kans groter is dat je allerlei verschillende antwoorden krijgt als je 
zelf 12 boodschappen in je video verwerkt hebt of wanneer je 3 verschillende 
boodschappen erin verwerkt hebt? 
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Het antwoord spreekt voor zich. Hoe meer je erin propt, hoe minder uniformiteit in 
die antwoorden. Nog los van de vraag: wat jij dat ze gaan doen na afloop van de 
video? 

Meestal heeft overdaad te maken met het zelf niet weten wat je precies wil met 
de video.  

TIP 2: 

Wat is je doel?  

Wanneer ben jij tevreden? Als de video 789 keer bekeken is? Als 9 
mensen  van de 290  kijkers je ebook aanvragen? Als mensen een goed 
gevoel bij je krijgen? Welke gevoel dan? 

Dat laatste is wat lastiger concreet te meten, maar is wel hetgeen het meest 
achterblijft.  

Overvoer je klant dus niet. vergelijk het met de eendjes in het park waarvan we 
soms niet snappen waarom al dat brood nog steeds om hen heen ligt. Ze hebben 
gewoon teveel! 
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Valkuil 2. Onverstaanbaar 

Als je boodschap niet hoorbaar is (hoe goed die boodschap is) houdt het op. Een 
dof geluid, een ver weg geluid, een ruis geluid, etc. Zeker bij langere video’s gaat 
dat irriteren. Als je kijker het al zo lang uithoudt. 

Geluid is HET stiefkindje van videomaken bij velen. Terwijl marketingvideo’s 
meestal toch echt beeld EN geluid betreft.  

Een voorbeeld: 

Een tijd terug zag ik een enthousiaste yogalerares op video oefeningen doen in 
een tuin. Leuk zonnetje erop. Mooie kadrering. Ik zag haar oefeningen doen en 
hoorde ergens in de verte een stemmetje. Alleen met het volume op de 
allerhoogste stand, mijn oor tegen mijn computer was ze enigszins verstaanbaar. 
Met dientengevolge veel ruis in het geluid.  

Zo jammer. Heeft ze al die moeite gedaan, schiet mooie plaatjes maar schiet ook 
complete haar doel voorbij. Onbewust, geen opzet. Maar ja, de camera wordt 
aangezet, de recordknop wordt ingedrukt en het apparaat regelt het verder wel. 
Dat is vaak de gedachte. Helaas, mooi niet. Zeker in dit soort situaties. Want wat 
is precies het probleem? Of eigenlijk de oorzaak?  
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De camera gebruikt de ingebouwde microfoon. Van die kleine gaatjes die je 
ergens in de camera tegenkomt. Daar moet het geluid in. Als je dan de camera 
ver weg zet, is dat nogal een afstand die overbrugd moet worden. 

Onverstaanbaarheid is echt één van de grootste irritatie bij kijkers waardoor ze 
afhaken. Als je dus iets vertelt en je wilt dat je kijkers afhaken moet je: 

-‐ zorgen dat je in een enorme herrie staat te praten waarbij de microfoon 
van je camera alles opneemt 

-‐ zover van je camera gaan staan dat je heel zacht klinkt, de volumeknop bij 
afspelen zoveel omhoog moet dat je ook de ruis vergroot 

 

daarom: 

 

TIP 3: 

Let op rumoer om je heen, wees je bewust hoever of dichtbij je van de camera 
staat en maak eenvoudig een TESTOPNAME. Zoek een andere ruimte als het 
niet goed klinkt. Of ga dichterbij de camera.  

 

TIP 4: 

Overweeg je een nieuwe camera: kijk of deze een mogelijkheid heeft voor het 
aansluiten van een externe microfoon. En dan bedoel ik niet een microfoon die 
je enkel en alleen bovenop de camera kan schuiven (en onder de noemer 
“zoommicrofoon” verkocht wordt). 

Nee, ik bedoel de mogelijkheid om je camera bijv 3-4 meter van een spreker (of 
jezelf) te plaatsen waarbij jij een al dan niet draadloze microfoon hebt. Een 
camera op de groei gekocht zeg maar. Want zo’n microfoon kun je nog altijd later 
bijkopen.  

Google eens op “geluid 10x verbeteren iphone”. Als het goed is staat mijn video 
op 1 en anders 2, in ieder geval bovenin. Gewoon om het verschil te horen qua 
geluid  in die test. 
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Valkuil 3  YouTube enkel gebruiken als “parkeerplaats” voor je video 

 

Je kunt YouTube gebruiken om enkel een plek te hebben waar je je video 
“parkeert”, zoals ik dat noem. Je hebt nu eenmaal een videohosting plek nodig 
hebt om je video neer te zetten en af te spelen.  

