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5 vlogtips van Stuntvlogger Sam!

Hoi allemaal!
Vloggen is superpopulair. Ook ik doe 
het al een t� dje, en daarom dacht ik: 
misschien is het leuk dat ik jullie een 
paar van m� n beste vlogtips geef. 
Komen ze!

1.  Zorg ervoor dat je camera alt� d (!) 
met een touwtje vastzit aan je 
pols. Hoe vaak ik al niet heb mee-
gemaakt dat m� n camera ergens in 
kletterde... Nou, heel vaak dus! Op 
m� n boterham met pindakaas. In de 
stinksloot. In een natte koeienvlaai. 
Op een mierenhoop. Het was echt om 
te huilen. Dat h�  het nog doet is 
eigenl� k een wonder. Maar sinds ik de 
camera dus aan een touwtje om m� n 
pols heb hangen, gaat het nooit meer 
mis.

2.  Als je megaverkouden bent en je 
hele neus vol zit met dikke klodders 
groen snot, kun je beter even een 
paar dagen niet vloggen. Ik zal jullie 
de details besparen, maar ik heb best 
lang met een wattenstaafje in een 
hoekje van de lens moeten peuteren 
om… O ja, ik zou jullie de details 
besparen. 

3.  Als je een keer geen onderwerp voor 
je vlog weet, kun je alt� d nog gewoon 
iets ouderwets doen. Belletje lellen. 
Iemand aan het schrikken maken. Een 
portemonnee aan een touwtje op de 
stoep leggen, en dan snel wegtrekken 
als iemand hem wil oprapen. Succes 
gegarandeerd!

4.  K� k alt� d goed of het opneemlampje 
brandt als je begint met fi lmen! Ik 
heb echt al heel vaak meegemaakt 
dat ik een enorme stunt had 
uitgevoerd (laatst nog, toen ik op 
een skippybal de dorpsv� ver in ben 
gesprongen), maar dat pas later 
bleek dat ik het opneemknopje 
niet goed had ingedrukt en er niets 
was opgenomen. Kun je alles weer 
opnieuw doen.

5.  Zeg aan het eind van elke vlog dat 
ze je vlog moeten liken! Want hoe 
meer likes je kr� gt, hoe makkel� ker 
je vindbaar bent op internet. En als 
vlogs makkel� k te vinden z� n, kr� g je 
makkel� k meer k� kers. Snap je?

Dat waren m� n tips, succes!

Wil je meer weten over planeten, sterren,  

ruimteschepen en tijdmachines? 

Lees dan Op reis door ruimte en tijd van 

Govert Schilling.

Vlogtips van 
Stuntvlogger Sam
De 11-jarige Sam heeft vakantie, maar op de boerder�  waar 
h�  woont is niks te beleven. Gelukkig heeft h�  van z� n ouders 
een vlogcamera gekregen, dus gaat h�  vloggen. Maar hoe 
kr� gt h�  zoveel mogel� k likes? Door te gaan stuntvloggen! 
Sam geeft je alvast een aantal tips:
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Stuntvlogger Sam en de wolf van 
Weverseind is het eerste deel van een 
nieuwe serie van Jelmer Jespen. Met 
illustraties van Wilbert van der Steen.

Geïllustreerd door Wilbert van der Steen.
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