
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van: 
Studio Hoge Heren b.v. (SHH Productions) 
Gedempte Zalmhaven 617 (correspondentie) 
Gedempte Zalmhaven 453-459 (studio’s) 
T: +31(0)10 4134579 
E: tv@studiohogeheren.nl 
W: www.shhproductions.nl 
 
 

VLOGGEN VOOR IK BBQ VOOR JOU 
 
 
Beste fan van Ik BBQ voor jou, 
 
Dank je wel voor jouw aanmelding om te gaan vloggen voor ‘Ik BBQ voor jou’. Wij vinden het 
ontzettend leuk dat jij jouw BBQ kunsten wilt delen met de rest van Nederland. Wij bieden jou de 
gelegenheid om via ons YouTube en Facebook kanaal leuke video’s te laten uitzenden.  
 
Wat hopen wij te mogen ontvangen van jou? 
 
Je hebt ongetwijfeld al kennis gemaakt met de Academy video’s die wij momenteel publiceren op 
ons YouTube kanaal. Dit zijn video’s van omstreeks 2 minuten waarin Grill Meester Ralph de kijker 
meeneemt langs een recept. Hij vertelt welke ingrediënten hij gebruikt. Je ziet hem het recept klaar 
maken. Ralph geeft tips over de bereidingswijze; bijvoorbeeld over het type BBQ dat hij gebruikt, de 
gewenste kerntemperatuur, etc. Het zou leuk zijn wanneer je dat in jouw vlog zo veel mogelijk kunt 
meenemen. Vertel op een leuke, luchtige manier wat je klaar maakt. Maak het niet te serieus.  
 

Hints en tips voor de opname 
 
Jij bent waarschijnlijk geen professioneel filmer. Dat geeft helemaal niets! Wij gaan jou helpen om 
een zo goed mogelijke video te maken. Daarom hebben wij een paar nuttige hints en tips voor het 
maken van de opnames. 
 

1. Film in goede kwaliteit (HD) – de meeste mobieltjes of action cams ondersteunen 
tegenwoordig standaard het maken van opnames in HD kwaliteit of hoger. 

2. Film in landscape formaat (16:9) - Film je met een mobieltje, kantel dan jouw mobiel. Zie 
foto. 



  

3. Zorg voor goed, verstaanbaar geluid - Als je iets gaat vertellen tegen de kijker presenteer 
dan nooit te ver van de microfoon van jouw mobiel, camera of GoPro.  

4. Make close-up shots – zorg er voor dat we de kijker goed, in detail, kunnen laten zien wat je 
doet en welke producten je gebruikt. Wissel af tussen ‘ruime’ shots (waarin wij jou, jouw 
werktafel en BBQ zien) en zogeheten close-ups. Dat maakt de uiteindelijke video een stuk 
spannender.  

5. Zorg voor een leuke setting – kies een leuk plekje in de tuin of elders waarbij je een mooie 
achtergrond hebt. Film niet tegen de zon in.  

 
Als je deze tips in ogenschouw neemt bij het maken van de video…dan komt het helemaal goed. 

 
 
Aanleveren, publicatie en promotie 
 
Stuur jouw beeldmateriaal in ruwe, onbewerkte vorm aan via WeTransfer (www.wetransfer.com). Je 
stuurt dit naar tv@studiohogeheren.nl Wij gaan dan zo snel als mogelijk aan de slag met het 
bewerken van de beelden en maken hier een vlog van. De montage zullen wij aan jou voorleggen 
voordat wij de video publiceren. 
 
Bij voorkeur ontvangen wij van jou ook een e-mail met het recept van het gerecht dat je hebt klaar 
gemaakt. Dan kunnen wij die in de omschrijving van de video meenemen.  
 
Na publicatie op onze kanalen kun jij jouw professionele video blog verspreiden via jouw eigen 
kanalen. Zorg er, samen met ons, voor dat jouw video zo vaak als mogelijk bekeken wordt. Bij 
voldoende animo gaan we hier een competitief element aan koppelen 
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Voorwaarden 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op dit initiatief: 
 

1. Jij wordt niet vergoed voor het maken van deze BBQ vlog; evenzo betaal jij ons ook niets. Dit 
is een vrijwillig initiatief met als doel om BBQ fans te inspireren. 

2. Met het inzenden van jouw videomateriaal stem jij er automatisch mee in dat SHH 
Productions gebruik mag maken van jouw beeldmateriaal en dit mag verwerken tot een vlog 
video. Jij stemt er tevens mee in dat deze video (onder vermelding van jouw naam) 
gepubliceerd mag worden op het Facebook en YouTube kanaal. 

3. Er mag geen overdreven promotie worden gepleegd voor een product in jouw video. Je 
mag een product dat je gebruikt uiteraard een keer laten zien of er iets nuttigs over vertellen. 
Bij (vermoedens van) gestuurde, bewuste product-promotie wordt jouw inzending geweigerd 
of wordt deze promotie uit de montage gehouden. Voor merken die willen adverteren 
binnen ‘Ik BBQ voor jou’ (televisie of online) bestaan advertentiepakketten.  

4. Het Intellectuele Eigendom van de uiteindelijk vlog video berust bij SHH Productions.  
5. SHH Productions behoudt zich het recht voor om aangeleverd materiaal niet te verwerken of 

te publiceren wanneer de inhoud of kwaliteit van het aangeleverde materiaal hier aanleiding 
toe geeft. 

 
 
Tot zover de spelregels. Wij wensen je ongelofelijk veel plezier toe bij het recorden van jouw video. 
Wij kijken uit naar jouw resultaat. Dank je wel alvast voor enthousiasme en blaas ons omver! 
Misschien schuilt er in jou wel een Enzo Knol…. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij die uiteraard graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Marcel van Buren 
Producent IK BBQ VOOR JOU 
 


