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Inleiding
Het eerste deel van dit boek maakt u wegwijs in typische 
begrippen uit de filmwereld en de filmtechniek. Daarna 
plaatsen we de meest voorkomende analoge en digitale 
filmformaten en hun specificaties naast elkaar. Stap voor stap 
wordt uitgelegd hoe u die filmformaten kunt converteren, 
digitaliseren en bewaren... Lang vergeten media zoals de 
VCD, de CD-i en 8mm-film worden nieuw leven ingeblazen. 
Ook nieuwe media zoals Blu-ray en digitale televisie geven 
hun geheimen prijs. De verschillende hoofdstukken maken 
u eveneens wegwijs in de vakterminologie van de video-
professional. Zo komen professionele film- en animatietech-
nieken binnen handbereik van de video-amateur. Wat is 
greenscreen, stopmotion, pixelation, 3D, compositing... en 
hoe kunt u er zelf in uw filmprojecten van gebruikmaken? 
Ook de creatievelingen komen ruimschoots aan hun trek-
ken. Hoe maakt u van een digitale video een flipbook of een 
fotomozaïek? Gaat u graag aan de slag als V-jay? Of wilt u 
vriend en vijand verbazen met het gebruik van webcamtech-
nieken in een multimediapresentatie? Uiteraard kan ook een 
hoofdstuk over digitale video en internet, streaming video 
en netwerken niet ontbreken. 

Voor	wie	is	dit	boek	bestemd?
Bent u al jaren bezig met digitale video en botst u telkens 
weer op dezelfde problemen, dan is dit boek u op het lijf 
geschreven. De heldere stappenplannen en de bondige tek-
sten zorgen voor een doe-het-zelfboek dat geen gespecia-
liseerde voorkennis vereist. Maar ook (semi-)professionele 
gebruikers vinden hier zeker hun gading. Heel wat filmtech-
nieken en termen die zelfs voor gespecialiseerde gebruikers 
niet altijd even duidelijk zijn, worden in klare en duidelijke 
taal uit de doeken gedaan. Dit boek biedt u immers een 
schat aan tips en technieken om zelf aan de slag te gaan met 
het digitaliseren van analoge video, animatie en professio-
nele filmtechnieken. 
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Hoe	leest	u	dit	boek?	
De onderwerpen, tips en trucs in dit boek zijn gerangschikt 
volgens een logische en overzichtelijke structuur. Binnen elk 
deel vindt u oplossingen voor veelgestelde vragen, bruik-
bare tips en handige stappenplannen die u oplossingen aan-
bieden of wegwijs maken in allerlei filmtechnieken. Omdat 
elk deel op zich staat, kunt u gerust door het boek bladeren 
en ergens inpikken of enkel die tips lezen die u interessant 
vindt of nodig heeft. 

De schermafbeeldingen in dit boek zijn gemaakt onder Mac 
OS X, Windows en Linux. Toch hebben we zoveel mogelijk 
gekozen voor programma’s die zowel voor Windows als 
voor Mac OS X (en vaak ook Linux) beschikbaar zijn. Indien 
mogelijk hebben we gekozen voor programma’s die gratis 
kunnen gedownload worden. In veel gevallen gaat het om 
open source programma’s. Bij elk programma vindt u een 
downloadlink. Het is best mogelijk dat er reeds een nieuwe 
versie van het beschreven programma beschikbaar is als u 
dit boek leest, maar dat zou geen probleem mogen vormen. 
Als de link niet langer beschikbaar is, biedt een zoektocht via 
Google of een andere zoekmachine vaak een uitweg. 

Vaak bieden ook andere programma’s een gelijkaardige 
functionaliteit en/of beschrijven we niet alle functies van een 
gekozen programma. Het is echter niet onze bedoeling om 
de volledige werking van alle programma’s uit de doeken te 
doen. We willen u enkel op de goede weg zetten en tonen 
wat mogelijk is op het vlak van digitale video.
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Filmen	en	
filmtaal

Deel	1
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Ondanks de digitale revolutie heeft het medium film een 
aantal van zijn bekendste eigenschappen behouden. Zaken 
zoals beeldsnelheid, beeldverhouding en het gebruik van 
kleuren hebben wat wijzigingen ondergaan, maar vonden 
hun oorsprong in een ver verleden. In dit deel leggen we 
u uit waar die typische kenmerken vandaan komen en welk 
nut ze nog steeds hebben. We geven u eveneens een uitge-
breid overzicht van beeldresoluties en verhoudingen van de 
belangrijkste mediaspelers op de markt. In het laatste onder-
deel zetten we een aantal belangrijke begrippen voor het 
maken van een film op een rij.

Wat	is	film?
Film is een illusie van bewegend beeld. Na de uitvinding van 
de fotografie ging men al snel op zoek naar een techniek om 
ook bewegend beeld te registreren en op een later tijdstip 
weer te geven. De Amerikaan Eadward Muybridge slaagde 
er in 1878 als eerste in om beweging vast te leggen. Met een 
reeks fototoestellen schoot hij meerdere beelden van een 
voorbijrennend paard in één seconde. Wanneer men die 
foto’s snel na elkaar bekeek met een aangepast apparaat, 
kreeg men de illusie van beweging. Thomas Alva Edison en 
de gebroeders Auguste en Louis Lumière waren echter de 
eersten die een echte filmcamera bouwden. De Lumières 
combineerden zelfs camera en projector in één. Nauwelijks 
een paar jaar later zou de goochelaar Méliès de basis leg-
gen voor heel wat professionele filmtechnieken en special 
effects, zoals onder meer stopmotion.
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De films van de gebroeders Lumière zijn te vinden op YouTube.

Science fiction uit de oude doos van Méliès.

De tekenanimatie is nog ouder dan de fotografische film. 
Hierbij zijn het tekeningen die de illusie van beweging 
scheppen. In de negentiende eeuw zouden apparaten zoals 
de praxinoscoop beeldsequenties gebruiken om bewegin-
gen naadloos te herhalen. Hiermee werd de basis van de 
moderne tekenfilm gelegd. 
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Animatie met de praxinoscoop.

Naast de analoge film deed in de tweede helft van de 20ste 
eeuw ook de magnetische registratie van film op videoban-
den zijn intrede. Ondertussen is film ongetwijfeld het popu-
lairste medium geworden. Dankzij de digitale revolutie ligt 
het maken en delen van professionele films binnen ieders 
handbereik. Enkel uw eigen fantasie en kennis trekken de 
grens...

Beeldsnelheid	en	timecodes

Hoe	werkt	timecode	en	fps?
De beeldsnelheid van een film wordt uitgedrukt in frames 
per seconde (fps). Anders gezegd: het aantal beelden die 
aan het menselijk oog moeten voorbijflitsen om de illusie 
van beweging te creëren. Daarom tonen videoprogramma’s, 
naast het aantal uren, minuten en seconden, ook het aantal 
verstreken frames. De tijdscode (timecode) van een video 
ziet er als volgt uit:

uren:minuten:seconden:frames

Zo staat bijvoorbeeld 01:24:15:14 voor 1 uur, 24 minuten, 
15 seconden, het veertiende frame.

Dl1-004.TIF
Timecode in videomontagesoftware

Bij het begin van elke seconde start de framerate terug van 
0. Bij tijdscode 00:00:00:00 wordt het eerste beeldframe ge-
toond. Een frame later staat de tijdscode op 00:00:00:01 enz. 
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00:00:00.00
00:00:00.01
00:00:00.02
…
00:00:00.28
00:00:00.29
00:00:01.00
00:00:01.01

25,	30	of	29,97	frames	per	seconde?
Omdat het elektriciteitsnet in de Verenigde Staten wissel-
stroom met een frequentie van 60 Hz levert, koos men bij de 
lancering van zwart-wittelevisie voor het uitzenden aan 30 
beelden per seconde (60 velden). Door de introductie van 
de kleurentelevisie ontstond er echter een probleem. De 
toegevoegde kleurcomponent interfereerde met het mee-
gestuurde audiosignaal. Omdat het aanpassen van de audio 
oudere televisietoestellen incompatibel zou maken, moest 
men gaan knippen in de bandbreedte van het videosignaal. 
De beeldsnelheid werd verlaagd naar 29,97 fps. Deze snel-
heid zorgt echter nog steeds voor verwarring bij veel ama-
teurs en professionals. 

In Europa levert het elektriciteitsnet stroom met een fre-
quentie van 50 Hz. PAL, dat veel beter is en later werd ge-
introduceerd dan NTSC, komt dan ook met een beeldsnel-
heid van 25 fps (50 velden).

Wisselstroom of AC (Alternating Current) is een elektrische 
stroom met een stroomrichting die doorheen de tijd wisselt. 
De spanning tussen 2 punten (uitgedrukt in volt) wisselt met 
een frequentie van 50 of 60 keer per seconde. Die frequen-
tie drukt men uit in hertz (Hz).
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Hoe	werkt	drop	frame	counting?
De 29,97 fps van NTSC-film zorgen voor heel wat verwar-
ring en misverstanden. Uiteraard moet u die snelheid niet 
letterlijk nemen, maar u moet ze ook niet naar boven of be-
neden afronden! Zoals u eerder al kon lezen, liet men in elke 
minuut een aantal frames vallen om ruimte te maken voor de 
kleuren informatie. In de praktijk komt het erop neer dat in 
100 seconden tijd 2997 volledige beeldframes zijn getoond. 
De tijd tussen elk afzonderlijk frame bedraagt 1/29,97 se-
conden of 0,03336666... seconde. De beelden lopen dus 
een fractie trager dan aan 30 fps, want 0,03336666... is iets 
langer dan 0,3333 seconde. 

Hogere beeldsnelheden veroorzaken kleinere tijdsinterval-
len tussen de afzonderlijke frames. Dit interval zorgt voor 
problemen bij de weergave van een timecode. In de timeco-
de kan men immers moeilijk met deeltjes van frames werken. 
De oplossing die men daarvoor bedacht heeft, lijkt sterk op 
het invoeren van schrikkeldagen om de kalender in ‘slag’ te 
houden met het zonnejaar. 

Na één uur film zijn er bij 30 fps-film 108 000 frames gepas-
seerd, aan 29,97 fps slechts 107 892. Dat vormt een verschil 
van 108 frames. Elke minuut laat men 2 frames uit de telling 
vallen. Uiteraard laat men geen beelden van de echte film 
vallen, maar slechts uit de timecode. Op die manier verlie-
zen we elk uur 120 frames, maar het verschil bedraagt slechts 
108. Daarom laat men geen frames vallen wanneer de telling 
van de minuten deelbaar is door 10. Zo blijft de timecode 
ongeveer gelijklopen met de werkelijke tijd. 

Bij drop	frame	counting worden seconden en frames ge-
scheiden door een , of ; i.p.v. een . of :

00:00:00,00
00:00:00,01
...
00:00:59,28
00:00:59,29
00:01:00,02
00:01:00,03
enz.
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Fields,	frames	en	progressive	scan
Een PAL-film telt 25 frames per seconde. Al is de theorie iets 
eenvoudiger dan de praktijk. Een camera filmt 50 beelden 
per seconden en mixt ze tot 25 frames. De camera verdeelt 
het beeld in horizontale lijnen (scan lines). U beschouwt die 
lijnen best als een genummerde lijst. In het ene beeld regis-
treert hij alle even lijnen, in het andere beeld alle oneven 
lijnen. Beide verzamelingen noemen we een veld (field). Ver-
volgens mixt de camera het veld van de oneven lijnen met 
het veld van de even lijnen. Het eindresultaat is één beeld-
frame. Het vermengen van beide velden noemen we inter-
lacing	(25 interlaced frames, 25 fps).

Interlacing lijnen

Het onderstaande stappenplan maakt het wat duidelijker:

1 Opname field 1 (bovenste lijn)

2 Opname field 2 (lagere lijn)

3 Mix (=interlacing) van field 1 en field 2 in frame 1

4 Opname field 3

5 Opname field 4

6 Mix (=interlacing) van field 3 en field 4 in frame 2
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Analoge camera’s en videorecorders registreren eveneens 
50 beelden per seconde, maar mixen ze niet in 1 frame.

1 Opname field 1 (=frame 1) (oneven scan lines)

2 Opname field 2 (=frame 2) (even scan lines)

4 Opname field 3 (=frame 3) (oneven scan lines)

5 Opname field 4 (=frame 4) (even scan lines)

Omdat er een minimaal tijdsverschil is tussen de opname 
van beide velden, zit er ook een kleine verschuiving tussen 
de beelden in beide velden. Op een televisietoestel zorgen 
de interlaced/interweaved velden voor een vloeiendere be-
weging. Bij het digitaliseren van een interlaced film, zal de 
software 25 (interlaced) beelden per seconde opleveren. 
U krijgt dus niet alle 50 velden te zien. Met software zoals 
AviSynth of VirtualDub kunt u de interlaced beelden weer 
omzetten in velden (zie deel 4). Op een computerscherm 
(bijvoorbeeld in videomontagesoftware) zorgen interlaced 
frames voor vervelende lijnen in het beeld. In deel 4 kunt 
u lezen hoe u de interlaced lijnen kan ‘verdoezelen’. Wan-
neer u filmbeelden op een computer maakt (bijvoorbeeld 
slideshow, animatiefilm,...) worden de beelden niet als vel-
den ontwikkeld maar werkelijk als 25 beelden per seconde 
opgeslagen in het filmbestand. In dat geval spreekt men van 
progressive	scan. 

DVD-schijven kunnen zowel interlaced beelden bevatten als 
films in progressive scan. Een bioscoopfilm die rechtstreeks 
vanaf de originele film op DVD is gezet, zal progressive scan-
beelden bevatten. Wanneer u zelf met een DVD-recorder 
beelden van VHS of analoge televisie opneemt, staan de 
beelden in een interlaced formaat. 

Vermits (analoge) televisietoestellen 50 velden verwachten, 
moet de DVD-speler of het afspeelapparaat progressive 
scan-beelden weer gaan omzetten in 50 beelden. Bij deze 
omzetting wordt geen echte interlacing toegepast, maar 
worden de 25 beelden simpelweg verdubbeld.
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De logische vraag is waarom een camera dan niet meteen 
50 progressive beelden registreert? De verklaring is simpel. 
Toen televisie aan zijn opmars begon, bleek analoge tech-
nologie niet in staat om aan die snelheid te filmen en tele-
visie was niet in staat om beelden met een dergelijke snel-
heid weer te geven. Interlacing is een oude, maar niettemin 
zeer slimme compressiemethode waarbij de benodigde 
bandbreedte wordt gehalveerd. In zones van het filmbeeld 
waarin geen beweging voorkomt, blijft de volledige resolu-
tie behouden. Bij bewegende beelden wordt de resolutie 
gehalveerd, maar de beweging blijft vloeiend (smooth).
Bij heel wat nieuwe camera’s kunt u in de Progressive Mode 
filmen, maar worden er slechts 12,5 beelden per seconde 
getoond.

Meer	frames	is	niet	altijd	beter
Bioscoopfilms tonen 24 non-interlaced/progressive frames 
per seconde. Dat is minder dan PAL en NTSC, en toch lij-
ken de beelden vloeiend en helder. Zoals we eerder reeds 
zeiden, is film niet meer dan de illusie van beweging. Die 
illusie hangt dus niet noodzakelijk samen met de hoeveel-
heid frames per seconde. Onze hersenen ervaren vervaging 
in het beeld als vloeiend. Hoe scherper de beelden, hoe 
schokkeriger ze vaak aanvoelen. Wanneer u een dicht be-
wolkte hemel filmt met vrijwel stilhangende wolken, zal dit 
zelfs bij een lage beeldsnelheid als vloeiend ervaren wor-
den. Oorzaak is dat er in een dergelijk beeld vrijwel geen 
scherpe randen voorkomen en de verschillen tussen de op-
eenvolgende frames minimaal zijn. Wanneer u een potlood 
snel heen en weer beweegt voor uw ogen, ziet u het niet 
meer scherp maar vaag. Onze hersenen ervaren het niette-
min als een vloeiende beweging. Een film met 50 scherpe 
progressive beelden zou eerder als schokkerig ervaren wor-
den dan een 24 fps-bioscoopfilm met wat blur (vervaging) 
op de beelden!
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Flikkerende	beelden
Onze ogen nemen de werkelijkheid vloeiend weer en delen 
die niet echt op in frames per seconde. Dit verklaart meteen 
waarom een filmbeeld en zeker een televisiebeeld kan flik-
keren. Wanneer het ene frame door het andere vervangen 
wordt, wordt het scherm gedurende een fractie van een se-
conde even zwart. Aan 24 fps lijkt de film dan wel vloeiend 
(smooth), maar de 24 ‘verversingen’ zorgen voor heel wat 
geflikker. De oplossing voor dit probleem lijkt op het eerste 
gezicht nogal vreemd: de projector in de bioscoop toont/
ververst elk frame 3 keer. Hierdoor worden de zwarte over-
gangen iets korter en frequenter. Op die manier ziet u in de 
bioscoopzaal films aan 72 fps... ook al zijn er in werkelijk-
heid maar 24 progressieve afbeeldingen. Dezelfde techniek 
wordt toegepast bij een televisiescherm. Hoe hoger de Hz 
over verversingsgraad, hoe minder de beelden flikkeren! 
Een tv van 100 Hz ververst zijn beeld 100 keer per seconde, 
waardoor het flikkeren nog nauwelijks zichtbaar is. Boven-
dien blijft een helder beeld een paar seconden op ons net-
vlies bestaan (afterimage). Kijk maar eens even in een lamp 
en u ervaart meteen wat we bedoelen! Door die nabeelden 
winnen heldere beelden het ook van de zwarte beelden tus-
sen de frames. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat een lichtflits van 1/220ste 
van een seconde door onze ogen geregistreerd wordt. Wan-
neer u een tv-scherm van opzij bekijkt, valt het geflikker zelfs 
bij een hoge verversingsgraad nog op. Om een scherm volle-
dig flikkervrij te maken, moet het waarschijnlijk pulseren aan 
1/500ste deel van een seconde. 

