
Instructie voor De training ‘Het maken van een Video-verslag’

>>>>>’ Een Videoverslag maken, en wat komt er allemaal bij kijken?’<<<<<<<

Op 10 november zal de workshop plaats vinden in een echte TV-Studio bij de 
Wereldomroep. En wel in het decor van Café de Buren. In dit programma praten de 
Nederlandse Karin van den Boogaert en de Vlaamse Tine van den Brande met gasten 
over de overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. Op 24 
oktober zond BVN de eerste aflevering uit.

Een inspirerende omgeving dus maar voorlopig hebben jullie bij de training alleen het 
volgende nodig:

 
• je eigen camera met statief en opgeladen batterijen;

• je eigen laptop met Video Editprogramma (b.v. Pinaccle of Moviemaker is 
standaard geleverd bij elke WindowsXP software;

• een hoofdtelefoon die op de laptop aangesloten kan worden.

• Een flinke dosis enthousiasme en doorzettingsvermogen!!

EN ook alvast wat inleidend lesmateriaal om:

1. de eerste oefening voor thuis
2. de eindopdracht

goed te kunnen maken  .  
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Bij de eerste oefening voor thuis

. 

‘Monteren is opnieuw regisseren’

Monteren is vooral ook weglaten. Maar monteren is bovenal het bepalen van ritme, de 
timing, de selectie en het is ook effectbejag, snelheid, rust, concentratie en afwisseling.

Monteren in actie

Grofweg gezien kan een scène op twee manieren gemonteerd en opgenomen worden. 
Bij de mastershot- of mastertake-techniek wordt een instelling gemaakt waarin de hele 
scène van begin tot eind wordt opgenomen. Als de scène niet hoeft te worden 
gedecoupeerd is hiermee de kous af. 
Omdat het ritme en de snelheid van de scène nu tijdens de opname zijn vastgelegd kan de 
montage geen enkele andere mogelijkheid meer bieden: de scène moet in haar volledige 
lengte gebruikt worden. 

Als er wel gedecoupeerd moet worden, dient er na de opname van de master nog een 
aantal inserts vanuit andere camerastandpunten te worden gedraaid. In de montage 
kunnen tempo en ritme van de scène dan door middel van inlassen nog bepaald worden; 
de scène kan zelfs worden ingekort of verlengd. 

Monteren in continuïteit

Kijkend naar de praktijk van het monteren kunnen er twee methodieken worden 
onderscheiden, monteren in continuïteit gebeurt als er wordt gewerkt aan de hand van een 
uitgeschreven scenario, wat bij de meeste speelfilms en vrijwel al het televisiedrama het 
geval is. Een dergelijke manier van monteren is gebaseerd op sequenties waarin de 
handelingen van shot tot shot doorlopen in vloeiende overgangen. Het materiaal toont de 
hoofdhandeling van de scène vanuit verschillende camerastandpunten, de 
nevenhandelingen worden getoond via cut-away shots en reactieshots. 
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De totale scène vertelt op die manier een verhaal met een begin, een midden en een eind. 
Bij deze manier van monteren is, de term zegt het al, de continuïteit van het grootste 
belang. Vooral de shots van de hoofdhandeling moeten matchen, de emotionele 
ontwikkelingen in de scène moeten geloofwaardig zijn en de mise-en-scène van het 
geheel moet organisch en logisch overkomen. 

De montage, met een duur woord heet dit decoupage komt in de workshop ruim aan bod. 
Kijk maar eens naar de RTL 4 ‘Eigenhuis en tuin’ filmpjes op 
http://www.rtl.nl/huistuinkeuken/eigenhuisentuin/archief/    en probeer zoveel mogelijk 
uit!

Let bij de montage op de continuïteit en beeldovergangen, gebruik ook wisselende 
uitsnedes en camera bewegingen.

Vraag1: Wat is de continuïteitsfout van bovenstaande film?

De Opdracht:

Monteer bijgeleverde ‘Tony steekt over’ in een logisch mooi doorlopend geheel. De actie 
moet mooi doorlopen. Ook moet er een leuk muziekje of ander geluid onder komen.