Zonder YouTube (of andere hostingplek) je video’s rechtstreeks op je site 
plaatsen kan je site traag maken. Bovendien moet je dan ook een videoplayer 
installeren.  

Wat dus veel gebeurt is dat een video op YouTube geplaatst wordt  en dat 
vervolgens de url (of html code) in de site “geplakt” wordt. Op je site zie je dan de 
video. 

Maar als je YouTube gebruikt, vul dan alle gegevens over die video netjes in bij 
het uploaden. Dit wordt vaak niet gedaan en betekent dat je eigen vindbaarheid 
en zichtbaarheid niet optimaliseert. 

 

TIP 5: 

Vul de velden “titel – beschrijving – tags” allemaal in, bij elke video die je 
uploadt. 
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Gebruik belangrijke zoekwoorden in je titel, maar wel zodanig dat de titel nog 
lekker loopt. Maak van de beschrijving een ienie miniblog en vergeet hierin niet 
de url van je site te vermelden (met “http://”" ervoor). En vul zeker tot 10 tags in 
waarop zou kunnen worden. 

Wen je aan dit telkens te doen zodat het een automatisme wordt. Want na 
verloop van tijd gaat het aantikken als je hierin consequent bent.  

 

             
 

Valkuil 4) Teveel op het HOE ingaan bij salesvideo’s 

Stel je komt op een site en je ziet een dienst over timemanagement. Een dienst 
waarmee jij anders met je tijd omgaat zodat je tijd overhoudt. Want die 24 uur in 
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een dag is een gegeven. Nieuwe tijd die je kan spenderen aan je familie of 
vrienden, je kinderen, je hobby, sporten, whatever. 

Je wordt meegenomen in het salesverhaal van de ondernemer die jou deze 
dienst (stel: een programma van 2 weken) aanbiedt. Misschien heeft deze 
ondernemer inderdaad een aanstekelijk verhaal. Doorlopend gefocust op wat het 
voor jou kan betekenen.  

Maar wat als dat niet zo is? Wat als zijn video de helft van de tijd alleen maar 
ingaat op de checklisten die je aangereikt krijgt, de oefeningen die je achter 
elkaar gaat doen in ‘t programma, de data waarop elk afzonderlijk subonderwerp 
aan de orde komt, de momenten in het traject waarop je huiswerk moet inleveren 
enz. enz. Kortom: een salesvideo die vooral focust op het HOE. 

Daar waar een salesvideo moet focussen op het resultaat van die dienst voor de 
kijker, op het wegnemen van eventuele bezwaren, op enthousiasmeren.  

 

TIP 6:  

focus op het resultaat voor je publiek in een salesvideo, het HOE is nu niet 
belangrijk. 

 

Valkuil 5 Tegenlicht 

 

 
 

Een meer videotechnisch item: tegenlicht. Als je de foto hierboven bekijkt, begrijp 
je gelijk wat ik bedoel. Je denkt: een raam waar licht doorheen schijnt, alleen 
plaats je jezelf net verkeerd om. Waardoor de camera veel licht van de 
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achtergrond ontvangt en denkt: “he…das veul licht, laat ik de lens een beetje 
dichtknijpen”. Gevolg: jij bent donker. 

Dit gebeurt vaak en is puur een kwestie van even wat verder kijken dan je neus 
lang is.  

 

TIP 7: 

Alleen al door jezelf 90 tot 180graden te draaien wordt het beeld waarschijnlijk 
een stuk beter (tenzij je een hele rommelige achtergrond hebt, want die wijzigt 
natuurlijk). 

Wil je toch perse dit kader dan zul je lampen moeten bijplaatsen. Lampen die op 
jou gericht zijn waardoor het verschil tussen voor- en achtergrond niet meer zo 
sterk wordt. 

 

Tot zover de 5 fouten die vaak voorkomen in online videoland. Ik hoop dat je er 
iets van opgestoken hebt. In de eZines die je van mij zult ontvangen kom je nog 
meer praktische tips tegen.  

 

Hartelijke groet, 

Ted Daamen 

Easyvideomarketing.nl 
Tel 06-14028754 
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disclaimer  
Dit Ebook is met zorg tot stand gebracht. Voor eventuele taalkundige fouten, feitelijke onjuistheden of gevolgen 
van het toepassen van de kennis uit dit Ebook kan de schrijver niet aansprakelijk worden gesteld. Er kunnen op 
geen enkele manier rechten ontleend worden aan de inhoud van dit boek en bijbehorende video’s. De lezer van 
dit E-book conformeert zich aan deze voorwaarden en accepteert dat hij/zij op geen enkele wijze rechten kan 
ontlenen vanaf het moment van lezen en/of toepassen van de inhoud van dit E-book.  
 