PAl,	NTSC	of	SeCAM
Voor het uitzenden van zwart-witt elevisiebeelden werden 
wereldwijd een aantal standaarden in gebruik genomen. Ze 
verschillen wat betreft het gebruikte aantal lijnen, maar ook 
in het aantal velden en frames per seconde. Over de oor-
zaak van die verschillen tussen de Amerikaanse en Europese 
standaarden leest u meer in het onderdeel ‘25, 30 of 29,97 
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frames per seconde’. Binnen die vier normen bestaan er nog 
verschillende systemen die vooral te maken hebben met de 
manier van uitzenden in o.a. kanaalbreedte, bandbreedte, 
beeldmodulatie, geluidsmodulatie (AM of FM),... Die syste-
men duidt men aan met een letter.

• Brits: A

• Europees: B, C, D, G, H, I, K, L, N

• Frans: E, F

• Amerikaans: J, M

Verschillen in framesnelheid.

Het bizarre aantal frames per seconde in het Amerikaanse 
televisiesysteem is zoals hogerop reeds gezegd te wijten aan 
het toevoegen van kleurinformatie aan de zwart-witbeel-
den. In Amerika werd de NTSC-kleurruimte aan de zwart-
witbeelden toegevoegd. In Europa koos men voor PAL of 
SECAM. 

Televisiesysteem lijnen Velden/rasters fps
Amerikaans 525 (480 zichtbaar) 59,94 (NTSC) 29,97 (NTSC)
Brits 405 50 25
Europees 625 50 25
Frans 819 50 25

In tegenstelling tot wat u vaak leest, heeft het aantal lijnen 
en het aantal frames per seconde niets te maken met PAL of 
NTSC, maar wel met het gebruikte televisiesysteem.
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Kleurentelevisiesysteem Verklaring landen
NTSC National Television 

Standards Committee
Noord-Amerika, Japan, 
Filipijnen

PAL Phase Alternating 
Line

West-Europa, Australië, Zuid-
oost-Azië, Zuid-Amerika

SECAM Sequential Couleur 
Avec Memoire

Frankrijk, Rusland, Oost-Euro-
pa, Centraal-Azië

Uitzendsysteem Kleursysteem
A geen (verouderd systeem)
I PAL
B G H PAL
B G SECAM
B NTSC
D K SECAM
D PAL
E geen (verouderd systeem)
L SECAM
M NTSC
J NTSC
M PAL
N NTSC
N PAL

Kleuren	en	kleurruimtes
PAL, NTSC en SECAM zijn technieken om kleur toe te voe-
gen aan analoog uitgezonden videobeelden. De manier om 
de kleuren te coderen (in getallen omzetten) noemt men de 
kleurcodering. Geen enkele codering slaagt erin om alle mo-
gelijke kleuren ook effectief te omschrijven. De verzameling 
van alle kleuren die door een codering kunnen worden om-
schreven, noemt men de kleurruimte. PAL gebruikt de YUV-
kleurruimte/codering, NTSC de YIQ-kleurruimte/codering. 
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Ongetwijfeld kent u de RGB-kleurruimte op uw computer of 
de sRGB-kleurruimte van een aantal digitale fototoestellen. 
De CMYK-kleurruimte, die gebruikt wordt in de professio-
nele drukwereld, komt in dit deel niet aan bod. 

RGB
RGB-kleuren ontstaan door drie kleuren licht in bepaalde 
verhoudingen met elkaar te ‘mengen’. De RGB-kleurruimte/
codering wordt toegepast bij beeldschermen waar elke 
pixel – die in beginsel zwart is – een kleur kan krijgen. Elke 
primaire kleur (rood, groen, blauw) wordt aangeduid met 
een 8-bits getal dat een waarde heeft tussen 0 en 255. In 
de HTML-markeringen en CSS-opmaak van webpagina’s 
worden RGB-kleuren weergegeven met het zestiendelig of 
hexadecimale talstelsel. 

decimale	
talstelsel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

hexadecimale	
talstelsel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

rood	 groen blauw hexadecimale	kleurwaarde kleur
FF FF FF #FFFFFF wit
00 00 00 #000000 zwart
FF 00 00 #FF0000 rood
00 FF 00 #00FF00 groen
00 00 FF #0000FF blauw
... ... ... ... ...

Bij digitale camera’s (RAW) gebruikt men 12 of 16 bits voor 
elke kleur. Daardoor beschikt men over veel meer kleurwaar-
des. 
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YIQ
Toen NTSC en kleurentelevisie in de Verenigde Staten ge-
lanceerd werden, moesten de kleurenbeelden compatibel 
blijven met zwart-witt elevisies. Daarom moest de infor-
matie voor zwart-witbeelden gescheiden worden van de 
kleurinformatie. De gebruikte YIQ-kleurruimte maakt dan 
ook een onderscheid tussen een helderheidscomponent 
Y en 2 kleurcomponenten: I voor oranje/blauw en Q voor 
groen/purper. Het menselijk oog is immers minder gevoelig 
voor kleurverschillen in het groen/purpere-gedeelte van het 
kleurspectrum en erg gevoelig voor oranje/blauw.

Ondertussen is YIQ in onbruik geraakt, omdat men zowel 
binnen NTSC als bij PAL is overgestapt op YUV.

YUV,	Y’UV,	YCbCr	en	YPbPr
Bij RGB ontstaan kleuren door de 3 primaire kleuren te 
mengen. In het YUV-kleurensysteem, dat bij PAL, NTSC en 
SECAM wordt gebruikt, worden RGB-kleuren gecodeerd 
door 1 component voor de helderheid (luminance, Y) te 
combineren met 2 kleurcomponenten (chrominance, U en 
V).

• Y: luminance (helderheid, brightness)

• U, Cb: kleurcomponent, U-as, blauwe component

• V, Cr: kleurcomponent, V-as, rode component

Om de helderheid (Y) te bepalen, worden de gewogen 
rode, blauwe en groene kleurwaardes samengevoegd. De 
U- en de V-waardes verkrijgt men door respectievelijk het 
blauwe, het rode en het groene signaal af te trekken van de 
helderheid (Y). Hoe dit precies in zijn werk gaat, is voor de 
opzet en het doel van dit boek minder belangrijk. In de prak-
tijk komt het erop neer dat het YUV-systeem eigenlijk een 
loopje neemt met het gezichtsvermogen. Onderzoek wijst 
uit dat het menselijk oog beter helderheidsverschillen regis-
treert dan kleurverschillen vaststelt. De YUV-kleurbeelden 
verkrijgt men immers door een zwart-witbeeld van hoge 
resolutie te combineren met een lage resolutie kleurbeeld. 
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Een groot deel van de oorspronkelijke RGB-kleurinformatie 
wordt bij de YUV-codering dan ook overboord gegooid. 
Deze techniek noemt men downsampling. Bij YUV kunnen 
diverse graden van downsampling worden toegepast. Die 
gradatie wordt aangeduid aan de hand van 3 cijfers.

YUV 4:4:4 Alle componenten zijn even belangrijk. Professioneel formaat.
YUV 4:2:2 De helderheidscomponent krijgt dubbel zoveel informatie als de 

kleurcomponenten. Wordt toegepast bij professionele niet-gecom-
primeerde video zoals CCIR	601.

YUV 4:2:0 De U- en V-informatie wordt weggelaten bij de oneven beeldlijnen. 
YUV 4:1:1 /
YUV 4:1:1s /
YUV 4:1:0 /

YUV werd en wordt gebruikt bij het coderen van en naar 
analoge videobeelden en televisie. Het grote voordeel van 
YUV en het daarvan afgeleide YPbPr is dat het compatibel 
blijft met klassieke zwart-witt elevisies en aardig bespaart 
op de bandbreedte. Bij digitale video (zowel bij gecompri-
meerde video zoals MPEG2 als bij ongecomprimeerde zoals 
CCIR 601) gebruikt men het van YUV afgeleide YCbCr.

Het kan echter gebeuren dat bepaalde RGB-kleuren (kleur-
waardes onder de 22 of boven de 230) niet in YUV kunnen 
gecodeerd worden. Zulke kleuren noemt men illegal of out 
of gamut (buiten de kleurruimte). Daarom sluiten professio-
nele filmmakers vaak een tweede (tv-) monitor aan op hun 
computer. 

Ruwe YUV-beelden kunt u met een programma als ffmpeg 
(zie deel 3) converteren naar elk gewenst videoformaat. 
Houdt u meer van een gebruiksvriendelijke interface, dan 
is het gratis GlYUVPlay een aantrekkelijke optie indien 
u onder Mac OS X werkt (bax.comlab.uni-rostock.de/en/
projects/glyuvplay.html). Windows-gebruikers hebben met 
het eveneens gratis Total	Video	Converter (www.convert-
videofiles.net/convert-yuv-files/index.html) een waardig al-
ternatief.
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YUV-bestanden in GLYUVPLay.

DVD-spelers	met	erbarmelijke	kleuren
Heel wat goedkope DVD-spelers worden geproduceerd in 
landen waar NTSC gangbaar is. Vaak bevatten ze minder-
waardige elektronica die voor NTSC voldoende is, maar 
voor PAL-beelden beneden alle peil. U kunt toch het beste 
uit deze spelers halen door de televisie aan te sluiten via de 
SCART-uitgang in RGB-modus.

Hoeveel	pixels	heb	ik	nodig?

Pixels	en	bitdiepte
Digitale afbeeldingen bestaan uit een rastervormige verza-
meling van beeldpunten op een display of beeldscherm. 
Het woord pixel is een samentrekking van picture element. 
Pixelafbeeldingen worden ook wel bitmapafbeeldingen 
genoemd, zijn rechthoekig van vorm, ook al worden ze ge-
deeltelijk transparant weergegeven. Het aantal pixels in de 
breedte en de hoogte en de verhouding daartussen kan 
verschillen. De meeste digitale camera’s maken echter af-
beeldingen met een 4/3-verhouding. De verhouding tussen 
breedte en hoogte noemt men de pixel ratio. 
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Pixels worden zichtbaar als je extreem op een afbeelding inzoomt.

De beeldkwaliteit wordt uitgedrukt in het aantal pixels per 
inch (ppi of dpi) of de beeldresolutie. Hoe hoger de reso-
lutie, hoe groter de beeldkwaliteit. Voor kwaliteitsvol druk-
werk gebruikt men meestal 300 dpi. Voor beeldscherm-
weergave volstaat 72 dpi. De beeldkwaliteit van een digitaal 
beeldscherm ligt ergens tussen de 50 en 100 dpi. 

Nergens wordt bepaald hoe groot een pixel moet zijn. Bij-
gevolg kunnen kleine beeldschermen evenveel of soms zelfs 
méér pixels weergeven dan grote schermen. Het omgekeer-
de is natuurlijk even vaak het geval. Hoe meer pixels op een 
klein scherm worden weergegeven, hoe rijker en gedetail-
leerder het beeld zal zijn. Een film in PAL-kwaliteit zal daarom 
heel mat en dof worden op een groot display. 

Elke pixel kan een eigen kleur krijgen. Digitaal kan die kleur-
informatie met een of meerdere bits worden opgeslagen. 
Een 2 bit-pixel kan maximaal 4 verschillende kleuren krijgen. 
Bij 8 bit (een byte) zijn er al 256 kleuren mogelijk. Hoeveel 
verschillende kleuren één enkele pixel kan weergeven, hangt 
ook af van hoe de kleurinformatie digitaal wordt gecodeerd. 
Bij beeldschermen maakt men meestal gebruik van RGB-
kleuren. Hierbij krijgt elke primaire kleur een aantal bits toe-
gewezen. 

Hoe groter de bitdiepte (aantal bits per pixel) en hoe ho-
ger de beeldresolutie, hoe meer informatie het beschikbare 
computergeheugen moet verwerken. 
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Megapixels
Heel wat kopers kijken naar het aantal megapixels vooraleer 
ze een camera kopen. Maar is dit werkelijk zo relevant? De 
resolutie van een camera hangt af van de hoeveelheid pixels 
die de beeldchip of CCD-sensor aankan. Als die gelijk is aan 
1 miljoen pixels, spreken we van een megapixel. Vermits digi-
tale beelden rechthoekig zijn, berekent men het totaal aantal 
pixels door het aantal pixels in de breedte te vermenigvuldi-
gen met het aantal pixels in de hoogte. 

Welke	camera	koopt	u	het	best?
Om in HD te filmen volstaat dus een (video)camera met een resolutie van 2 mega-
pixel. Dat is erg weinig in vergelijking met fototoestellen. Terwijl verkopers u bij fo-
totoestellen met megapixels om de oren slaan dat het een lieve lust is, spreekt men 
bij camera’s liever over HD of geen HD. Uiteraard heeft het ook geen zin om hogere 
resoluties te vragen voor een videocamera, want zelfs de beste breedbeeldtelevisies 
kunnen die simpelweg niet weergeven. 

Beeldresoluties,	ratio	en	beeldschermen
Een beeldscherm kan, afhankelijk van de grafische kaart of grafische chip, een be-
paalde hoeveelheid pixels weergeven: de resolutie. Bij moderne besturingssystemen 
(Mac OS, Windows, Linux,...) kan de gebruiker de resolutie verlagen of verhogen vol-
gens vooraf ingestelde profielen. De resolutie kan echter nooit hoger worden inge-
steld dan de hardware toelaat. Andere multimedia-apparaten (iPod, ZEN, smartpho-
nes...) hebben een vooraf ingestelde beeldresolutie. 

Benaming Breedte Hoogte Totaal	aantal	pixels Megapixel
VGA 640 480 307 200 0,3
SVGA 800 600 480 000 0,5
XGA 1024 768 786 432 0,8
WXGA 1280 800 1 024 000 1
PAL 768 576 442 368 0,4
HDTV 1280 720 921 600 0,9
HDTV 1920 1080 2 073 600 2,1
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HDTV: toch niet zo HD!

Ook	 bij	 tv-schermen	 is	 dit	 duidelijk	 zichtbaar.	 Analoge	 tv-ont-
vangst,	videobanden	of	DVD-films	geven	in	PAL-kwaliteit	slechts	
768x576	 pixels.	 Wanneer	 u	 een	 groot	 plasmascherm	 of	 lcd-
scherm	koopt,	heeft	u	dus	niet	noodzakelijk	een	betere	beeld-
kwaliteit.	Alle	pixels	worden	immers	opgeblazen	om	het	grotere	
schermoppervlak	‘op	te	vullen’.	Een	film	die	enkel	in	PAL-kwaliteit	
bestaat,	kan	dus	niet	in	HD	worden	weergegeven!

Op	 een	 DVD	 zijn	 films	 opgeslagen	 in	 PAL-	 of	 NTSC-resolutie.	
Wanneer	voor	hogere	 resoluties	wordt	gekozen,	 is	de	opslag-
ruimte	 te	 beperkt	 om	 langspeelfilms	 op	 te	 slaan.	 Daarom	 zal	
DVD	stilaan	vervangen	worden	door	nieuwere	media	zoals	Blu-
rayschijven.

De verhouding tussen het horizontale en het verticale aantal 
pixels noemt men de pixel ratio:

• 320 x 240

• 640 x 480

• 800 x 600

• 1024 x 768

...

Zoals u zelf kunt berekenen, is de pixel ratio bij computerdis-
plays over het algemeen een 4/3-verhouding (aspect ratio). 
De verhoudingen op tv-schermen zijn anders dan die bij 
computerschermen.

