De video montage basics
By Fleur de kock

Waarom je je video zou editen - Welke apps / programma’s je kunt
gebruiken - 5 fijne en makkelijke toepasbare basis montage tips

‘Waarom zou ik mijn video’s
editen? Ze zijn toch prima
zo?’
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Yay voor video!
Je hebt besloten om voor jouw brand/bedrijf video te gaan gebruiken! Een
dikke YAY voor jou! Ik ben zoals, je misschien wel weet, een grote voorstander om gebruik te maken van video. Dit omdat het verhaal dat je wilt vertellen gewoon nóg beter over komt met bewegend beeld. Het feit dat jij nu dit
e-book hebt gedownload en dus zeer waarschijnlijk hebt besloten gebruik
te gaan maken van video maakt mij dan ook heel erg blij.

Wat kan je verwachten?
Dat het maken van een video en
het in elkaar zetten van een goed
lopend verhaal niet moeilijk hoeft
te zijn, wil ik je graag uit leggen. Je
hoeft niet een master te zijn om jouw
verhaal er goed uit te laten zien.
Daarom neem ik je in dit e-book mee
door de belangrijkste dingen die in
een simpele maar sterke video van
toepassing zijn én laat ik je wat simpele trucs zien die je met de meest
makkelijke edit programma’s kunt toepassen. Niks dure apparatuur, abonnementen op montage programma’s
maar gewoon simpel en makkelijk met
de huis-, tuin- en keuken apparatuur
en programma’s.

Wat komt er aan bod?
Ik heb een paar dingen voor jullie
uitgewerkt die nodig zijn om jouw
video’s tot een next level te tillen.
Daarvoor neem ik je mee in een aantal voordelen waarom ik voorstander
ben om zelfs de meest simpele ‘praat’
video’s te editten, vertel ik je welke
programma’s en apps je zou kunnen
gebruiken om jouw video te monteren én laat ik je wat basic tips zien
die je met al deze apps/programma’s kunt toepassen. Kortom; de
échte basics en toepasbare tips
komen hier aan bod! Dus ben je er
klaar voor? Let’s Go!

waarom zou ik mijn video’s gaan editen?
Ja, dat is vaak een vraag die ik
terug gevuurd krijg als ik vertel over
het werk dat ik doe en dat je het
met de simpelste dingen al zelf kunt
doen. Want waarom moeilijk doen, de
video editen, terwijl je hem heel netjes hebt opgenomen en daardoor
gewoon makkelijk kunt doen?

én er dus echt mee bezig bent geweest. Het straalt dus ook wat uit
als je wat kleine aanpassingen in je
video verwerkt.

Het hoeft écht niet ingewikkeld te
zijn
Want in dit geval heb ik het qua
‘editen’ niet over het perfect maken
Dus ja, waarom zou je je video’s
van een video maar het uitbreiden
gaan editen?
van de content die jij in de video
Als jij je video’s zou gaan editen
laat zien of verteld. Geen moeilijke
dan kun je daar heel gemakkelijk
edit maar echt gewoon de simpele
je eigen huisstijl in verwerken. Dat is
dingen om net een klein extraatje
dan ook nummer één wáarom je je
toe te voegen. En daar wil ik je
video’s zou gaan editen. Net zoals jij graag mee helpen! Ja, ik wil het ook
zeer waarschijnlijk in je portfolio aan voor je doen, maar simpele dingen
bijvoorbeeld je foto’s een bepaald
kun je vaak ook al zelf doen! Dan
thema aka huisstijl hebt aanbracht,
kun je mij gewoon het uitgebreidere
kun je dat ook in je video’s doen.
werk laten oplossen als dat gewenst
Want door een simpele handeling
zou zijn :-).
kun je bijvoorbeeld je logo of je
Ik ben trouwens heel erg van niks
website in je video verwerken. Dit
moet en alles mag en kan. Dat geldt
maakt dat je video’s daardoor herook met het editen van jouw video’s.
kenbaar zijn en echt bij jouw branIk wil jou met dit e-book heel graag
ding/bedrijf horen!
de handvaten geven om jou te
Daarnaast kun je door een paar sim- overtuigen dat het niet moeilijk hoeft
pele aanpassingen de oneffenheden te zijn… Maar als je hierna nog
(aan bijvoorbeeld struikel zinnen)
denkt.. ‘Goh Fleur, laten we maar geuit je video halen, korte ondertitelin- woon doen, want dan zijn we al gek
gen (voor bijvoorbeeld Facebook)
genoeg, ik houd het lekker zo als ik
toevoegen en met een mooie in- en
het nu doe’, dan is dat natuurlijk ook
uit- fade de kwaliteit van de video
prima. Ik wil, kan en ga je nergens tot
hoog houden. Daaruit blijkt weer dat verplichten. Want uiteindelijk ben jij
je meer werk er in hebt gestopt dan
diegene die bepaald wat er en hoe
alleen het klikken op de record knop het online komt.