Mail het gemonteerde Tony oversteekfilmpje   uiterlijk op donderdag 8 november   
naar www.arnoldpieterse@live.nl.
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Bij de eindopdracht   (krijg je op de training)  

Alvast ter overdenking: 

• hoe komen we aan ideeën?
• wie zijn de  hoofdpersonen waar het verhaal/gebeurtenis om draait?
• filmen we buiten en-of binnen en wanneer?
• Zijn er rekwisieten nodig?
• welke apparatuur nodig tijdens en na de productie?

Op de eerste cursus dag begint Bert met de workshop scenario. Dit heb je o.a. nodig voor 
het opdoen van ideeën voor de eindopdracht die je ’s middags aan het einde van de 
training mee krijgt.

Alvast wat benodigde voorkennis:

Biivoorbeeld: <<<< Wat is een storyboard en wat zijn Shots(beelduitsneden)?>>>>>

Het Storyboard

De bestaande shots (voorlopig alleen de rode nodig)
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• Het Grote Totaal (GR.TOT) 
• Het Totaal (TOT) 
• Het Half Totaal (1/2 TOT) 
• Een Ruim Medium Shot (RUIM MED of RMS) 
• Het Medium Shot (MED of MS) 
• Het Close Medium Shot (CL. MED) 
• De Ruime Close-up (RCU) 
• Close-up (CU) 
• De Grote Close-up (GR. CU) 
• Het Detail

Het Filmen, zelf, hoe uw videocamera werkt heeft u vast wel eens 
uitgeprobeerd. 

Leuk heen en weer, op en neer bewegen met die camera, lekker in en 
uitzoomen!!!

Niet dus.....
Altijd rustige bewegingen en de beweging altijd afmaken!

Toch even een tip! 
Zet de knop 
Witbalans altijd 
op automatisch.

De meest voorkomende bewegingen:

• Zoom
De zoom is eigenlijk geen camera beweging. Door in te zoomen krijg je het gevoel 
dichterbij te komen. Perspectivisch verandert er niets. We vergroten alleen uit. 
Liever naar het onderwerp toe gaan (wiebelt minder)

• Pan
Dat is een afkorting van panoramiseren. We bewegen de camera horizontaal, vanuit 
een vast standpunt (Beweging afmaken!)

• Tilt
Dat is de camera verticaal bewegen vanuit een vast standpunt (Idem)
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• Lift
Dat is de camera zelf van beneden naar boven optillen

• Rijder, ook wel tracking genoemd
We verplaatsen de camera op een karretje, plakken hem aan een auto of op de 
bagagedrager van de fiets en verplaatsen de camera in de gewenste richting.

>>>>>>Heel mooi allemaal ik kan nu de camera bewegen, weet wat ik in beeld kan 
plaatsen maar hoe hoog houdt ik de camera?

Dat heet perspectief, de plaatsing (hoogte van de camera)

Vraag 2:  Wat zou het effect zijn op de kijker als je 3x hetzelfde zou filmen in 
verschillende perspectieven?

Kikvorsperspectief

Ooghoogteperspectief

6



 

Vogelvluchtperspectief

 

:

 

Nog even dit, let op het licht!

Als je overdag in een kamer gaat filmen, doe dan zoveel mogelijk lampen aan. Hoe meer 
licht er is hoe mooier het gefilmd wordt en hoe minder je last hebt van tegenlicht. 
Tegenlicht is het licht wat van buiten door de ramen komt. 

Vraag 3: Hoe zou dat komen, dat figuur op voorgrond zo donker is?
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Tegenlicht zorgt ervoor dat je film-opname héél donker wordt. Tegenlicht is ook de zon 
of een felle lamp. Dus nooit lampen naar de camera richten. Schemerlampen zijn ok. Kijk 
ook uit en ga niet met je rug voor een lamp staan met de camera, want dan krijg je een 
lelijke schaduw.

Over geluid, zorg dat de microfoon in de buurt van de geluidsbron is die je filmt!
 Neem eerst even wat test geluid op en luister dan of dit niet te hard of te zacht is.

Wordt niet ongerust. We komen op alles ruimschoots terug!

Neem de antwoorden van de gestelde vragen mee naar de workshop en mail het 
Tony oversteekfilmpje uiterlijk op donderdag 8 november naar 
www.arnoldpieterse@live.nl.

SUCCES!

‘Het is goed om een eindpunt te hebben om naar toe te werken.
Maar aan het einde is het de reis die het meeste telt’  (Ursula le Guin)
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