Een	 van	 de	 mogelijke	 opvolgers	 van	 HDTV	 is	 UHDTV	 (Ultra	
High	 Definition	 Television),	 met	 een	 resolutie	 die	 16	 keer	 zo	
hoog	 is	 als	 die	 van	 HDTV.	 Zijn	 framerate	 van	 60	 fps,	 resolutie	
van	7680x4320	pixels	en	22,2	kanaalsgeluid	zijn	echter	nog	niet	
meteen	voor	de	huiskamer	weggelegd.	Een	uur	film	in	UHDTV	
vraagt	maar	liefst	11,6	terabyte	opslagruimte!	Het	is	dus	nog	wel	
even	wachten	op	een	geschikt	opslagmedium.
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Hoe	groot	is	een	beeldscherm?
1 DV NTSC/VGA 720x480

2 PAL:   768x576

3 XGA:  1024x768

4 HDTV:  1280x720p

5 HDTV:  1920x1080p

De grootte van een beeldscherm wordt meestal uitgedrukt 
door de lengte van de beelddiagonaal. Een 17 inch-monitor 
meet 17 inch van de linkerbovenhoek tot de rechter bene-
denhoek. De werkelijke breedte bedraagt dan ongeveer 
31,5 cm. Wanneer een 17 inch-computerdisplay is ingesteld 
op 1024 pixels, dan geeft het scherm slechts 25,39 pixels per 
centimeter weer. Op een groot scherm leidt een lagere reso-
lutie dus onvermijdelijk tot slechtere beeldkwaliteit, omdat 
de pixels worden ‘opgeblazen’. Wanneer u een PAL-DVD 
bekijkt op een computerscherm van 1280x800 pixels, zal de 
DVD-film standaard iets meer dan de helft van uw beeld-
scherm vullen. 
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Aspect	
ratio

Monitor Breedte	
(inch)

Breedte	
(cm)

Schermresolu-
tie	(pixels/inch)

Schermresolutie	
(pixels/cm)

800x600 
pixels

17 inch 12,5 31,5 800/12,5=64 800/31,5=25,39	

1024x768 
pixels

17 inch 12,5 31,5 1024/12,5=82 1024/31,5=32,5

1024x768 
pixels

19 inch 14,6 37 1024/14,6=70 1024/37=27,67

1280x1024 
pixels

19 inch 14,6 37 1280/14,6=87 1280/37=34,59

Televisieresoluties

PAL, SECAM 520 × 576 
PAL plus 520 × 576
Ongecodeerd PAL plus 520 × 432 
NTSC 440 × 486 

Analoge	standaarden

LaserDisc 580 × 480 (NTSC) 4/3 
570 × 576 (PAL/SECAM) 

Betamax 320 × 480 (NTSC) 4/3 
310 × 576 (PAL/SECAM) 

Betamax Superbeta 380 × 480 (NTSC) 4/3 
370 × 576 (PAL/SECAM) 

VHS 320 × 480 (NTSC) 4/3 
310 × 576 (PAL/SECAM) 

S-VHS 530 × 480 (NTSC) 4/3 
520 × 576 (PAL/SECAM)

(Uitgedrukt in lijnen)
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Digitale	televisiestandaarden

Benaming Pixelverhoudingen Aspect	ratio
Video CD 352 × 240 (NTSC) 4:3 (non-square pixels)

352 × 288 (PAL) 
UMD 480 × 272 16:9-verhouding
China Video Disc 352 × 480 (NTSC) 4:3 (non-square pixels) 

352 × 576 (PAL) 
SVCD 480 × 480 (NTSC) 4:3 (non-square pixels) 

480 × 576 (PAL) 
SDTV 480i, EDTV 480p 640 × 480 4:3 of 16:9 

704 × 480 
852 × 480 

DVD 720 × 480 (NTSC) 4:3 of 16:9 (non-square pixels) 
DVD 720 × 576 (PAL) 
720p (HDTV, Blu-ray) 1280 × 720 16:9-verhouding
1080p, 1080i (HDTV, 
Blu-ray) 

1920 × 1080 16:9-verhouding

Diverse	schermresoluties		
(niet	chronologisch!)

Benaming Breedte Hoogte Info
CGA 160 

320 
640

200 
200 
200

16 kleuren 
4 kleuren 
2 kleuren

EGA 640 350 16 kleuren
XGA 1024 768
UXGA 1600 1200
Nokia Series 60 smartphones 
(Nokia 7650,...) 

176 208 11:13-verhouding

oudere Java MIDP-toestellen 
zoals de Sony Ericsson K600

176 220 4:5-verhouding

Nokia 5500 Sport  208 208 1:1-verhouding
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Benaming Breedte Hoogte Info
Nokia Series 90 smartphones 
(7700, 7710) 

640 320 2:1-verhouding

Nokia E90 Communicator 800 352 25:11-verhouding
Apple PowerBook G4  1280 854
NeXT MegaPixel Display 1120 832
Sony VAIO P series 1600 768
HVGA, Apple iPhone  480 320 3:2-verhouding
Sony PlayStation Portable 480 272 30:17-verhouding
Apple Cinema Display 20” 99 DPI (20” / 51 cm scherm)
Apple Cinema Display 30” 101 DPI (29,7” / 75 cm scherm)
Originele Black en White 
iPods (1G-4G)

102 DPI (2” / 5 cm schermpje)

Apple iPod mini 105 DPI (1,67” / 4 cm schermpje)
Sony PlayStation Portable 128 DPI (4,3” / 11 cm scherm)
iPod photo / color / 4G 141 dpi (2” / 5 cm schermpje)
iPod nano 147 DPI (1,5” / 4 cm schermpje)
iPod 5G 160 DPI (2,5” / 6 cm schermpje)
Creative Zen Vision 216 DPI (3,7” / 9 cm schermpje)

Digitale	filmstandaarden

Benaming Pixelverhouding Pixels
Full Aperture 4K 4096 x 3112 12 746 752
Academy 4K 3656 × 2664 9 739 584
Digital cinema 4K 4096 × 1714 7 020 544
Full Aperture Native 2K 2048 × 1556 3 186 688
Academy 2K 1828 × 1332 2 434 896
Digital Cinema 2K 2048 × 858 1 757 184
Digital Cinema 2K 1998 × 1080 2 157 840
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Digitale	postproductiestandaarden	

Benaming Pixelverhouding Pixels
Full Aperture 4K 4096 × 3112 12 746 752
Academy 4K 3656 × 2664 9 739 584
Full Aperture Native 2K 2048 × 1556 3 186 688
Academy 2K 1828 × 1332 2 434 896
Sony HDCAM SR (1080) 1920 × 1080 2 073 600
Sony HDCAM (1080) 1440 × 1080 1 555 200
HDV 1080i/p 1440 × 1080 1 555 200
Panasonic DVCPRO HD 1080, 50i 1440 × 1080 1 555 200
Panasonic DVCPRO HD 1080, 59.94i 1280 × 1080 1 382 400
Panasonic DVCPRO HD 720p 960 × 720 691 200
D1 PAL 720 × 576 414 720
D1 NTSC 720 × 486 349 920
DV PAL 720 × 576 414 720
DV NTSC 720 × 480 345 600
Web 720x 720 × 540 388 800
Web 720x HD 720 × 405 291 600
Web 640x 640 × 480 307 200
Web 640x HD 640 × 360 230 400
Web 480x 480 × 360 172 800
Web 480x HD 480 × 270 129 600
Web 360x 360 × 270 97 200
Web 360x HD 360 × 203 73 080

Videoconferencing

Benaming Pixelverhouding Pixels
SQCIF (Sub Quarter CIF) 128 x 96 12 288
QCIF (Quarter CIF) 176 x 144 25 344
CIF (or FCIF) 352 x 288 101 376
4CIF (4 * CIF) 704 x 576 405 504
16CIF (16 * CIF) 1408 x 1152 1 622 016
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Title	safe	en	action	safe
In de betere videomontagesoftware kunt u de safety areas 
van een film weergeven. Dat is die zone van het beeld die op 
oudere (CRT-)televisietoestellen niet te zien is. Modernere 
toestellen zoals lcd- en plasmaschermen tonen de volledige 
beeldresolutie, maar bij oudere tv’s vallen de buitenste zo-
nes van het beeld vaak weg. Tenzij de gebruiker de instellin-
gen van zijn tv heeft aangepast, maar daar moet u zeker niet 
van uitgaan. Wanneer u bij uw montage rekening houdt met 
de safety areas, kunt u ervoor zorgen dat essentiële informa-
tie, zoals titels, overal zichtbaar is. 

1 Title safe

2 Action safe

3 Onzichtbaar

Hoe	filmen?

Opnamegroottes
Ongetwijfeld kent u het verschil tussen close-up, medium 
shot en long shot, maar er bestaan nog heel wat tussenvor-
men. Elk heeft zijn eigen doel. 

Extra long shot ELS Ideaal voor het begin of einde van een film. Een 
wijde omgeving wordt getoond en eventueel een 
persoon.

Long shot LS Figuur en zijn wijde omgeving. De acteur/persoon 
neemt de helft tot 3/4 van de schermhoogte in.

Medium long shot MLS Een persoon wordt volledig getoond met onderaan 
en bovenaan nog wat vrije ruimte. MLS wordt vaak 
gebruikt bij bewegende beelden. 
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Knee shot KS Persoon wordt getoond van kniehoogte tot en met 
hoofd.

Medium shot MS Het bovenlichaam (zonder benen) van een film-
personage wordt getoond. Gebruik dit niet te veel, 
want de techniek gaat al snel vervelen. 

Medium close-
up/'borst'shot

MCU De borst en het hoofd van het personage worden 
getoond.

Close-up CU Het hoofd en het bovendeel van de borstkas van de 
persoon worden in beeld gebracht. Deze techniek 
wordt toegepast om gevoelens of een belangrijke 
uitspraak in beeld te brengen. 

Big close-up BCU Enkel het hoofd in beeld brengen om sterke gevoe-
lens te tonen. 

Very close-up VCU Van net boven de kin tot het midden van het voor-
hoofd.

Extreme close-up ECU Een bepaald detail (bijvoorbeeld de ogen) van het 
gezicht.
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Wanneer u bijvoorbeeld een interview filmt, kan het van be-
lang zijn sommige uitspraken meerdere keren te laten doen 
vanuit verschillende opnamegroottes. Voor het behoud van 
de beeldkwaliteit kan het van belang zijn om de camera in 
zijn geheel te verplaatsen in plaats van te zoomen. In de eind-
montage gebruikt u best enkel vaste shots en geen zooms. 
In de meeste videomontagesoftware kunt u het audiospoor 
en het videospoor loskoppelen en de gesproken tekst illus-
treren met bijvoorbeeld een ander shot of een afbeelding. 
Interessant voor een interview is de afwisseling tussen shot 
en tegenshot. U toont dus afwisselend de interviewer (vraag) 
en de geïnterviewde (antwoord). Dat kan in vooraanzicht of 
in achteraanzicht. Wanneer u slechts één camera heeft, zult u 
het gesprek vaak moeten stopzetten of de sprekers vragen 
telkens even te pauzeren wanneer u de camera (her)positio-
neert. Niet echt handig, maar noodzakelijk als u deze tech-
niek wilt toepassen én slechts over één camera beschikt.

Camerahoek en camerabeweging
Naast een normaal perspectief kunt u gebruikmaken van een 
vogel- of kikkerperspectief. Bij een vogelperspectief maakt 
u het gefilmde karakter klein. Vanuit kikkerperspectief sug-
gereert u dominantie. 

Vogelperspectief



 Filmen en filmtaal 39

Kikkerperspectief

Wanneer u aan het filmen gaat, is een statief geen overbodi-
ge luxe. Niet alleen om een schokkerig beeld te voorkomen, 
maar ook omdat vaste shots aangenamer zijn om naar te kij-
ken. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om de camera te 
bewegen, bijvoorbeeld wanneer u anders niet alles in beeld 
krijgt. 

Ruwweg onderscheiden we drie camerabewegingen:

PANO Camera bewegen van links naar rechts of omgekeerd. Met een 
PANO kunt u bijvoorbeeld een voor een alle onderdelen van een 
schilderij, gebouw of kunstwerk tonen.

TILT Camera bewegen van boven naar beneden of omgekeerd. Bijvoor-
beeld iemands voeten filmen en zo langzaam naar boven gaan.

TRAVEL Bij een voorwaartse travel beweegt u met uw camera vooruit. U 
kunt ook een aangepaste travel gebruiken door bijvoorbeeld een 
camera vast te zetten en het gefilmde object naar de camera toe 
te bewegen. De gebroeders Lumière pasten de travel toe door 
met een camera op de rails van een spoorweg een binnenrijdende 
stoomlocomotief te filmen. 

Bij de achterwaartse travel beweegt u de camera weg van het 
gefilmde object. 
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Een zijwaartse travel volgt het gefilmde object of personage van 
opzij. 

In de professionele filmwereld monteert men voor het maken van 
een travel de camera op een rail. Zelf kan u een gelijkaardig effect 
bereiken door de camera op een statief te bevestigen en het statief 
met wat knutselwerk op een kinderwagen, fiets of auto (door het 
open dak) te monteren. 

OPTISCHE 
TRAVEL: 
zoom

Het gebruik van inzoomen en uitzoomen tijdens het filmen is af te 
raden. Toch kunt u het af en toe gebruiken om een travelbeweging 
te simuleren. 

Inzoomen	en	uitzoomen	in	één	shot	combineren	is	uit	den	boze!	
Het	vaste	camerastandpunt	is	en	blijft	goud	waard.	

Veel	amateur-cameramannen	houden	de	horizonlijn	centraal	 in	
hun	beeld.	Nochtans	oogt	de	filmcompositie	veel	mooier	als	de	
horizonlijn	 erg	 naar	 boven	 of	 naar	 beneden	 verplaatst	 wordt.	
Voor	het	filmen	van	mooie	panoramische	beelden	filmt	u	dus	of-
wel	heel	veel	landschap	en	weinig	hemel,	ofwel	heel	veel	hemel	
en	slechts	een	kleine	strook	landschap.	

Shot,	scene	en	sequentie
Het is niet eenvoudig om het ritme van de film te bewaren. 
Een afwisseling van langere en kortere shots brengt tempo 
en ritme in uw montage. Gouden regel is en blijft: minder is 
beter. Het heeft geen zin al het gefilmde materiaal (footage) 
in uw eindmontage te willen gebruiken. Hou het kort en 
krachtig. 

Shot Opname in één keer.
Scene Alle shots die in één locatie samenhoren.
Sequentie Een groep scenes met eenheid van actie. 

Voorbeeld van een sequentie: een brandend gebouw (niet 
meteen waar u of ik op hopen)
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• Scene 1: vanuit het brandend gebouw

• Scene 2: de brandweer in actie

• Scene 3: brandweermannen die aan het praten zijn

• Scene 4: vanuit de lucht

Soorten	film
Dankzij de digitale technologie en het uitgebreid assorti-
ment aan videomontage- en animatiesoftware zijn de moge-
lijkheden voor het maken van film en animatie enorm uitge-
breid en liggen ze binnen ieders bereik. We zetten u op weg 
met een lijstje van mogelijkheden.

Bedrijfsfilm Een film om een bedrijf en zijn producten voor te stellen.
Educatief/documentaire Een film om iets uit te leggen aan kinderen, jongeren of 

volwassenen, een documentaire.
Fictie Bedenk zelf een verhaal of verfilm een verhaal van ie-

mand anders. Ook special effects zijn voor iedereen 
haalbaar (zie deel 5).

Gebeurtenis (Event) Een ‘historische’ gebeurtenis, een activiteit van een ver-
eniging, een sportwedstrijd...

‘Home video’ Een gebeurtenis binnen de familie zoals geboorte, 
huwelijk, communie, verjaardag...

Reclame Een film met de bedoeling om voor een product of be-
drijf te adverteren. Door online diensten als YouTube 
is het makkelijker dan ooit om reclameboodschappen 
goedkoop te verspreiden. De leukste en best bedachte 
filmpjes verspreiden zichzelf!

Training video Heel populair in de Verenigde Staten is de training vi-
deo. Hiermee demonstreert men hoe iets in zijn werk 
gaat, hoe u iets moet doen (bv. aerobic, koken,...). Ook 
uitleg over de werking van softwareprogramma’s valt 
binnen deze categorie. Hiervoor kunt u gebruik maken 
van screen recorder-software. Zie deel 3.
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Blacking	en	coding
Wanneer u op Digital8 of Hi8 filmt, kan het gebeuren dat er 
bij het filmen fouten in de timecode sluipen. Vaak worden 
die veroorzaakt door de opname stop te zetten en de band 
vooruit of achteruit te spoelen. Heel wat professionele film-
makers nemen daarvoor eerst blanco (zwarte) video op op 
de volledige band. Dit proces noemen we blacking en co-
ding. Hierdoor staat er een consistente timecode op de hele 
band. U kunt in dit geval filmen met de lenskap op (tenzij 
uw camera dat niet toestaat) in een volledig verduisterde of 
donkere ruimte. 

Sneller	werken

Door	gebruik	te	maken	van	sneltoetsen	kunt	u	het	werken	met	
videosoftware	aardig	versnellen.	De	onderstaande	combinaties	
worden	door	de	meeste	softwarepakketten	standaard	herkend.	

•	 Ctrl	+	A:	de	hele	tekst	selecteren	
•	 Ctrl	+	C:	de	geselecteerde	tekst	kopiëren	
•	 Ctrl	+	V:	de	gegevens	plakken	
•	 Ctrl	+	X:	de	gegevens	knippen	
•	 Ctrl	+	Z:	ongedaan	maken	
•	 Ctrl	+	F:	zoeken	
•	 Ctrl	+	Q:	het	programma	afsluiten	(niet	in	elk	programma)	
•	 Ctrl	+	N:	nieuw	bestand	maken	in	een	programma	
•	 Ctrl	+	S:	bewaren	
•	 Ctrl	+	O:	openen	
•	 Ctrl	+	P:	afdrukken	
•	 Alt	+	F4:	venster	sluiten	
•	 Alt	+	tab:	wisselen	tussen	geopende	programma’s	
•	 Windows-toets	(toets	met	het	Windows-logo)	+	pijltjestoet-

sen:	functies	van	Windows	
•	 Print	Screen:	schermafdruk	maken	(open	fotoprogramma	en	

klik	Ctrl	+	V)	
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Video	op		
formaat

Deel	2
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Films opslaan kan op tal van manieren. In dit hoofdstuk over-
lopen we alle mogelijke opslagformaten en opslagmedia. 
Hier en daar duiken we ook even in de geschiedenis. Zo leert 
u de diverse systemen en mogelijkheden beter begrijpen én 
komt u te weten met welke problemen u te maken krijgt als 
u oude filmbestanden digitaal wilt converteren en bewaren. 
De volgende vragen komen uitgebreid aan bod: 

• Wat zijn de verschillen tussen analoge en digitale media? 