Welke apps of programma’s kan ik gebruiken?
Instagram
Je zou het niet denken, maar voor
de standaard bewerkingen zou je
ook gewoon de story functie van
Instagram kunnen gebruiken. Juist om
wat kleine visuele ‘accessoires’ toe te voegen of
voor kleine tekstuele ondersteuning is deze app
prima. Maar hier kun je bijvoorbeeld
niet echt in de clip van je video
knippen. Dus dan is het wel aan te
Montage apps voor je telefoon:
raden om juist deze app in combi- iMovie (iPhone)
natie met bijvoorbeeld VLLO te geDit is de standaard vibruiken. Dus in dat geval: eerst de
deo bewerking app van
versprekingen met VLLO eruit halen
Apple. Een App die voor
en hem dan oppimmpen via de story
een gratis app eigenlijk
heel uitgebreid is en waar prima mee functie van Instagram!
te werken valt. Als je niet in de mogelijkheid bent om geld uit te geven Montage programma’s voor lapaan een edit programma of app én top/computer
Als ik eerlijk ben, ben ik een grotere
je hebt een Apple apparaat dan
voorstander van een video’s editen
zou ik deze van harte aanbevelen.
via je laptop/computer als je die tot
je beschikking hebt met een montaVLLO
ge programma erop. Dit werkt naar
Een andere fijne app waar ik, als
mijn mening net iets makkelijker en
ik op mijn telefoon edit, mee werk is
daardoor ook vaak sneller om wat
VLLO. Dit is een iets uitgebreidere
kleine aanpassingen te doen dan
(gratis óf betaald) app
een app via je telefoon.
maar als je hem door hebt
een heel fijn programma!
Premiere Pro (via Adobe AbonEen groot pluspunt van
nement) Windows & Apple
deze app vind ik dat je ook verAls je mij zou vragen wat het beste
schillende video formaten kunt kieen fijnst werkende montage
zen. Iets dat bijvobeeld bij iMovie
programma zou zijn dan zou ik heel
(nog) niet kan.
hard Premiere Pro kunnen roepen. Dit
Nu ik je er écht van heb kunnen
overtuigen gaan we beginnen. Want
nu je je video hebt opgenomen of
de shots zijn geschoten moeten we
het gaan editen. Maar waarmee ga
je dit doen? Wat heb je er voor nodig? Ik ga je twee verschillende manieren ‘laten zien’; apps voor je telefoon en programma’s voor je laptop/
computer.

