
Een videofilm maken.

Een handleiding door Eric Braet van AVS



Waaruit bestaat een videofilm?

Een videofilm is opgebouwd door verschillende clips na 
elkaar te zetten.

Clips zijn een aantal frames bij elkaar.

Een frame, kader is een foto of een aantal foto’s bij 
elkaar.



Voordat wij een film kunnen maken moeten we eerst een 
Programma binnenhalen om deze te kunnen maken,

Wie een filmcamera kocht, die heeft waarschijnlijk bij de aankoop dergelijk programma gekregen zoals;
Videocomposer of movie director,
Wie geen programma heeft die kan er een binnenhalen via:
Google zoeken wij naar Movie maker
Dat is dan:

https://www.windows-movie-maker.org/

Vroeger, in de tijd van de pellicule werden de frames met lijm aan elkaar geplakt 
zodat men een clip kreeg en na het aaneen plakken van die clips verkregen wij 
dan een film.
Gelukkig is dat nu verleden tijd.

https://www.windows-movie-maker.org/






Na het downloaden is er nu een nieuw programma op de pc bijgekomen



Zo ziet er het programma uit.



Bovenaan staat een werkbalk waar men bepaalde bewerkingen kan mee doen.

Maar het eerste wat we moeten doen is een aantal clips opladen zodat we die kunnen bewerken.

We maken een nieuw project.

Natuurlijk kunnen we ook een reeds 
gemaakt project terug openen.



Vervolgens moeten wij de beelden inladen die we met de filmcamera of gsm gemaakt 
hebben.
Die gaan we gaan halen in onze computer of van een sim kaartje of usb stick.



De bestanden die wij willen gebruiken die selecteren wij en voegen wij toe via
Video of foto toevoegen

Via verkenner kiezen wij de bestanden



tijdens het binnenhalen van de 
clips komt er links onder een 
melding dat U even moet 
wachten.



De Clips, zoals we die stukjes films noemen, komen op het storyboard te 
staan

Via de play toets kunnen we de film bekijken



Het kleine lijntje duid aan waar we in de film zitten en dit kunnen wij met 
de muis verplaatsen naar waar we willen, merk ook op de filmtanden tussen 
twee clips van de film.



Het eerste wat we gaan doen is een titel aan onze film geven.

Waar mijn film staat typ je nu de titel



De titel fade in en out en dit gedurende 7 seconden wat wat lang is als het een 
korte titel is, daarom dubbel klik je op de titelbalk en vervolgens krijg je een 
nieuwe menu

In het kader kan je nu de tijd aanpassen en die staat nu op 5 seconden.



Natuurlijk kan je ook de tekst van 
de titel bewerken, een ander 
lettertype een ander kleur enz.



Dubbelklik je op de kleine balk, dan kan je de tekst aanpassen, dubbelklik je 
op de dikke balk dan kan je de achtergrondkleur aanpassen.



Het is natuurlijk ook logisch dat er een aftiteling is voorzien.

En de aftiteling kan verscheidene onderdelen bevatten