• Hoe bewaart u films? Wat zijn codecs en containers? 

• Hoe kunt u oude media toch nog bekijken?

Analoog	of	digitaal?
De begrippen analoog en digitaal zorgen voor heel wat ver-
warring. Want wat betekenen die nu precies? En wanneer 
kunnen we informatie zoals film en geluid analoog of digitaal 
noemen?

Analoog houdt in dat de informatie als een continue golf 
of ‘stroom’ wordt opgeslagen. Zoals u weet, bestaat geluid 
in werkelijkheid uit een reeks voortdurende trillingen in de 
lucht. Een golf, met andere woorden. Bij analoge appara-
ten wordt die golf omgezet in een elektromagnetische golf. 
Daarbij laten de trillingen van de lucht de microfoon trillen. 
Die zet de golf op zijn beurt om in elektrische of elektromag-
netische golven, die kunnen worden opgeslagen op mag-
neetbanden, die de golven achteraf kunnen reproduceren. 
Analoog betekent dus ‘naar analogie met de werkelijkheid’. 
Analoge signalen zijn erg onderhevig aan storingen of inter-
ferenties van bijvoorbeeld andere apparaten.

In het vorige hoofdstuk zag u al dat een film bestaat uit een 
reeks foto’s die snel na elkaar worden afgespeeld. Oorspron-
kelijk werd film vastgelegd op een lange strook lichtgevoe-
lige band. Dit gebeurde dus ook analoog of continu in de 
tijd. Bij een televisie wordt elk beeld als een reeks lijnen ‘ge-
scand’. Van elke lijn wordt de helderheid als een elektrisch 
signaal vastgelegd en doorgezonden. Een tv-toestel kan die 
beelden continu, maar ook lijn per lijn weer opbouwen en 
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weergeven. Wanneer die elektrische signalen op een mag-
neetband worden vastgelegd, krijgen we een elektromagne-
tisch opslagmedium. Vermits de beelden in chronologische 
volgorde zijn opgeslagen, noemen we dit ook een analoog 
medium. 

Digitaal betekent dat we de informatie bewaren als een 
reeks cijfers. Een geluidsgolf kunnen we bijvoorbeeld weer-
geven als een reeks getallen met een bepaalde grootte. Als 
we die getallen op een grafiek zetten, zien we de oorspron-
kelijke golf weer verschijnen. Digitale informatie wordt altijd 
met binaire (en niet met decimale) getallen weergegeven. In 
het binaire stelsel wordt elk getal voorgesteld als een com-
binatie van nullen en enen. Binaire getallen zijn uitermate 
geschikt om door elektrische schakelingen of bedrading te 
sturen omdat die enkel maar een aan (1)- en uit (0)-toestand 
herkennen.

Ruwweg bestaan er 2	technieken	om	informatie	te	digi-
taliseren. Bij foto en film wordt het beeld in kleine stukjes 
onderverdeeld. Elk deeltje wordt ‘gemeten’ (bijvoorbeeld 
een kleurwaarde voor rood, groen en blauw) en die waardes 
worden opgeslagen. Hoe kleiner de deeltjes, hoe nauwkeu-
riger de weergave, maar hoe groter het bestand! 

Bij een andere techniek, die voor film niet meteen bruikbaar 
is, beschrijft men een voorwerp aan de hand van een reeks 
instructies. U kunt dit het best vergelijken met een recept 
in een kookboek. Vectortekenprogramma’s, maar ook 3D-
programma’s en sommige animatiepakketten zoals Adobe 
Flash maken hier dankbaar gebruik van. Een 3D-model kan 
bijvoorbeeld eenvoudig omschreven worden door enkel de 
coördinaten van elk object (lengte, breedte, hoogte) en zijn 
positie in de tijd (bij animatie) te ‘onthouden’.

Die digitale informatie (nullen en enen) kan magnetisch of 
optisch (=zichtbaar) worden opgeslagen. Bij een optisch me-
dium zoals een CD, DVD of BD worden alle nullen als een 
reeks minuscule putjes in een schijf gebrand. 
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De digitale techniek heeft enkele zeer grote voordelen. Digi-
tale informatie is namelijk

• gemakkelijk te bewerken

• eenvoudig en zonder verlies te bewaren en te kopiëren

• comprimeer- en verkleinbaar

• ...

Met digitale informatie kan ook vlot interactief worden ge-
werkt. Zo kunt u met bijvoorbeeld een DVD in een fractie 
van tijd van het ene hoofdstuk naar het andere springen. Dat 
is bij analoge media niet mogelijk.

Wat	is	digitale	compressie?
Bij analoge film wordt elk beeldje afzonderlijk opgeslagen, 
ook al richt u uw camera een uur lang op hetzelfde schilderij. 
Bij digitale compressie gaat de software op zoek naar patro-
nen in de opeenvolgende beelden. Enkel de onderdelen 
van het beeld die werkelijk veranderen, worden opgeslagen. 
Dus: wanneer u uw camera een uur lang op hetzelfde schil-
derij heeft gericht, zal de film na compressie bijzonder klein 
zijn. Enkel wanneer er pakweg iemand voorbij wandelt, zal 
de voorbijganger worden ‘opgeslagen’. Maar ook dan zal de 
software niet het volledige beeld bewaren, maar enkel het 
deel waar de voorbijganger zich bevindt. De software verge-
lijkt hierbij voortdurend opeenvolgende beelden. 
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Analoge	film	op	band

16	en	35mm
In het vorige hoofdstuk leerde u dat een film bestaat uit een 
reeks afbeeldingen. Bij de klassieke filmrol (35, 16 of 8mm-
band) kunt u de afzonderlijke beeldframes (foto’s) ook wer-
kelijk op de band zien. Tijdens het filmen wordt de band 
belicht en wordt het beeld op de filmband opgeslagen. 
Vervolgens moet de film in een laboratorium ontwikkeld 
worden. Bij een 35mm-band worden ook de kleuren en het 
geluid opgeslagen.

In de professionele filmwereld is 35mm-filmband een stan-
daardformaat. In 1923 introduceerde Eastman Kodak het 
16mm-filmformaat voor amateurfilmmakers. De mogelijk-
heid om geluid op te nemen en te filmen in kleur (Kodachro-
me, 1935) gaf een enorme boost aan het 16mm-formaat. 
Ook televisiestations voor wie het 35mm-formaat te duur 
was, verkozen 16mm.
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Standard	8,	Super	8	en	Single	8
Heel wat families hebben nog wel een stapeltje 8 of 16mm-
films in hun kast liggen. Tot de komst van de videocassette 
waren dat de standaardformaten voor beeldopslag. De 
beelden werden toen nog met een kleine handcamera vast-
gelegd.

In de camera plaatste de gebruiker een kleine cassette of car-
tridge waarop 3,5 minuten film paste. Na het filmen moest 
de cartridge in een laboratorium ontwikkeld worden. Er kon-
den diverse films op één spoel worden gezet. 

De spoelen konden op een projector worden bevestigd om 
in familiekring vertoond te worden. Heel wat hobbyisten uit 
die tijd zorgden ook zelf voor de montage van hun filmbeel-
den. Hiervoor kon men een 8mm-filmeditor aanschaffen. 
Daarmee werd elk frame afzonderlijk bekeken en kon ook 
de filmband geknipt en geplakt worden.

Een Standard 8 of Regular 8-filmcartridge bevatte eigenlijk 
een 16mm-band waarvan tijdens het filmen slechts de helft 
werd belicht. Wanneer de spoel bijna ten einde was, kon 
de cartridge manueel gedraaid worden, waarna de andere 
helft werd belicht. In het laboratorium werd de filmrol in de 
lengte versneden. Om die reden spreekt men ook wel van 
Double 8.

In 1965 lanceerde Kodak het Super 8-formaat. Een groter 
beeldformaat met kleinere tandgaten dat momenteel nog 
steeds wordt geproduceerd. Nochtans zijn er wereldwijd 
maar een handvol labo’s die deze films nog kunnen (of wil-
len) ontwikkelen. 

Single 8 was het antwoord van Fuji op het Super 8-formaat 
van Kodak. 
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Net zoals VHS en DVD kon u in de winkel SUPER 8-films kopen om thuis 
met de projector te bekijken.

De manier waarop een camera beelden schoot op een ‘double 8’-cartridge. 



 Video op formaat 51

Een Single 8 Fujichrome cassette.

Een montagetafel voor 8mm-banden.
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Type-
model

breedte	
band

breedte		
filmframe

lengte		
cartridge

aantal	
frames

frames/	
seconde

Standard 8 8mm 4.8mm x 
3.5mm 

normaal: 3,5 minuten

Kon ingesteld wor-
den ergens tussen 
3 minuten aan 18 
frames en 4,5 minu-
ten aan 12 frames.

264 16

Super 8 8mm 10,26mm x 
7,49mm

Kon ingesteld wor-
den tussen 2,5 minu-
ten aan 24 frames/
seconde en 3 minu-
ten 20 seconden aan 
18 frames/seconde.

3600 tussen 24 en 
18 

Polavision

Polaroid	 lanceerde	 in	 1977	 het	 ‘instant’	 filmformaat	 Polaroid	
Polavision.	De	filmcartridge	moest	niet	meer	ontwikkeld	worden,	
maar	 onmiddellijk	 op	 een	 8mm-filmspoel	 worden	 overgezet.	
Polavision	werd	een	gigantische	commerciële	flop.	Indien	u	nog	
zo’n	filmbanden	heeft,	kunt	u	ze	echter	wel	bekijken	en	conver-
teren	zoals	andere	8mm-filmspoelen.

Op	 en.wikipedia.org/wiki/List_of_film_formats	 vindt	 u	 meer	
informatie	over	allerlei	analoge	filmformaten	en	hun	specificaties.
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Banden	bewaren
Filmbanden mogen niet te vochtig en zeker ook niet te warm 
bewaard worden. Elke band is immers onderhevig aan ver-
zuring en vatbaar voor schimmels. 

Films die door verzuring (vinegar syndrome) zijn aangetast, 
gaan onherroepelijk verloren. Zoals de naam al doet ver-
moeden, is het belangrijkste symptoom een azijngeur. Het is 
van het grootste belang dat u een besmette band afzondert 
van andere filmbanden, want het verzuurde acetaat kan voor 
verzuring in andere rollen zorgen. Bent u er tijdig bij, dan 
kunt u de film nog digitaliseren (zie deel 3). Om de graad van 
verzuring te meten, kunt u de door het Image Permanence 
Institute ontwikkelde Vinegar Syndrome Tester bestellen bij 
Janssen Film en Audioservices. 

Een aantal handige tips voor het bewaren van oude filmban-
den.

• Werk in een stofvrije omgeving.

• Rook of eet niet in de omgeving van de filmband.

• Draag handschoenen. 

• Verpak de films 1 per 1 in een proper blik. 

Een Super8 cartridge.
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• Vervang het blik als er roest of oxidatie zichtbaar is of als 
het moeilijk te openen is.

• Spoel de film over op een nieuwe spoel als de spoel ver-
vormd is.

• Bewaar de filmblikken plat.

• Stapel de blikken niet te hoog op elkaar.

• Open elk blik regelmatig om chemische dampen te laten 
ontsnappen.

• Verplaats films niet zomaar van een warme naar een kou-
de omgeving.

• Wanneer u de films bekijkt met een oude filmprojector, 
plaats de projector dan niet in pauzestand met de lamp 
aan, anders brandt u letterlijk gaten in de filmband.

Een blikken doos voor het bewaren van 8mm-filmspoelen.

In deel 3 komt u meer te weten over het converteren van 
8mm-film naar digitale filmformaten en over het eigenhan-
dig ontwikkelen van 8mm-cartridges.
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Analoge	en	digitale	magnetische	
opslag	
In 1956 was AMPEX de eerste firma die erin slaagde om 
film op magneetband op te slaan. Het gebruik bleef echter 
beperkt tot filmstudio’s. Pas in 1970 kwam Philips met video-
recorders voor thuisgebruik op de markt. 

De videocassette heeft vanaf midden de zeventiger jaren 
stilaan de klassieke filmspoelen verdrongen. Anders dan bij 
een 8mm-band, wordt de film niet door belichting en een 
ontwikkelingsproces op de band vastgelegd, maar wordt hij 
volledig magnetisch opgeslagen. 

Met 8mm-band kunt u de filmbeelden frame per frame be-
kijken. Ook het geluidsspoor (als dat al aanwezig is) is ‘zicht-
baar’. Bij een videocassette is dat niet het geval, want de in-
formatie wordt magnetisch vastgelegd. Het komt er eigenlijk 
op neer dat metaaldeeltjes op de band door de ‘magneti-
sche’ schrijfkop in een bepaalde richting worden gepositi-
oneerd. Die leeskop kan de informatie lezen en vervolgens 
weer omzetten in beeld en geluid. 

Betamax	en	Betacam
In 1975 lanceerde Sony het Betamax-systeem. Dat groeide 
al snel uit tot de eerste commercieel succesvolle ‘videostan-
daard’. 

Technische specificaties

Bandlengte 12.70 mm (½ inch)
Bandsnelheid 1.873 cm/s
Grootte cassette 156 X 96 X 25 mm 
Opnametijd Over het algemeen 60 minuten, 

maar maximum 215 minuten
Bandbreedte Ongeveer 3.2 MHz
Horizontale resolutie Ongeveer 250 lijnen 
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Met Betamax kon u ook enkel geluid opnemen. De volledige 
bandbreedte werd dan gebruikt voor audio. De geluidskwa-
liteit was daardoor veel hoger dan die van standaard audio-
cassettes.

Een Betamax-toestel

Een Betamax-cassette

Betamax moest in de jaren 1980 echter zijn meerdere erken-
nen in het VHS-formaat. Betacam, de professionele versie 
van Betamax, werd echter van meet af aan een grandioos 
succes. Nauwelijks vier jaar later kwam de opvolger Betacam 
SP (Superior Performance) op de markt. Het groeide al snel 
uit tot succesvolste professionele videoformaat van de twin-
tigste eeuw. Het werd de de facto standaard voor onder an-
dere ENG (Electronic News Gathering). In vergelijking met 
Betamax bedroeg de horizontale resolutie 360 lijnen. 
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Ter vervanging van het analoge Betacam SP-formaat lanceer-
de Sony in 1993 Digital Betacam. Ondanks zijn superieure 
kwaliteiten groeide het niet uit tot een industriestandaard 
zoals zijn voorganger. 

Videocompressie Component video met compressie (10-bit YUV 4:2:2)
Bitrate 90 Mbit/s
Audio 5 audiokanalen, ongecomprimeerd (48KHz PCM) en 1 

‘cue’-spoor.
Opnametijd S-tapes 40 minuten
Opnametijd L-tapes 124 minuten
Kleur cassettes lichtblauw

In 1996 werd met Betacam SX nog een digitale – én goedko-
pere – versie van Betacam SP geïntroduceerd.

Videocompressie MPEG 4:2:2
Audio 4 kanaals (48 Khz) 16-bit PCM-audio
Opnametijd S-tapes 60 minuten
Opnametijd L-tapes 194 minuten
Kleur cassettes geel

VHS
JVC lanceerde VHS in 1976. Oorspronkelijk stond de naam 
VHS voor Vertical Helical Scan, maar dat werd later gewij-
zigd naar Video Home System. VHS ( JVC, Matsushita Pana-
sonic, Hitachi, Mitsubishi, Sharp en Akai) en Betamax (Sony, 
Toshiba, Sanyo, NEC, Aiwa en Pioneer) dongen tegelijkertijd 
naar de gunsten van de consument. Uiteindelijk trok VHS 
aan het langste eind. Een van de beslissende factoren was 
ongetwijfeld de opnameduur van de cassette. VHS-tapes 
konden 3 uur film opnemen, lang genoeg voor een televisie-
programma of speelfilm. De standaard Betamax-tapes kon-
den amper 60 minuten film registreren. 

Er wordt vaak beweerd dat VHS de markt veroverde omdat 
de porno-industrie resoluut koos voor het formaat. Het is 
echter niet bewezen of dit wel degelijk het geval was.
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Breedte tape 12.70 mm (½ inch)
Bandsnelheid 3.335 cm/s bij NTSC, 2.339 cm/s bij PAL
Opnameduur Tot 6 uur. Een normale cassette kan tot 3 uur opnemen.

Veel videorecorders hebben een long-playmodus, waar-
door de snelheid van de tape wordt vertraagd om langer te 
kunnen opnemen. De LP-modus is echter geen vast onder-
deel van de officiële VHS-standaard.

Bandbreedte Ongeveer 3 MHz 
Horizontale resolutie Ongeveer 240 lijnen 
Verticale resolutie 486 lijnen bij NTSC, 576 lijnen in PAL

Om het gat in de markt tussen de recreatieve en professio-
nele gebruikers te vullen, werd in 1987 S-VHS (Super VHS) 
geïntroduceerd. S-VHS gebruikt een hogere resolutie en een 
hogere bandbreedte. 