is dan ook (je raadt het vast al) het
programma waar ik mee werk.
Ik vind hem overzichtelijk, je kan
zelf indelen hoe
je
interface eruit ziet én
je
kunt er álle kanten mee op. Het enige
nadeel vind ik dat je dit programma óf voor €24,99 per maand voor
één app kunt aanschaffen óf je dit
met het Adobe pakket voor €60 per
maand kunt doen. Kortom; het is best
prijzig (vooral als je het alleen voor
de basic bewerkingen zou gaan
gebruiken), maar je kunt het altijd
een maandje proberen met de 30
dagen proefversie!
iMovie (alleen voor Apple,
Standaard op je macbook/MAC)
Dit is eigenlijk dezelfde app als voor
de telefoon. Een fijne gratis app
voor als je een Apple-fan bent en
waar je prima de basics mee kunt
editen. En er zijn genoeg mensen die
dit programma gewoon gebruiken
als standaard programma omdat
het zo’n makkelijke interface heeft en
uitgebreid is. Dus naast Premiere Pro
is dit mijn tweede dikke vette aanrader.
Davinci Resolve
Davinci Resovle vond
ik toen ik op zoek ging
naar de Movie maker
vervanger (het vroegere

standaard programma voor Windows). Dit schijnt dan een van de
makkelijkste gratis programma’s te
zijn. Dit is een programma voor zowel
Apple als Windows. Alleen kan ik hier
niet meer over zeggen, omdat ik hier
geen ervaring mee heb.
Premiere Rush (als je het Adobe
abonnement hebt)
Premiere Rush is een van de nieuwste
apps van dit moment van Adobe.
Deze app staat in verbinding met
de app via je telefoon als je een
Adobe abonnement hebt.
Stel, je begint een edit op
je telefoon en je wilt hem
later afmaken via je laptop, dan hoef je alleen het
project via Adobe Cloud te openen met de Adobe Rush app voor
desktop en hoplakee, daar is je edit!
Ook dit is een prima programma om
je basic montage in te maken!
Kortom; je moet gewoon even kijken,
proberen en aanvoelen wat voor jou
het beste voelt en werkt. Wel raad ik
je aan, als je het voor nu alleen bij
de basics wilt houden, er geen honderd euro’s aan uit te geven. Er zijn
bij veel apps en programma’s proefversies waar je gewoon je eerste
paar video’s (binnen het proef-termijn uiteraard) kunt editen en proberen.

De belangrijkste Basics
weergegeven. Deze fade in en out
is er ook voor je geluid of muziek
(constant power) dat je in de video
gebruikt. Als jij een muziekje hebt dat
niet tegelijk met het beeld eindigt
dan kan het nogal een abrupt einde
zijn. Door er een fade op de zetten
gaat dit iets geleidelijker en wordt
het dus netjes afgebouwd. Kortom
begin je video met een fade en eindig de video met een fade.

Oké, nu je weet waarom je een video wilt gaan editen, je een programma/app hebt gekozen dat bij
jou past gaan we door naar het
échte werk: de basics. Want over
welke basics heb ik nu steeds? En is
het echt zo makkelijk als ik het hier
eerder liet lijken? En waarom zijn
deze basics zo belangrijk om een
video een fijne video te laten zijn?
Kortom; genoeg vragen om nog
even lekker door te gaan over video en in dit geval het leukste van
het hele verhaal: de montage. Wat
mij betreft is dat trouwens ook het
mooiste wat er is aangezien je in de
montage de puzzelstukjes aan shots
(of één lang shot) tot één verhaal
aka geheel samen komt.
SO LET’S GET STARTED!

Begin en een eind: gebruik een inen out- fade
Laten we gelijk bij het begin beginnen of bij het eind. Het is net hoe
je het wilt zien. Want als je naar
een gemonteerde video kijkt kun je
misschien opmerken dat het nooit
random in een beeld begint en eindigt. Als in: het is niet plop - beeld
- het begint (met het begin) en het
wordt niet plotseling zwart (einde).
Het begin wordt opgebouwd en het
einde wordt netjes afgebouwd. Dit
noemen we in Premiere Pro een dislove en in vele apps een in- en/of
out- fade.
Deze in fade zorgt er trouwens ook
voor dat bijvoorbeeld, als je je
video op je Instagram feed upload, je als je geen omslag instelt
de video als een zwart vlak wordt