VHS-camera’s	en	VHS-C
De eerste VHS-camera’s bestonden uit 2 onderdelen die met 
elkaar waren verbonden: een camera en een recorder. Deze 
all-in-one-toestellen vielen echter nogal groot uit, omdat de 
camera plaats moest bieden aan een relatief grote cassette. 
Om die reden lanceerde JVC al snel VHS-C, een compacte 
versie van de VHS-cassette. 

Om	 de	 kleinere	 cassette	 toch	 op	 een	 normale	 videospeler	 te	
kunnen	afspelen,	kunt	u	een	adapter-cassette	kopen.	Zie	deel	3	
voor	meer	uitleg.

Video	2000
Philips en Grundig ontwikkelden Video 2000 (ook wel 
V2000 of Video Compact Cassette, kortweg CCD) om de 
concurrentie aan te gaan met JVC’s VHS en Sony’s Betamax. 
Eerder bracht Philips al zijn VCR- en VCR-LP-systeem op de 
markt en Grundig het SVR-formaat. In 1988 stapten beiden 
over op de productie van VHS-spelers en -recorders en 
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werd Video 2000 stopgezet. Jammer, want volgens velen was 
V2000 een superieur systeem.

• De cassette kon omgedraaid worden en elke kant kon 4 
uur film bevatten. 

• Door vertraagd op te nemen kon maar liefst 16 uur film op 
één cassette gezet worden. 

• Het dynamic track following-systeem zorgde ervoor dat 
het beeld zelfs bij versneld afspelen zonder storingen 
werd weergegeven. 

Video8,	Hi8	en	Digital8
Sony gooide halverwege de jaren 1980 het Video8-formaat 
op de markt. In vergelijking met VHS en zelfs met VHS-C was 
de Video8-cassette zeer klein. Het resultaat: kleine, enorm 
handige camera’s. 

De horizontale resolutie bedroeg, zoals bij VHS, net 240 
lijnen, maar de geluidskwaliteit was opmerkelijk beter door 
de FM helical-scan opnamemethode. Al snel werd dit ook 
standaard in VHS. 

Toen S-VHS op de markt kwam, verscheen Hi8 als opvolger 
voor Video8 met een horizontale resolutie van 400 lijnen. 
Hi8 gebruikte een ander tapesysteem en een verbeterd 
opnamemechanisme om de bandbreedte te verhogen. Hi8-
cassettes waren verkrijgbaar met een opnameduur van 30, 
60 en 120 minuten. In latere versies werden digitale audio 
(PCM) en XR (eXtended Resolution) toegevoegd.

Digital8 werd eind jaren 1990 de digitale opvolger van het 
analoge Video8 en Hi8. Digital8 was geen lang leven bescho-
ren. Het wordt dan ook beschouwd als een overgangsfor-
maat tussen Hi8 en het populaire MiniDV. 

Groot	 voordeel	 is	 de	 neerwaartse	 compatibiliteit.	 Wanneer	 u	
over	 een	 Digital8-camera	 beschikt,	 kunt	 u	 er	 ook	 Video8-	 en	
Hi8-cassettes	mee	afspelen	en	overzetten.
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DV,	MiniDV	en	HDV
DV (Digital Video) of IEC 61834 bewaart filmbeelden digi-
taal op een magneetband. Het werd in 1996 door een con-
sortium van bedrijven op de markt gebracht. De meeste DV-
camera’s kunt u via een Firewirekabel (IEEE 1394) aansluiten 
op diverse apparaten. Zo kunnen bijvoorbeeld camerabeel-
den via de computer uitgewisseld worden. 

De kleinere MiniDV-cassettes zijn een heel bekend formaat.

Grootte cassette 65 x 48 x 12 mm
Opnameduur 60 minuten (SP)

90 minuten (extended, LP)

80/120 minuten
Opslagcapaciteit 13 gigabyte. MiniDV-banden kunnen ook gebruikt worden om 

andere informatie op te slaan. Hiervoor heeft u dan wel de 
geschikte software nodig.
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DVCAM (Sony) is een variant die vooral bedoeld is voor 
semi professioneel gebruik. De camera’s bieden uitgebrei-
dere instelmogelijkheden en aansluitingen voor XLR-micro-
foons.

Panasonic lanceerde het professionele DVCPRO om de 
concurrentie aan te gaan met Digital Betacam van Sony. Het 
systeem kwam in drie varianten; DVCPRO, DVCPRO 50 
(50 Mbit/s) en DVCPRO HD (100 Mbit/s). Diverse firma’s, 
waaronder Philips en Hitachi, brachten DVCPRO-camera’s 
op de markt. 

Zowel DVCAM als DVCPRO zijn neerwaarts compatibel met 
standaard DV-cassettes.

Sinds 2005 is er ook een hoge-definitieversie van DV en 
MiniDV op de markt onder de naam HDV. HDV gebruikt 
MPEG-2 voor de compressie. HDV kan opgeslagen worden 
op standaard DV- of MiniDV-banden, maar HDV kan niet 
weergegeven worden op een DV- of MiniDV-camera. Het 
omgekeerde is wel mogelijk. 

HDV kent 2 standaarden: 720p en 1080i. 

720p 1080i
Horizontale lijnen 720 1080
Verticale punten 1280 1920
Resolutie 1280 x 720 1920 x 1080 
Beeldpunten 921 600 2,07 miljoen

De ‘p’ in 720p staat voor ‘progressive scan’ of ‘non-inter-
laced’. De framesnelheid is gelijk aan de verversingssnelheid 
en bedraagt 24, 25, 30, 50 of 60 Hz. In landen waar de PAL- 
en SECAM-standaarden gangbaar zijn, gebruikt men de 25 
of 50 frames per seconde. In NTSC-landen zijn beeldsnelhe-
den van 24 en 60 frames heel gebruikelijk. 

De ‘i’ in 1080i staat voor ‘interlaced’. Dit betekent dat het di-
gitale beeld in 2 stappen wordt opgebouwd: eerst de even 
beeldlijnen, en pas daarna de oneven beeldlijnen. De even 
en oneven lijnen worden afwisselend weergegeven aan een 
snelheid van 1/50 seconde.
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Banden	bewaren
De levensduur van magneetbanden is eerder beperkt. U 
doet er dan ook goed aan om ze te digitaliseren. Hoe dit 
precies in zijn werk gaat, leest u in deel 3. We raden u wel aan 
de originele band niet meteen weg te gooien, al kiest u daar 
natuurlijk zelf voor.

Het kan soms goed zijn om de banden terug te spoelen om 
hen hun ideale spanning terug te geven. Een nog beter resul-
taat bereikt u door de banden regelmatig eens volledig af te 
spelen (u hoeft daarom niet te kijken). 

Bewaar uw banden in stofvrije doosjes. Laat banden ook niet 
te lang in de videorecorder of camcorder zitten. Bewaar ze 
zeker niet te koud of te vochtig en zorg ervoor dat tempera-
tuur en vochtigheidsgraad niet te sterk wisselen. Wanneer 
u banden blootstelt aan hoge temperaturen of vochtigheid, 
kan het gebeuren dat de banden aan de spoelen kleven. 

De meeste camcorders beschikken over een klein lcd-scherm 
waarop u de gefilmde beelden kunt bekijken. Wanneer u 
vaststelt dat er plots rare strepen in de weergave op het lcd-
scherm verschijnen, zijn de leeskoppen van uw camcorder 
mogelijk vuil. U kunt hiervoor speciale reinigingscassettes ko-
pen, al zijn die tegenwoordig bijzonder moeilijk te vinden. 
In het slechtste geval moet u uw camcorder laten herstellen, 
maar dat kan u een aardige duit kosten.

Vaak volstaat het de tape in de camcorder (eventueel een 
lege tape) een tijdlang snel vooruit te spoelen. Het is ons 
alvast een paar keer gelukt om de leeskoppen op die manier 
te reinigen. Heeft u last van dergelijke problemen, dan wordt 
het hoog tijd om uw banden over te zetten op een digitaal 
medium. Anders zouden uw kostbare beelden wel eens de-
finitief verloren kunnen gaan.
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Optische	opslagmedia

laserDisc
LaserDisc of kortweg LD is de voorloper van de optische 
opslagmedia. De onderliggende technologie werd al be-
schreven in 1958 (u hoort het goed!). Als werknamen wer-
den onder andere Reflective Optical Videodisc System en 
Disco-Vision gebruikt. Het eerste commerciële model van de 
LaserDisc (door Philips en MCA) verscheen in 1978 op de 
markt. Anders dan de audio-cd kreeg de LaserDisc in Euro-
pa nooit voet aan de grond. In Japan en bepaalde landen in 
Zuidoost-Azië was LaserDisc wél populair. In de jaren 1990 
was LaserDisc er het gangbare formaat voor huurvideo’s.

De doorbraak van de LaserDisc werd belemmerd door en-
kele belangrijke tekortkomingen.

• De LaserDisc kon enkel afspelen en niet opnemen.

• Met hun 30 cm waren de schijven ongeveer even groot als 
lp’s of fonoplaten, waardoor ze erg veel ruimte innamen.

• Een LaserDisc kon amper 1 uur video bevatten. Sommige 
spelers konden hun laser automatisch laten overschakelen 
naar de andere kant van de schijf, waardoor 2 uur film kon 
afgespeeld worden. Maar ook dat bleek te weinig.
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Opmerkelijk is dat het videosignaal van de LaserDisc niet 
digitaal maar analoog was. Er waren wel heel wat overeen-
komsten met de DVD zoals we die nu kennen. De schijven 
bestonden uit in plastic vervat aluminium. En net zoals bij 
een DVD kon de video op een LaserDisc worden onderver-
deeld in hoofdstukken. 

Een LaserDisc weergeven?

Om een LaserDisc weer te geven, moet u beschikken over 
een LaserDisc-speler. De Pioneer DVL919 is momenteel zo-
wat het enige toestel dat zowel audio-CD’s, DVD’s als Laser-
Discs kan weergeven. Het prijskaartje (999 dollar) is dan ook 
niet van de poes. 

VCD	(video	cd)
Sony, Philips, Matsushita en JVC lanceerden in 1993 het 
VCD-formaat. Een Video CD (VCD, View CD of Compact 
Disc digital video) is een Compact Disc voor het bewaren 
van digitale video. VCD’s kunnen afgespeeld worden in af-
zonderlijke VCD-spelers, een groot aantal DVD-spelers, 
computers en in sommige spelconsoles.

Alhoewel de grote doorbraak in Europa en Amerika uitbleef, 
was het VCD-formaat erg populair in Azië. In 1997 werden 
er alleen al in China 8 miljoen VCD-spelers verkocht. In 2005 
had de helft van de Chinese gezinnen een VCD-speler in 
huis. Dat succes is gemakkelijk te verklaren: toen de VCD-
speler in Azië werd geïntroduceerd, was de VHS-videore-
corder er nog niet op de markt. Ook de VCD-recorder ver-
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kocht enorm goed. Met dit toestel kunt u niet alleen VCD’s 
kopiëren of uitzendingen van tv opnemen, maar ook kopies 
van audio-CD’s maken! Meestal kan op een VCD-recorder 
ook een karaoke-microfoon aangesloten worden. Erg han-
dig in Azië, waar karaoke en dus ook karaoke-VCD’s enorm 
populair zijn. Omwille van de lage aankoopkost blijft VCD 
erg populair in armere regio’s met een groeiende economie 
zoals India, Indonesië, Zuid-Amerika en Afrika. Zelfs na de 
komst van de DVD.

Wie over een VCD-recorder beschikt, kan films kopiëren of 
uitzendingen opnemen op goedkope CD-R’s en eenvou-
dig audio-CD’s dupliceren. Ook in Europa zijn sporadisch 
VCD-recorders te koop. Bovendien kunt u met de meeste 
brandsoftware op uw computer VCD’s samenstellen en 
branden. 

De kwaliteit van VCD is ongeveer gelijk aan die van VHS-
video.

Opslagcapaciteit 74/80 minuten (650MB/700MB) 
Grootte beeld 352x240 (NTSC) of 352x288 (PAL)
Beeldsnelheid 29.97 frames/seconde (NTSC) of 25 frames/seconde (PAL)
Gegevenssnelheid 1150 kbps (vaste data rate)
Video MPEG-1-compressie
Audio Stereo, 44.1kHz and 224kbps audio bit rate, MPEG Layer 

2-compressie (MP2). 
 

SVCD	en	XSVCD
De kwaliteit van een SVCD (super video cd) komt overeen 
met die van een sVHS-videoband, maar is ook afhankelijk 
van de gegevenssnelheid (data rate) van de schijf. Hoe klei-
ner die data rate, hoe meer minuten er op de schijf passen. 

Beeldgrootte 480x480 (NTSC) of 480x576 (PAL)
Beeldsnelheid 29.97 frames/seconde (NTSC) of 25 frames/seconde (PAL)
Gegevenssnelheid Variabele bit rate tot max. 2600 kbps
Audio 32~384 kbps MPEG-1 Layer 2 audio bit rate
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Video MPEG2
Extra Menu’s en hoofdstukken.
Still pictures 704x480,352x240 (NTSC) of 704x576,352x288 (PAL)
Opmerking De audio en video data bitrate mag samen niet meer bedra-

gen dan 2750kbps. 
Extra’s Interactieve menu’s, hyperlinks, oplichten van karaoke-tek-

sten, mogelijkheid om 4 ondertitelingssporen weer te geven, 
hoofdstukken, afspeellijsten, weergave van slideshows (dia-
voorstellingen van afbeeldingen).

Op www.dvdrhelp.com/dvdplayers.php kunt u nagaan of uw 
DVD-speler het SVCD-formaat kan weergeven. 

De XSVCD (extended super video cd) is een SVCD met een 
hogere gegevenssnelheid, waardoor hij een hogere beeldre-
solutie kan bereiken. 

Beeldgrootte 720x480 (NTSC) of 720x576 (PAL) of lager (bij PAL 
352x288 of 352x576)

Beeldsnelheid 29.97 frames/seconde (NTSC) of 25 frames/seconde (PAL)
Gegevenssnelheid Variabele bitrate /sec MPEG-2 beide variabel of constante 

bitrate
Audio 32~384 kbps MPEG-1 Layer 2 audio bitrate
Extra Menu’s en hoofdstukken
Still pictures 704x480,352x240 (NTSC) of 704x576 - 352x288 (PAL)

Een VCD-recorder van Brialtech
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Een VCD of SVCD weergeven

Ondertussen weet u al dat een VCD-speler ook afzonder-
lijk kan worden aangekocht. Niet alle DVD-spelers kunnen 
immers overweg met VCD’s. Het is dan ook belangrijk om dit 
te controleren alvorens u uw toestel aankoopt. Op uw com-
puter kunt u VCD’s doorgaans bekijken met de standaard me-
diaplayer-software. Programma’s zoals het gratis VLC (www.
videolan.org) kunnen VCD’s zonder problemen weergeven. 

VCD en DVD-spelers: geen goede vrienden

De	resolutie	van	VCD’s	is	niet	compatibel	is	met	de	DVD-video-
standaard.	Dit	kan	leiden	tot	weergaveproblemen	op	DVD-spe-
lers.	Als	u	VCD’s	in	Azië	heeft	gekocht	met	de	bedoeling	ze	hier	
op	een	computer	of	DVD-speler	af	te	spelen,	zult	u	waarschijnlijk	
niet	al	hun	mogelijkheden	kunnen	benutten.	In	het	slechtste	ge-
val	zult	u	ze	zelfs	helemaal	niet	kunnen	afspelen.	In	China	is	het	
CVD-formaat	 (China Video Disc)	 gangbaar.	 CVD’s	 verschillen	
op	een	paar	punten	van	SVCD’s.	Het	belangrijkste	verschil	is	de	
lagere	resolutie	(352x480	-	NTSC	of	352x576	-	PAL/SECAM).	In	
tegenstelling	 tot	 SVCD	 is	 de	 resolutie	 wel	 compatibel	 met	 de	
DVD-videostandaard,	maar	de	audio	 is	dat	niet!	Ook	de	extra	
functionaliteiten	van	SVCD	en	CVD,	zoals	selecteerbare	onder-
titels	en	 interactieve	menu’s,	worden	 lang	niet	door	alle	DVD-
spelers	in	Europa	ondersteund.

CD-i
CD-i (Compact Disc Interactive) werd vanaf 1986 gezamen-
lijk ontwikkeld door Sony en Philips. Later stapte Sony uit 
het initiatief en bracht Philips in 1991 de CD-i-speler uit. Dit 
toestel kon, naast de speciaal ontwikkelde CD-i-schijfjes, ook 
audio-CD’s, CD+G (CD+graphics), karaoke-CD’s en – indien 
het was uitgerust met de optionele videocartridge – zelfs 
VCD’s afspelen. Het CD-i-schijfje kan terecht gezien worden 
als de voorloper van de multimedia-CD-rom. Het combi-
neerde video, audio en ook programma’s in één multime-
diale presentatie. Daarom was de CD-i-speler ook voorzien 
van het eigen besturingssysteem CD-RTOS (gebaseerd op 
Microwares OS-9). Het toestel werd bediend via een soort 
afstandsbediening, muis of joystick.
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Resolutie  384×280 tot 768×560
Kleuren  16.7 million w/ 32,768 op het scherm
Video MPEG 1 Cartridge Plug-In voor VideoCD en 

Digital Video
Audio ADPCM 8-kanaals, 16-bit stereo

Een CD-i lezen?

In tegenstelling tot de VCD of audio-cd, kunt u de inhoud 
van een CD-i niet zo makkelijk op uw computer bekijken. Het 
bestandssysteem van een CD-i wordt immers niet standaard 
door computers herkend. In deel 3 zult u echter lezen hoe 
u in Windows door de bestandsstructuur van een CD-i kunt 
bladeren en er eventuele videofragmenten kunt aan onttrek-
ken. Met het programma VCD PowerPlayer van CyberLink 
kunnen niet alleen VCD’s, maar ook films vanaf een CD-i af-
gespeeld worden. Dit wil echter niet zeggen dat u over alle 
interactieve mogelijkheden beschikt en elke functionaliteit 
van een CD-i zult kunnen benutten. Hiervoor heeft u nog 
steeds een echte CD-i-speler nodig en die zijn in de handel 
niet meer verkrijgbaar.

Een CD-i-speler met een stapeltje CD-i’s.

Via www.cdiemu.org kunt u een CD-i-emulator voor Win-
dows downloaden. Maar ook dan botst u op een pro-
bleem. Voor een optimale werking van deze emulator moet 
u beschikken over een origineel ROM-beeld (Read Only 
Memory) van een CD-i-speler. 
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De CDI-emulator in actie. 

Een interactieve CD-i met video. 
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Die ROMs kunnen door licentieproblemen niet zomaar vrij 
en gratis worden verspreid. Met behulp van het CD-i Link-
programma (www.cdiemu.org) kunt u het ROM-beeld via 
een seriële ingang van een CD-i-speler op uw computer 
overzetten.

DVD	(Digital	Versatile	Disc)
De DVD-standaard werd in 1997 gelanceerd ter vervanging 
van onder meer VHS en LaserDisc. De officiële standaard 
geeft geen echte verklaring voor de afkorting ‘DVD’, maar 
algemeen wordt aanvaard dat het staat voor Digital Video 
Disc of Digital Versatile Disc. 

DVD-spelers werden al snel in computers geïntegreerd ter 
vervanging van de CD-rom-speler. In combinatie met een 
softwarematige DVD-speler kunnen films met een DVD-
rom (read only memory) op de computer bekeken worden. 
Naast film kan op een DVD-rom ook heel wat andere infor-
matie opgeslagen worden: computerdata, audio, afbeeldin-
gen, software,...

De introductie van de DVD-recorder voor computers maak-
te het niet alleen mogelijk op een eenvoudige wijze compu-
terdata op een DVD-schijf op te slaan. Voor het eerst kon 
een gebruiker ook films zonder kwaliteitsverlies kopiëren en 
illegaal verspreiden. 

De aanvaarding van de standalone DVD-speler ter vervan-
ging van de VHS-recorder ging trager dan verwacht, omdat 
de eerste toestellen nog niet over een opnamemogelijkheid 
beschikten. Op dit moment verkoopt men DVD-recorders 
die films ook op een interne (magnetische) harde schijf kun-
nen bewaren. U vindt hierover meer informatie in deel 3. 

Er zijn diverse soorten opneembare DVD-formaten. Contro-
leer echter eerst welke formaten door uw recorder onder-
steund worden: 

• DVD-R 
• DVD-RW (heropneembaar)
• DVD+R 
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• DVD+RW( heropneembaar) 
• DVD-RAM 

Sommige DVD’s kunnen meerdere lagen data op één zijde 
bevatten (dual layer). Er bestaan ook DVD’s die aan beide 
zijden kunnen beschreven worden. 

Lijst van afkortingen:

• SS: single sided
• DS: double sided
• SL: single layer
• DL: dual layer

Schijftype Diameter	in	
centimeter

Aantal	zijden/
Aantal	lagen

Opslagruimte	
(in	gigabyte)

Tijdsduur	film	
(uur)

DVD-5 12 SS/SL 4,7 2 uur film
DVD-9 12 SS/DL 8,5 4 uur film
DVD-10 12 DS/SL 9,4 4,5 uur film
DVD-18 12 DS/DL 17 8 uur film
DVD-1 8 SS/SL 1,4 30 minuten
DVD-2 8 SS/DL 2,7 1,3 uur film
DVD-3 8 DS/SL 2,9 1,4 uur film
DVD-4 8 DS/DL 5,3 2,5 uur film
DVD-R 12 SS/SL 3,95 Eenmaal 

beschrijfbaar
DVD-R 12 DS/SL 7,9 Eenmaal 

beschrijfbaar
DVD-R 8 SS/SL 1,23 Eenmaal 

beschrijfbaar
DVD-R 8 DS/SL 2,46 Eenmaal 

beschrijfbaar
DVD-RAM 12 SS/SL 2,58 Uitwisbaar
DVD-RAM 12 DS/SL 5,16 Uitwisbaar
SD-HDTV 20 /
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Spelconsoles

Bepaalde	spelconsoles,	zoals	de	Sony	Playstation	of	de	Xbox	van	
Microsoft,	zijn	in	staat	om	DVD’s	af	te	spelen.	Ze	gebruiken	ook	
propriëtaire	DVD-formaten	voor	het	verdelen	van	hun	games.	

DVD	Audio	 is	een	DVD-schijf	die	enkel	audio	bevat.	Door	de	
grotere	opslagcapaciteit	kan	ze	veel	meer	muziek	bevatten	en/
of	kan	de	kwaliteit	 van	het	geluid	een	 stuk	hoger	 liggen.	DVD	
Audio	is	echter	(nog)	niet	doorgebroken.	Op	het	vlak	van	hoge-
kwaliteitsmuziek	gaat	DVD	Audio	de	concurrentiestrijd	aan	met	
SACD.	

Beeldgrootte 720x480 (NTSC) of 720x576 (PAL)
Beeldsnelheid 29.97 frames/seconde (NTSC) of 25 frames/seconde (PAL) of 

23.976
Gegevenssnelheid 4~8 Mbps CBR of VBR (Constant/Variable Bit Rate)
Video Video 4:3 of anamorphic 16:9 aspect ratio MPEG-2 video
Audio Stereo, 48 kHz and 192~384 kbps MPEG audio

Audio Dolby Digital (AC-3) of Digital Theater System (DTS)

Bitrate tussen 16-bits/48 kHz en 24-bits/96 kHz met monaural 
tot 7.1-kanaals “Surround Sound” en/of MPEG-1 Layer 2

Opslagcapaciteit Een enkelzijdige DVD kan 4,7 GB aan data (of video) opslaan. 
Dit komt overeen met 2 à 3 uur film in PAL/NTSC-resolutie.

Extra Extra menu’s, selecteerbare ondertitels, meerdere camerahoe-
ken, meerdere audiosporen. 

Indien u middels een lagere bitrate en lagere resolutie (bij-
voorbeeld SVCD-kwaliteit) voor een lagere videokwaliteit 
kiest, is het mogelijk om verschillende uren video op een 
DVD-R(W) te branden.
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Met of zonder regiocodes

De grote filmstudio’s lanceren hun films in de bioscoop niet 
overal op hetzelfde moment. Bijgevolg komen ook DVD’s 
niet overal tegelijkertijd op de markt. Om te verhinderen dat 
reizigers films uit een ander werelddeel zouden meebren-
gen en thuis bekijken op het moment voor de film zijn offici-
ele release in dat land kent, zijn er aan veel DVD’s regiocodes 
toegevoegd. Op die manier kan men ook de prijs van DVD’s 
goed controleren: DVD’s zijn goedkoper in armere landen, 
omdat de omzet er veel kleiner is. De region codes zijn een 
techniek van digital rights management (DRM). DVD’s zon-
der region codes noemt men all region of region 0. Zoals u 
in het overzicht kunt zien, bestaan er voor 6 regiocodes voor 
DVD’s.

Region	code Gebied
0 Wereldwijd. Geen officiële instelling.
1 Canada, Verenigde Staten, U.S. Territories, Bermuda
2 West-Europa, Groot-Brittannië, Centraal-Europa, West-Azië, Iran, 

Israël, Turkije, Egypte, Japan, Zuid-Afrika, Swaziland, Lesotho, 
Franse kolonies

3 Zuidoost-Azië, Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, Macao
4 Mexico, Centraal- en Zuid-Amerika, Caraïben, Australië, Nieuw-

Zeeland, Oceanië
5 Oekraïne, Wit-Rusland, Rusland, Afrika (behalve de hierboven ge-

noemde landen), Centraal- en Zuid-Azië, Mongolië, Noord-Korea.
6 China, Hongkong
7 Gereserveerd voor toekomstig gebruik
8 Voor gebruik in vliegtuigen, cruiseschepen,...
ALL Kan op elke speler afgespeeld worden.

In sommige streken zijn meerdere regiocodes van toepas-
sing. 

De firmware (ingebouwde software) van DVD-spelers zet 
een ‘vlagje’ (flag) op om weer te geven welke regiocode hij 
ondersteunt. DVD-spelers met een ‘Region 0’-flag kunnen in 
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principe DVD’s met om het even welke regiocode weerge-
ven. De DVD-fabrikanten en filmmaatschappijen speelden 
hierop in door hun schijfjes te beveiligen met Regional Co-
ding Enhancement (RCE of REA). Hierdoor weigeren schijf-
jes in Region 0-toestellen te spelen. Ook dat probleem kan 
worden opgelost: een Region Free-speler kan alle DVD’s 
weergeven, onafhankelijk van hun regiocode. Zij zetten met 
andere woorden alle vlagjes ‘omhoog’.

Op veel DVD-spelers kunt u uw regio ook manueel instellen. 
Op sommige modellen is de regiobeveiliging zelfs standaard 
uitgeschakeld. Softwareprogramma’s zoals DVD Shrink kun-
nen de RCE-beveiliging bij het kopiëren van een DVD ver-
wijderen. 

Regiovrije DVD-spelers voor doe-het-zelvers

Regiocodes zijn al sinds het prille begin voer voor tal van 
discussies. Ze zouden een schending zijn van de vrije handel. 
Vermits regiovrije DVD-spelers gewoon in de handel ver-
krijgbaar zijn, kan niemand u er echter van weerhouden de 
instellingen en/of de regiocodes van uw DVD-speler te wij-
zigen. Maar lees toch altijd grondig de garantiebepalingen 
van uw toestel alvorens tot actie over te gaan! Als u niet over 
een regiovrije speler beschikt, kunt u vaak zeer eenvoudig 
de regiocode van uw speler wijzigen door een code in te 
voeren via de afstandbediening. Op internet vindt u voor de 
meeste DVD-spelers stappenplannen voor het ontgrende-
len van de regiocodes. Kijk op www.dvdhacks.co.uk of voer 
de volgende zoekopdracht in in Google:

DVD + unlock region code + remote control 

DVD-lezers voor computers gebruikten vroeger vaak firm-
ware als RPC-1 (Regional Playback Control). Daarmee kun-
nen alle regiocodes weergegeven worden. Nieuwere spelers 
controleren de regiocode op hardwareniveau. Vaak kunt u 
de RPC-2-firmware van zulke toestellen opnieuw vervangen 
door RPC-1. U verliest dan echter wel uw garantie. Bij som-
mige DVD-spelers kunt u de regiocode maximaal 5 keer wij-
zigen (bijvoorbeeld op een MacBook). Veel softwarematige 
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DVD-spelers, zoals bijvoorbeeld het open source VLC (zie 
deel 4), houden geen rekening met regiocodes.

U leert meer over het converteren van DVD-video in deel 3. 

RPC-1	of	RPC-2?

1 Download Drive	 Info via www.inmatrix.com/files/
drvinf_download.shtml

2 Stop een DVD-schijf met regiocode in de DVD-lezer van 
uw computer. 

3 Start het programma Drive Info.

4 Een klein venster geeft weer of uw DVD-speler is uitge-
rust met RPC-1 of RPC-2.

5 Zoek op forum.rpc1.org/portal.php of www.rpc1.com 
naar de geschikte manier om uw firmware te reflashen. 
Houd er wel rekening mee dat u uw garantie verliest!

Blu-Ray	of	HD-DVD?
De opslagcapaciteit van een DVD-schijf is geschikt voor het 
opslaan van films in PAL- of NTSC-kwaliteit, maar te klein 
voor beelden van hoge definitie. Bioscoopzalen zullen om 
die reden ook bijna nooit DVD’s gebruiken voor het projec-
teren van films. 
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De Blu-ray Disc (Blu-ray, BD), de opvolger van de DVD, is 
wél geschikt voor HD-video. Een BD-schijf biedt 25 giga-
byte (single layer) en 50 gigabyte (dual layer) opslagruimte. 
Omdat de data op een BD een stuk dichter op elkaar zitten, 
gebruikt een BD-speler een laser met een veel kortere golf-
lengte dan een DVD-speler. U kunt BD-schijven dus niet met 
een DVD-speler bekijken. Het omgekeerde kan wel. Door 
de grote hoeveelheid data is een schijf ook veel foutgevoeli-
ger. Oorspronkelijk moesten BD-schijfjes daarom ook in een 
cartridge zitten. TDK ontwikkelde een harde polymeerlaag, 
waardoor de cartridge overbodig werd. 

Het BD-formaat werd ontwikkeld door de Blu-ray Disc Asso-
ciation (Sony, Panasonic, Pioneer, Philips, Thomson, LG (Luc-
ky GoldStar) Electronics, Hitachi, Sharp, Samsung). Net zoals 
bij VHS en Betamax moest BD de strijd aangaan met een 
concurrerend formaat, in dit geval HD-DVD. Een HD-DVD 
comprimeert HD-inhoud op dual layer DVD-9 schijven. Aan-
vankelijk leek het erop alsof het HD-DVD-formaat het zou 
halen, maar dat veranderde toen de Playstation3-spelcon-
sole werd uitgerust met een Blu-rayspeler. Filmmaatschappij 
20th Century Fox koos dan weer voor Blu-ray omwille van 
het BD+ antikopieersysteem. Toshiba (de firma achter HD-
DVD) gooide vervolgens de handdoek in de ring. Microsoft, 
een van de voorstanders van HD-DVD, maakt echter geen 
aanstalten om BD in te bouwen in zijn Xbox-spelconsole. 

Type Grootte Single	layer	 Dual	layer
Standard 
disc 

12 cm, single-sided 25 GB 50 GB

Mini disc  8 cm, single-sided 7.8 GB 15.6 GB

Resolutie Beeldsnelheid Beeldverhouding
1920×1080 59.94-i, 50-i 16:9
1920×1080 24-p, 23.976-p 16:9
1440×1080 59.94-i, 50-i 16:9
1440×1080 24-p, 23.976-p 16:9
1280×720 59.94-p, 50-p 16:9
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Resolutie Beeldsnelheid Beeldverhouding
1280×720 24-p, 23.976-p 16:9
720×480 59.94-i 4:3/16:9
720×576 50-i 4:3/16:9

Data	rate 36 Mbit/s
Maximum	data	transfer	rate 54 Mbit/s
AV	bitrate 48 Mbit/s (audio en video)
Maximum	video	bitrate 40 Mbit/s

Video 

Blu-rayspelers moeten de volgende formaten ondersteunen:

• MPEG-2 Part 2

• H.264/MPEG-4 AVC

• SMPTE VC-1.

De MPEG-2-ondersteuning is ingebouwd voor de terug-
waartse compatibiliteit met DVD. BD-films in het MPEG-2-
formaat kunnen 2 uur HD-film op één single-layerschijf op-
slaan. 

Films in VC-1 of MPEG-4 AVC kunnen tot 4 uur film in verge-
lijkbare kwaliteit opslaan. 

De meest filmstudio’s gebruikten aanvankelijk de MPEG-2-
codering. Tegenwoordig gebruiken ze vaak VC-1 of MPEG-
4 AVC, omdat daarmee alle bonusmateriaal en de film op 
één schijf kan geplaatst worden. Het kan echter gebeuren 
dat men op één enkele schijf diverse codecs door elkaar ge-
bruikt. 

Audio

• Dolby Digital

• DTS

• linear PCM
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Optioneel mogen BD-spelers ook de volgende audiocodecs 
ondersteunen:

• Dolby Digital Plus

• DTS-HD High Resolution Audio

• Dolby TrueHD

• DTS-HD Master Audio

Container

De container (zie verderop in dit deel) is afgeleid van de 
MPEG-2 Transport stream (VOB) van klassieke DVD’s en staat 
bekend onder de naam BDAV MPEG-2 transport stream met 
bestandsextensie m2ts.

DVD-menu’s en BD-J-menu’s

Bij DVD’s zijn de menu’s en selecteerbare onderdelen vooraf 
‘gerenderde’ films. Elk selecteerbaar menu is dus een stukje 
film dat eveneens in het VOB-formaat op de DVD-schijf is 
weggeschreven. Op Blu-rayschijven kunnen de interactieve 
menu’s geprogrammeerd worden in de taal BD-J. Die taal is 
een speciaal voor Blu-rayspelers afgeleide vorm van de pro-
grammeertaal Java van Sun Microsystems. Hierdoor kan men 
films letterlijk ‘programmeren’. Op die manier kunnen ze bij-
voorbeeld updates binnenhalen via internet.