Als het kan; maak gebruik van muziek
Ik ben van mening dat muziek de
video pas echt compleet maakt.
Probeer het maar eens uit. Zet deze
video eens op (https://www.youtube.
com/watch?v=nHXF1ul8S44) en zet
in eerste instantie het geluid uit. Kijk
de eerste minuut. Vervolgens kijk je
dezelfde minuut nog een keer maar
dan, met de muziek aan. Voel je het
verschil? Hoe tof deze beelden ook
zonder muziek zijn, met muziek voel
je ze nog meer! Kortom: muziek geeft
net iets meer dimensie aan jouw video. Ook als het minder toffe beelden zijn als deze video overigens:-).
Wat dan wel weer een dingetje is bij
het gebruiken van muziek is dat het,
als je het bijvoorbeeld op YouTube wilt plaatsen, rechtenvrije muziek moet zijn. Eigenlijk kort gezegd
zijn dat alle top 40 nummer precies
niet.

Maar je kunt op YouTube bijvoorbeeld wel zoeken op roality free
music en dan kun je in beschrijving
vinden onder welke voorwaarden je
deze muziek in je video mag gebruiken.
Het is trouwens wel belangrijk om hier
op te letten omdat je video anders
van het platform, waar dit niet mag,
wordt verwijderd of het geluid niet
te horen is. Zonde van het werk! Muziek kun je trouwens downloaden via
de Mp3 converter (google maar).
Werk de oneffenheden bij: woord
struikelingen en de ‘euh’ en ‘aahs’.
Als ik een video edit waar veel in
gesproken is begin ik met het spotten van de beelden en met het
‘schoonmaken’ van de praat stukjes.
Dit zou je ook wel kunnen zien als het
eruit halen van de euhtjes en aahtjes.. Alleen krijg je daardoor gaten
(cuts) in je edit. Hierdoor kan het er
een beetje raar uit zien als je er heel
veel achter elkaar hebt. Zorg daarom dat het wel zoveel mogelijk natuurlijk blijft óf zorg ervoor dat je met
inserts kunt werken.
Inserts zijn beelden of is materiaal
dat je over de clip heen kunt zetten.
Zo kun je er voor zorgen dat je de
verspringing van de oneffenheid niet
ziet.

“Video informs and
entertains people and, good or bad,
today most people
prefer to watch a
video rather than
read a page of text”
Lisa Lubin

Denk bij een insert bijvoorbeeld aan
een foto over het onderwerp van
het verhaal of een sfeerbeeld.
Om rust in de video te behouden is
het wel van belang dat je met minimaal twee inserts achter elkaar werkt.
Een andere oplossing om verspringingen te verdoezelen is om te werken met digitale zoom. Zo staat het
orginele beeld op 100% en zoom je
het deel na de knip naar115% in.
Doe dit alleen als het beeld het
toe laat en je daarna bijvoorbeeld
geen halve hoofden overhoudt. Want
dat zou zonde zijn.
Voeg een logo / je site toe
Om je eigen huisstijl naar voren te
laten komen zou ik je adviseren om
iets van je huisstijl toe te voegen.
Zo kun je bijvoorbeeld je logo links
in de hoek plaatsen of een link naar
jouw website in de kleur en lettertype
van je huissitjl. Of maak een kader
om de video heen in de kleur van
jouw huisstijl waardoor het nog meer
overeen komt met waar jij voor staat.
Werk belangrijke teksten/beelden
uit met stukjes tekst
Iets wat tegenwoordig helemaal in is
en wat je vast wel voorbij hebt zien
komen op Facebook of Instagram, is
dat er wordt gewerkt met teksten in
je video. Dit kan zijn een gehele

ondertiteling of alleen stukje tekst
van belangrijke dingen die er worden verteld. Daarnaast is het ook
weer handig voor de mensen die
zonder geluid naar je video kijken.
Zo krijgen ze toch de rode draad
van het verhaal mee zonder dat ze
met geluid kijken.
Tekst toevoegen kun je makkelijk
doen in een montage app/programma, maar ook bijvoorbeeld via Instagram. Dit kun je doen door de video
als een story te opnenen, de tekst
erbij te typen en op het opslaan
tekentje te drukken.
Of als de montage app/het programma je nog niet lekker ligt maar
je wel goed overweg kan bijvoorbeeld met Photoshop dan kun je ook
daar je teksten in uitwerken. Zolang
je deze maar renderd als PNG zodat je geen achtergrond hebt en je
hem gewoon over je video heen kunt
zetten.

Dat was hem!
Ja, je leest het goed. Zit je er net lekker in, ben je alweer aan het einde van
dit e-book gekomen… Ik hoop dat je door deze simpele basic tips voor
programma’s/apps en het monteren van video enthousiast bent geworden
én er lekker mee aan de slag kunt. Uiteraard zou ik zo nog 7464 (overgangen, tekst effecten, hoe je een mooie fade maakt, op muziek editen, basic
kleurencorrectie, geluid gelijk zetten met het beeld, simpele tekst animaties
en wie weet ook nog wel leuke film tips ect ect ect…) dingen uitgebreid
kunnen uitleggen maar dat ga ik nu niet doen (als er animo voor is ga ik
dat zeker wel doen op een later termijn). Ik hou het voor nu bij de basics!
Daarnaast hoop ik dat ik je een beetje heb kunnen enthousiasmeren en heb
laten zien dat jij dit ook kan. Gewoon met alle ‘huis, tuin en keuken’ apparatuur om het zo maar even te zeggen, want meer is er (voor nu) niet nodig.
Ik wil je voor nu bedanken voor je tijd en het feit dat je dit e-book hebt
gedownload! Met een groot plezier heb ik dit in elkaar gezet en hopelijk
heb je het ook zo ondervonden! Als er nog vragen zijn; schroom niet. Als je
hulp nodig hebt voor het toepassen van deze tips (of er gewoon nog meer
vragen over hebt): stuur een DM via Instagram (@fleurdekock.nl) of mail naar
info@fleurdekock.nl. En uiteraard als ik je nog steeds niet heb kunnen overtuigen dat ook jij dit kan, vanwege het feit dat het je gewoon niet ligt of je
er geen tijd voor hebt: ik neem het nog steeds met alle liefde van je over en
ga graag een samenwerking aan! Kijk in dat geval even op mijn site naar
de mogelijkheden of stuur mij een mailtje.
Nogmaals bedankt en wie weet tot snel!
Liefs
Fleur
Video maker
‘Laten we de media een stukje mooier maken en jouw verhaal vertellen.’

#bonus
Denk je nu, na het lezen van dit e-book: ‘Leuk Fleur, dit e-book
en deze tips, maar nu weet ik nog niet hoe ik met mijn video’s
het beste van de grond kan krijgen....’
Dan heb ik iets leuks, omdat je dit e-book hebt gelezen, maar
ook omdat ik het gewoon leuk vind dat jij nu met video aan de
slag wilt: Ik ga met jouw mee denken om jouw video plan van
de grond te krijgen.

Na ons gesprek weet jij...

... Wat je voor video’s gaat maken en welke stijl past bij jouw 		
onderneming
... Hoelang jouw video’s gaan worden
... Hoe je deze video’s op een passende manier gaat inzetten
... Hoe je jouw video plan kunt gaan uitvoeren
& Ik geef je nog een aantal handvaten voor tijdens het filmen!

Plan een gesprek in!
Website: www.fleurdekock.nl | Instagram: @fleurdekock.nl | E-mail: Info@fleurdekock.nl