Waarom	start	mijn	Blu-rayschijf	niet	meer	op	het	punt	
waar	ik	hem	heb	gepauzeerd? 

BD-schijven	met	BD-J-menu’s	laten	de	BD-speler	niet	toe	de	film	
opnieuw	te	starten	op	het	punt	waar	hij	werd	gepauzeerd.	

Waarom	 kan	 ik	 geen	 audio-CD’s	 op	 mijn	 Blu-rayspeler	
beluisteren?

Dat	kunt	u	normaal	gezien	wel.	Alleen	een	paar	vroege	modellen	
uit	2006	konden	dit	niet.
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Andere regiocodes

De regiocodes van Blu-rays zijn volledig anders dan die van DVD’s. 

A Amerika, Oost-Azië (behalve China en Mongolië), Zuidoost-Azië
B Afrika, Zuidwest-Azië, Europa (behalve Rusland), Oceanië 
C Centraal-Azië, Oost-Azië (China en Mongolië), Zuid-Azië, Centraal-Eurazië 

(met Rusland)

Huidige en toekomstige varianten

Varianten eigenschappen
Mini Blu-ray Disc 8 cm en 7,5 GB opslagcapaciteit
BD-R(E) Blu-ray Disc recordable (BD-R) eenmaal beschrijven

Blu-ray Disc rewritable (BD-RE) meerdere malen herschrijven 
(ook in Mini-formaat)

BD5 Manier om HD-inhoud op te slaan op een 4,5 GB DVD. Niet 
officieel ondersteund door Blu-rayspelers.

BD9 Manier om HD-inhoud op te slaan op een 9 GB dual layer 
DVD. Niet officieel ondersteund door Blu-rayspelers.

AVCHD Manier om HD-film (met een lagere bitrate en minder interacti-
viteit) op te slaan op DVD-schijven, geheugenkaarten of harde 
schijven. Wordt vaak gebruikt in goedkopere HD-camera’s. Dit 
formaat wordt wel door veel Blu-rayspelers ondersteund. 

AVCREC HD-film in een BDAV-container opslaan op een gewone DVD-
schijf.

Meerdere firma’s zijn erin geslaagd schijven te ontwikkelen 
met 6 of nog meer lagen, waardoor de capaciteit tot meer 
dan 400 gigabyte kan worden uitgebreid. BD Live-schijven 
kunnen informatie ophalen op internet. Er werd een werk-
groep opgericht om 3D-film op Blu-ray op te slaan en weer 
te geven.
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Beveiliging niet te omzeilen?

Het Advanced	 Access	 Content	 System	 (AACS) is een 
DRM-beveiligingssysteem dat de toegang tot o.a. BD-schij-
ven beperkt en kopiëren verhindert. AACS maakt hiervoor 
gebruik van cryptografische sleutels. Sinds de eerste inte-
gratie in 2006 zijn hackers erin geslaagd om de sleutels te 
achterhalen. Vermits nieuwe schijven over nieuwe sleutels 
beschikken, is er sindsdien een echt kat-en-muisspel aan de 
gang tussen ontwikkelaars en hackers. Dat het systeem verre 
van waterdicht is, blijkt uit het feit dat op dit moment alle 
AACS-sleutels op internet beschikbaar zijn. 

BD+	is een systeem waarbij elke speler wordt uitgerust met 
een stuk ingebouwde software, waarmee een BD-speler 
zichzelf kan ‘controleren’ op legale inhoud. Producenten van 
BD-spelers moeten een soort ‘vingerafdruk’ van hun systeem 
bezorgen aan een centraal BD+-orgaan. Filmproducenten 
kunnen hun schijven op die manier uitrusten met program-
ma’s die 

• kunnen controleren of de ‘sleutels’ niet zijn gewijzigd;

• een aangepast of gehackt BD-systeem kunnen ‘patchen’;

• film en video vervormen, zodat de beelden niet te be-
kijken zijn zonder dat het BD+-programma ze weer heeft 
‘gecorrigeerd’.

Een paar producenten van kopieersoftware hebben de BD+-
beveiliging omzeild. Hierdoor kunnen gebruikers een thuis-
kopie maken van hun aangekochte Blu-rayschijven. U leest 
hier meer over in deel 3. 

Met de BD-Rom	Mark-techniek wordt er op de schijf een 
aparte zone met cryptografische informatie weggeschreven 
die niet te kopiëren is. Om dat toch te kunnen doen, moet 
men over een speciaal stuk hardware beschikken dat enkel 
onder een dure licentie te verkrijgen is. Hierdoor hoopt men 
dat enkel legale producenten BD-ROMs op de markt kunnen 
brengen. 
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Overzicht	van	optische	media
De bovenstaande gegevensdragers zijn lang niet de enige 
optische media. Hieronder vindt u een kort overzicht van de 
belangrijkste soorten.

• Blu-ray Disc (BD): BD-R, BD-RE

• DVD: DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RW, 
DVD+RW, DVD-RW DL, DVD+RW DL, DVD-RW2, DVD-
RAM, DVD-D, HVD

• Compact Disc (CD): Red Book, CD-ROM, CD-R, CD-RW, 
5.1 Music Disc, SACD, PhotoCD, CD Video (CDV), Video 
CD (VCD), SVCD, CD+G, CD-Text, CD-ROM XA, CD-i

• Universal Media Disc (UMD)

• Enhanced Versatile Disc (EVD)

• Forward Versatile Disc (FVD)

• Holographic Versatile Disc (HVD)

• HD DVD: HD DVD-R, HD DVD-RW, HD DVD-RAM

• High-Definition Versatile Disc (HDVD)

• High definition Versatile Multilayer Disc (HD VMD)

• VCDHD

• GD-ROM

• MiniDisc (MD) (Hi-MD)

• Laserdisc (LD)

• Video Single Disc (VSD)

• Ultra Density Optical (UDO)

• Stacked Volumetric Optical Disk (SVOD)

• Five dimensional discs (5D DVD)

• Nintendo optical disc (NOD)
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Optische	media	bewaren
De onderstaande bewaartips gelden voor alle schijven 
(audio-CD’s, DVD’s...), maar in het bijzonder voor zelfge-
brande exemplaren.

• Bewaar optische media op een relatief koele plaats met 
een vrij constante temperatuur (tussen 18°C en 23°C). 

• Stel ze niet bloot aan fel licht. 

• Een te hoge vochtigheidsgraad kan een vorm van oxidatie 
veroorzaken. De relatieve (lucht)vochtigheid mag daarom 
niet hoger zijn dan 50% en niet lager dan 30%.

• Stop de schijfjes steeds in hun doos en laat ze niet rond-
slingeren. Krassen kunnen dodelijk zijn en afspelen onmo-
gelijk maken. 

• Stapel ze niet los op elkaar. 

• Bewaar meerdere kopies van zelfgemaakte CD’s of DVD’s...

Digitale	formaten
Door de evolutie van de digitale media is er de laatste jaren 
een ware wildgroei van digitale videoformaten en media-
spelers. Afhankelijk van het computersysteem en/of het ap-
paraat dat u gebruikt om te filmen of om digitale video weer 
te geven, kan het opslagformaat aardig verschillen. Anders 
dan in de wereld van digitale fotografie bestaat er minder 
eenvormigheid en zijn er minder algemene standaarden. De 
opsplitsing tussen hardware en software zorgt ervoor dat er 
niet zoveel duidelijk omlijnde formaten bestaan. 

Opslagmedia
Ruwweg kunnen we in de digitale opslagmedia voor video 
twee grote stromingen onderscheiden:

• magnetische opslag: harde schijven, USB-geheugens en 
geheugenkaarten, solid state disks
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• optische media: CD-R(W), DVD (zie eerder voor een 
compleet overzicht), Blu-ray

Digitale videocamera’s bewaren hun beelden op harde schijf, 
USB-geheugenkaarten of op Mini-DVD. Wanneer u een digi-
tale videocamera aanschaft, gaat u best grondig na wat voor 
u het handigste formaat is. In deel 3 leest u alles over de na-
delen van elk type digitaal formaat. 

Heel wat digitale fototoestellen en mobiele telefoons kun-
nen eveneens films schieten. Meestal is de resolutie niet zo 
hoog en varieert de beeldsnelheid.

Codecs	en	containers
Zelfs doorwinterde videofreaks raken niet altijd wijs uit de 
terminologie van codecs en containers. Doorheen de jaren 
zijn er diverse manieren ontstaan om video digitaal te code-
ren. Een codec is een softwarematige manier om video en 
audio in bits en bytes (nullen en enen) om te zetten. Een co-
dec kan die bits omgekeerd ook weer omzetten in beelden 
en audio. Codec staat immers voor COderen/DECoderen. 

Een container bewaart het videospoor en één of meerdere 
audiosporen in één ‘verpakking’. Sommige containers kun-
nen ook ondertitels, menu-indelingen, hoofdstukken,... be-
waren. Aan de bestandsextensie herkent u welke container 
voor de digitale video is gebruikt, al weet u daarmee nog 
lang niet welke codec voor de audio en/of video is gebruikt. 
Een AVI-bestand speelt u doorgaans af met Windows Media 
Player of VLC. Dat is echter geen garantie op succes. Als Win-
dows Media Player de gebruikte codec niet ondersteunt, zal 
de video en/of de audio niet kunnen weergegeven worden!

De	perfecte	combinatie?
U kunt niet zomaar elke codec in elke container stoppen, 
want ook dat kan problemen opleveren. In de onderstaande 
tabel vindt u een overzicht van de meest voorkomende com-
binaties. In deel 3 vindt u de nodige uitleg over het conver-
teren van digitale formaten. 
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Container Volledige	naam Videocodecs Audiocodecs
3GP/3GP2 3rd Generation 

Mobile
H.263, MPEG-4, 
H.264

AMR-NB/WB, 
(HE-)AAC

AVI Audio Video 
Interleave

MPEG-4, DV, MJPEG, 
Indeo, Cinepak

MP3, MP2, (AD)PCM, 
AC3

ASF Advanced Streaming/
Systems Format

Windows Media 
Video, VC-1, MS 
MPEG4v3

Windows Media 
Audio (WMA)

DIVX DivX Media Format DivX MP3, AC3, PCM
DV Digital Video DV PCM
DVR-MS Microsoft Digital 

Video Recording
MPEG-2 MP2, AC3

EVO Enhanced VOB H.264, VC-1, MPEG-2 (E)AC3, DTS (HD), 
PCM

FLV Flash Video H.263, VP6, H.264 MP3, AAC, ADPCM
M2TS/MTS MPEG-2 Transport 

Stream
H.264, VC-1, MPEG-2 (E)AC3, DTS(HD), 

PCM
MKV Matroska Video H.264, MPEG-4 MP3, AC3
MP4 MPEG-4 MPEG-4, H.264 AAC
MPG MPEG Program 

Stream
MPEG-1, MPEG-2 MP2

MOV Quicktime Movie H.264, MPEG-4, 
MPEG-1, MJPEG, 
Sorenson Video 

MP3, AC3, PCM

OGM Ogg Media Ogg Theora, Xvid Ogg Vorbis, MP3, 
AC3

PS MPEG-2 Program 
Stream

MPEG-2 MP2, AC3, DTS, PCM

RM(VB) Real Media (variable 
bitrate)

Real Video Real Audio, AAC

TS/TP/TRP/
PVR/VDR

MPEG-2 Transport 
Stream

MPEG-2, H.264 MP2, AC3

VOB Video Object MPEG-2 AC3, DTS, PCM, MP2
WMV Windows Media 

Object
Windows Media 
Video, VC-1

Windows Media 
Audio 

Bron: CT, magazine voor computer en techniek
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Digitale	video	weergeven	
Het is onmogelijk om een overzicht te geven van alle moge-
lijkheden en apparaten voor de weergave van digitale video. 
Globaal kunnen we stellen dat enkel de MPEG-formaten 
van doorslaggevende rol zijn. MPEG-1 is het formaat van 
VCD’s, MPEG-2 het standaardformaat van DVD’s. De meeste 
multimedia-apparaten (iPods, iPhones, mobiele telefoons, 
spelconsoles, MP4-spelers...) ondersteunen standaard een 
van de vele MPEG-4-formaten. In de volgende delen leest 
u meer over de conversie van digitale formaten en over de 
diverse combinaties en mogelijkheden. 

Op computers voorziet een framework de ondersteuning 
voor video en audio. 

Besturingssysteem Desktop Framework
Windows Windows VfW, DirectShow, Windows Media 

Foundation (Windows 7)
Mac OS X Mac OS X QuickTime
Linux Gnome GStreamer
Linux KDE Phonon

Een framework kan uitgebreid worden met diverse ‘biblio-
theken’ voor de ondersteuning van extra containers en co-
decs. 

Video	onder	Windows
Op support.microsoft.com/kb/316992 vindt u een overzicht 
van alle containers en codecs die standaard door Windows 
Media Player worden ondersteund. Pas vanaf Windows 
7 biedt het besturingssysteem van Microsoft standaard 
ondersteuning voor MPEG-4-formaten. Let op wanneer u 
gratis codec-packs installeert om de video-ondersteuning 
van Windows Media Player uit te breiden, zeker als dit via 
een link op internet gebeurt! Zonder het te weten haalt u 
spyware of virussen binnen. 

U kiest beter voor het open source ffdshow. Dat kunt u 
downloaden via sourceforge.net/projects/ffdshow. 
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Onder Windows zorgen Video	 for	 Windows en Direct-
Show voor de weergave van video in diverse programma’s. 
Ffdshow installeert zich als een filter van DirectShow en VfW 
en breidt de ondersteuning uit met meerdere formaten die 
Windows standaard niet kan weergeven. Omdat DirectShow 
systeembreed werkt, zullen alle programma’s die onder 
Windows videofuncties gebruiken alle door ffdshow onder-
steunde formaten en codecs kunnen gebruiken. 

U kunt ffdshow instellen door te kiezen voor Start/Alle	Pro-
gramma’s/ffdshow.

Ffdshow gebruikt diverse open source-bibliotheken (bij-
voorbeeld libavcodec) voor het coderen en decoderen van 
audio en video. Hierdoor biedt het ondersteuning voor een 
hele reeks codecs en containers.
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Ondersteunde indelingen:

• MPEG-4 Part 2, Xvid, 3ivc, DivX

• Flash Video, H.263, VP6

• H.264/AVC

• WMV

• ...

Ondersteunde audio: 

• MP3

• AAC

• Dolby AC3

• WMA

• Ogg Vorbis

• ...

Wilt u toch een codecpack installeren, dan downloadt u best 
het Combined	Community	Codec	Pack via cccp-project.
net.

Video	onder	Mac	OS	X
Onder Mac OS X zorgt QuickTime voor de weergave van 
video en audio. De DVD-speler speelt vlotjes DVD’s (met 
MPEG-2) af, maar QuickTime zelf biedt geen standaard 
ondersteuning voor het MPEG-2-formaat. Dit houdt in dat 
u in de filmeditor iMovie geen MPEG-2-bestanden kunt im-
porteren. Hiervoor moet u QuickTime Pro (30 euro) of de 
QuickTime MPEG2 Decoder (20 euro) aankopen. In deel 3 
leert u hoe u iDVD kunt gebruiken om films te converteren 
naar het MPEG-2-formaat. 

Wilt u zonder extra kosten het aantal ondersteunde con-
tainerformaten en codecs onder Mac OS X uitbreiden, dan 
installeert u Perian (www.perian.org). 
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Containers AVI, DIVX, FLV, MKV, GVI, VP6, VFW
Videocodecs MS-MPEG4 v1 & v2, DivX, 3ivx, H.264, Sorenson 

H.263, FLV/Sorenson Spark, FSV1, VP6, H263i, VP3, 
HuffYUV, FFVHuff, MPEG1 & MPEG2 Video, Fraps, 
Snow, NuppelVideo, Techsmith Screen Capture, 
DosBox Capture

Audiocodecs Windows Media Audio v1 & v2, Flash ADPCM, Xiph 
Vorbis (in Matroska), MPEG Layer I & II Audio, True 
Audio, DTS Coherent Acoustics, Nellymoser ASAO

AVI-ondersteuning	voor	 AAC, AC3 Audio, H.264, MPEG4, VBR MP3
Ondertitels SSA/ASS en SRT

Universele	mediaspeler
VLC (Video Lan Client) is een universele mediaspeler. Het programma is open source 
en beschikbaar voor alle grote besturingssystemen (BeOS, BSD, Linux, Mac OS X, 
Windows). Het programma speelt bijna alle gangbare container/codec-combinaties 
en kan ook het ene formaat naar het andere converteren. Het kan streaming video 
weergeven en opnemen, video weergeven van een tv-kaart... enz. Op www.video-
lan.org/vlc/features.html vindt u een lijst van alle ondersteunde formaten onder de 
diverse besturingssystemen. 
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Digitaal		
omzetten

Deel	3
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In het vorige hoofdstuk maakte u reeds kennis met alle 
mogelijke analoge en digitale filmformaten, containers en 
codecs. In dit deel leert u hoe u analoge filmformaten in een 
handomdraai digitaliseert en converteert. Iets wat met de 
juiste software en hardware werkelijk een fluitje van een cent 
is. Het is echter enorm belangrijk om de juiste stappen te 
volgen, want er loopt snel iets fout. Voor zover het mogelijk 
is, maken we daarbij gebruik van gratis en/of open source 
software. 

een	8mm-	of	Super8-band	
digitaliseren
Tot en met de jaren 1970 was 8mm- en Super8-film het ge-
bruikelijke filmformaat voor thuisgebruikers en hobbyisten. 
Zowat elke amateur-cameraman had ook een filmprojector 
in huis om de films te bekijken en aan familie en vrienden te 
tonen. Dergelijke filmvertoningen kwamen tot in de vroege 
jaren tachtig nog veel voor in cafés en parochiezalen op het 
platteland. Sommige filmmakers bereikten zelfs een zekere 
graad van erkenning, ook al kwamen hun films nooit in de 
bioscoopzalen terecht. 

Op heel wat zolders en in kasten liggen nog stapels filmspoe-
len te wachten om gedigitaliseerd te worden. Als u over een 
nog werkende projector beschikt, kunt u uw materiaal vrij 
eenvoudig digitaliseren. Het proces waarbij u oude film-
spoelen omzet in een ander analoog of digitaal formaat noe-
men we telecine.

Wat	hebt	u	nodig?	
• een filmprojector

• een digitale videocamera 

• een statief voor de camera 

• een hoogglanzend A4-blad (bijvoorbeeld fotopapier).

• eventueel een AV-kabel en een televisietoestel
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Aan	de	slag!
1 Bevestig het A4-blad op de muur.

2 Stel uw filmprojector op.

3 Zet voorlopig enkel de lamp van de projector aan, zodat 
er wit licht op het projectiescherm valt.

4 Zorg ervoor dat het geprojecteerde beeld precies op 
het A4-blad valt.

5 Bevestig uw videocamera op het statief.

6 Plaats uw videocamera zodanig dat hij het geprojecteer-
de beeld zonder al te veel vervorming in beeld krijgt. 

7 Stel de witbalans van uw camera in (zie opmerking hier-
onder).

8 Laat de film op de projector even lopen. Controleer het 
beeld op het kleine lcd-scherm van uw camera of sluit de 
camera via de AV-uitgang aan op uw televisietoestel.

9 Stel de focus van uw camera in. U kunt dit manueel doen, 
alhoewel de meeste camera’s over een autofocusfunctie 
beschikken. 

9 Spoel de film terug tot bij zijn beginpunt.

10 Druk op de opnametoets van uw camera.

11 Start de projector. 
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Oververhitting

Opgelet!	Zet	de	projector	niet	 in	pauzestand	als	de	filmspoel	
erop	bevestigd	is.	De	hitte	van	de	lamp	kan	in	een	oogwenk	een	
stuk	van	uw	filmband	verbranden.	

Zorg	ervoor	dat	uw	camera	niet	op	automatische	 instellin-
gen	 staat.	 Indien	uw	camera	dit	 toelaat,	probeer	dan	eerst	de	
witbalans	van	uw	camera	af	te	stellen	op	een	wit	projectiebeeld.	
Zorg	er	ook	voor	dat	uw	camera	zijn	volledige	resolutie	benut.	
Zo	kiest	u	bij	tape-camera’s	best	voor	SP	(shortplay)	en	niet	voor	
LP	(long	play)	om	de	ideale	opnamekwaliteit	te	benutten.	

Omdat de beeldsnelheid van een 8mm- of Super8-film niet 
even hoog is als die van een PAL- of HD-film, zal het gefilmde 
eindresultaat heel wat ‘geflikker’ vertonen. U kunt dit enig-
zins verbeteren met filmeditor-software, maar helemaal weg 
krijgt u het bijna nooit. 

Schakel	een	professional	in
Wanneer u zelf niet over een filmprojector beschikt, kunt u 
altijd een beroep doen op een professionele firma. Daarbij is 
het echter heel belangrijk om na te gaan welke telecinetech-
niek ze gebruiken. Naast de hierboven beschreven techniek 
van het herfilmen, bestaan er nog 2 andere methodes voor 
het digitaliseren van filmspoelen. Welke techniek u kiest, 
hangt af van uw budget en van wat u precies met de film 
wil doen. De duurste oplossing is daarbij niet altijd de beste. 

Hou steeds de volgende vragen in het achterhoofd.

• Hoeveel wil/kan ik eraan besteden?

• Is de film negatief of positief?

• Wil ik standaardbeelden of HD?

• Wil ik de film op DVD of op harde schijf?

• Hoe snel wil ik de film?
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Professionele	telecine
Een professionele telecine-oplossing omvat twee onderde-
len: de telecinemachine en de console voor de operator. De 
operator kan diverse aspecten van de film in realtime aan-
passen: belichting, kleurverzadiging, contrast, kleurbalans... 
Sommigen dompelen de band eerst onder in een vloeistof 
om stof te verwijderen en krassen te minimaliseren.

Elk frame wordt lijn per lijn en pixel per pixel opgesplitst in 
zijn 3 basiskleuren (RGB) en gedigitaliseerd.

Algemeen bekeken bestaan er 2 types professionele teleci-
nemachines:

• flying spot (Rank Cinetel en Ursa): een lichtspot beweegt 
horizontaal over de filmbeelden om de RGB-informatie te 
achterhalen. 

• CCD (charged coupled devices) zoals Thomson Shadow: 
de filmbeelden worden lijn per lijn geanalyseerd.
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Sommige machines bieden output in HD-formaat en kunnen 
in een digitaal formaat naar keuze rechtstreeks opslaan op 
een harde schijf. 

De kwaliteit van de uiteindelijke beelden hangt in grote mate 
af van de operator die het toestel bedient. 

Scanning	en	‘film	chain’	telecine
Een aantal firma’s hebben telecine-oplossingen bedacht 
voor de desktop. 

Frame by frame scanning

Net zoals bij een fotoscanner, wordt de film frame per frame 
gescand. De prijs bedraagt slechts een fractie van de kost van 
de professionele oplossingen. De controlemogelijkheden 
liggen natuurlijk ook een stuk lager. Hét grote voordeel is dat 
u de filmscanner rechtstreeks kunt aansluiten op uw compu-
ter. Bekende producenten van filmscanners zijn onder meer 
Moviestuff, MWA Nova en Tobin Cinema Systems. 

Dl3-003-SCANNING.TIF

Film chain

Een film chain-toestel lijkt heel erg op de vroegere projec-
toren. Het beeld wordt geregistreerd als het voorbij de lens 
van de projector komt en genereert meteen een videobe-
stand. In dit geval beschikt u echter niet over een exacte ko-
pie van elk frame. Frames vloeien vaak over in elkaar, iets wat 
enorm frustrerend is voor wie die oude beelden in nieuwe 
montages wil gebruiken. 

Moviestuff is zonder twijfel de bekendste producent van film 
chain-oplossingen.

 

Nordmende	CCS	Colorvision	8mm	flying	spot	scanner

Dl3-004-NORDMeNDe.TIF
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CCS Colorvision

In	de	jaren	1970	bracht	de	firma	Nordmende	de	CCS	Colorvi-
sion	op	de	markt.	Dit	toestel	wordt	terecht	gezien	als	een	voor-
loper	 van	 de	 videorecorder.	 Gebruikers	 konden	 een	 filmspoel	
in	deze	machine	bevestigen.	Vervolgens	werd	het	beeld	via	een	
VHF-	 of	 UHF-uitgang	 op	 een	 televisietoestel	 getoond,	 waarna	
men	middels	eenvoudige	bedieningsknoppen	in	realtime	kleur-
aanpassingen	kon	uitvoeren.	Uiteraard	konden	de	beelden	niet	
opgeslagen	 worden.	 Nog	 werkende	 Colorvision-machines	 zijn	
uiterst	zeldzaam	en	perperduur.

De	omgekeerde	wereld:		
van	digitaal	naar	Super8	of	35mm
Voor wie het echt zou willen: u kunt uw digitale films ook la-
ten overzetten op Super8. Meer informatie vindt u op www.
blackandwhitefilmfactory.com/video%20to%20Super%20
8%20transfer.htm. Daar kunt u uw film ook meteen laten ver-
groten naar 35 mm. Wie weet krijgt u ooit de kans om uw 
eigen digitale creatie in een bioscoopzaal te laten zien. 

8mm-cassettes	zelf	ontwikkelen	
U vindt in opa’s kast nog een reeks niet ontwikkelde 8mm-
cartridges? Geen nood. Wereldwijd is het aantal labo’s dat 
deze cassettes wil en kan ontwikkelen wel erg geslonken, 
maar niets verhindert u om zélf aan de slag te gaan. Op 
www.super8camera.com/processing.php vindt u een uitge-
breide handleiding over het gebruik van de juiste chemica-
liën voor elk type filmcartridge én een stappenplan. Enige 
ervaring bij het ontwikkelen van filmband of negatiefrolle-
tjes is natuurlijk geen overbodige luxe. 

Op www.peaceman.de/blog/index.php/inexpensive-super-
8-home-processing-tank leert u hoe u een ontwikkeltank 
maakt voor Super8-films. 
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VCD-films	omzetten
In deel 2 komt de VCD-schijf uitgebreid aan bod. Het is 
bijzonder eenvoudig om films van een VCD te backuppen. 
Een moderne computer (Linux, Mac OS X, Windows) her-
kent een VCD zonder problemen. U kunt de schijf in uw 
CD/DVD-romlezer stoppen en zonder problemen door de 
inhoud bladeren. 

1 Blader naar de inhoud van de VCD. 

2 U vindt hem in een map met de naam MPeGAV.

3 In die map vindt u een of meerdere bestanden met de 
extensie .dat. 

4 Sleep of kopieer deze bestanden naar uw harde schijf. 

5 Wijzig de extensie van het .dat-bestand in .mpg.

6 U kunt het videobestand nu bekijken in een VLC- of 
andere mediaspeler.

Het	onmogelijke	doen:		
films	van	CD-i	redden
Een kleine speurtocht op het wereldwijde web leert dat het 
zo goed als onmogelijk is om films van een CD-i-schijfje te 
redden. In deel 2 hebben we beschreven hoe u CD-i’s op 
een moderne Windowscomputer kunt bekijken. Hiervoor 
maakt u gebruik van een CD-i emulatorprogramma. U moet 
echter een origineel ROM-beeld van een CD-i-speler heb-
ben. Om volkomen legaal te werken, moet u zelfs over een 
CD-i-speler beschikken... die nog functioneert.
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Ook zonder speler, ROM of emulator kunt u echter films van 
een CD-i redden. Probleem is dat noch Windows, noch Mac 
OS X een CD-i herkennen. Mac OS X zal standaard de schijf 
zelfs weer uitwerpen. Windows merkt dan weer niet dat er 
een schijf aanwezig is. Om de inhoud van de CD-i te lezen, 
heeft u het sharewareprogramma IsoBuster nodig. Down-
load en installeer IsoBuster op www.isobuster.com.

1 Start het programma en stop de CD-i in uw CD/DVD-
romspeler.

2 IsoBuster toont de inhoud van de CD-i.

3 Net zoals op een VCD vindt u op de CD-i een map met 
de naam MPEGAV. 

4 Daarin vindt u een reeks DAT-bestanden. 
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5 Zoals u in het onderdeel over VCD’s hebt gezien, zijn 
DAT-bestanden in feite containers met daarin MPEG-1-
bestanden. 

6 Sleep de bestanden naar een map op uw computer of 
klik erop met de rechtermuisknop en kies extract	RAU-
We	data.

7 Klik met de rechtermuisknop op het verplaatste bestand 
en hernoem de extensie van .dat	naar .mpg. 

8 Windows waarschuwt u als u de bestandsextensie wilt 
wijzigen. Klik op Ja.
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9 U kunt het bestand nu bekijken in VLC of in een andere 
mediaspeler en eventueel converteren naar een ander 
formaat. 

Films	van	een	laserDisc	halen:	
een	dure	hobby
Zoals we in deel 2 hebben gezien, is het niet vanzelfspre-
kend om films van een LaserDisc te redden. Er zijn trouwens 
weinig redenen om dat te doen.

• Er bestaan enkel 'commerciële' films op LaserDisc. De 
meeste daarvan zijn bovendien al op DVD of Blu-ray ver-
krijgbaar. 

• Aangezien er nooit een LaserDisc-recorder of -camera 
op de markt kwam, heeft u zeker geen eigen beelden op 
LaserDisc staan.

Mocht u toch een LaserDisc willen digitaliseren of omzet-
ten, dan beschikt u best over een originele LaserDisc-speler. 
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Op een veilingsite vindt u er misschien wel eentje. U kunt 
zich ook een nieuwe speler aanschaffen. Pioneer bracht de 
DVD-910 op de markt. Die kan zowel LaserDiscs als DVD en 
audio-CD afspelen. Aan het toestel hangt echter een prijs-
kaartje van om en bij de 1000 euro. Een hele investering 
voor iets wat (bijna) nutteloos is geworden.

Als u over een toestel beschikt, kunt u het met de juiste 
kabels aansluiten op een DVD-recorder of digitale omzetter. 

Aansluitingen	van	camera’s
De meeste camera’s beschikken over minimaal één uitvoer-
mogelijkheid. U kunt ze op een klassiek tv-toestel aansluiten 
via een S-VHS-uitgang en/of een composietuitgang (RCA). U 
herkent zo’n kabel meteen aan de drie stekkers: geel (video, 
kleurtoon, helderheid) en wit/rood (stereo-audio). Voor het 
snel overzetten van beelden naar een computer is vooral 
een FireWire-aansluiting van belang. Steeds meer camera’s 
met ingebouwde harde schijf zijn voorzien van een USB-
aansluiting. 

Camera’s	aansluiten	via	FireWire
Naast een AV- of composite-uitgang hebben heel wat ca-
mera’s een FireWire-aansluiting. De standaard werd in 1998 
ontwikkeld door Apple. Deze technologie staat ook be-
kend onder de benamingen IEEE1394 (FireWire 400) en 
IEEE1394b (FireWire 800). Sony gebruikt zijn eigen merk-
naam, i.Link. Op standalone HDD/DVD-recorders zit vaak 
een FireWire-aansluiting met de naam DV (in/out). Voor 



104 Digitale video

FireWire zijn er kabels beschikbaar met een 4-pins en/of een 
6-pinsaansluiting. Een 6-pinsaansluiting kan stroom leveren 
aan een apparaat met een 4-pinsaansluiting. 

Een camera via Firewire verbonden met een computer.

Voordelen	van	FireWire
Het grootste voordeel van FireWire is de zeer hoge door-
voersnelheid in beide richtingen. Hierdoor kunnen digitale 
gegevens snel en zonder verlies tussen apparaten worden 
uitgewisseld. U kunt bijvoorbeeld films vanaf een bandje 
(Digital8, MiniDV, MicroMV...) overzetten op een computer 
of HDD/DVD-recorder. Het is zelfs mogelijk om de camera 
vanuit de software aan te sturen (vooruitspoelen, starten, 
pauzeren). Omgekeerd kunt u ook beelden vanaf de com-
puter op een tape opslaan. 

Houd	uw	FireWirekabel	zo	kort	mogelijk.	Langere	kabels	kunnen	
leiden	tot	signaalverlies.	



 Digitaal omzetten 105

De camera terugspoelen vanuit iMovie op Mac OS X.

U hoeft zelfs geen bandje af te spoelen in uw camera. U kan uw camera 
evengoed gebruiken als een veredelde webcam. Het wordt pas écht leuk 

wanneer u het computerscherm in beeld neemt en op Importeer drukt.
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Camera’s	met	DVD	of	harddisk		
maar	zonder	FireWire
Hoewel elke videoamateur en professional de vele voorde-
len van FireWire inziet, verschijnen er steeds minder camera’s 
op de markt met een FireWire (DV)-aansluiting. De fabrikan-
ten argumenteren immers dat de opname op mini-DVD of 
interne harde schijf FireWire overbodig maakt. 

JVC	levert	een	harddiskcamera	met	docking	station	die	over	een	
FireWire-aansluiting	beschikt	( JVC	Everio	GZ-MG555	Hard-Disk	
Camcorder).	De	recentste	handycams	van	Sony	beschikken	ech-
ter	niet	meer	over	i.Link.	

De informatie van de camera overzetten op uw computer 
kan op een drietal manieren. 

• via een USB-aansluiting (voor camera's met harde schijf )

• via een geheugenkaart (als de camera over die mogelijk-
heid beschikt)

• de mini-DVD 'rippen' met software (zie hieronder)

Film	overzetten	via	USB

Camera’s	met	USB
Heel wat nieuwe camera’s (van bijvoorbeeld Sony) beschik-
ken niet meer over een FireWire-aansluiting. Ze bewaren 
hun filmbeelden rechtstreeks in MPEG2- of MPEG4-formaat 
(of AVCHD bij HD-camera’s) op een interne harde schijf of 
op een geheugenkaart. 

Wanneer u een dergelijke camera via USB aansluit op uw 
computer, herkent de computer hem als een externe harde 
schijf. Camera’s met mini-DVD worden dus beschouwd als 
een extern schijfstation. Waarschijnlijk moet u uw camera wel 
eerst in de memory- of playbackmodus plaatsen. Raadpleeg 
de handleiding van uw camera om te weten hoe u dit moet 
doen. 
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De camera aansluiten via een USB-poort.

De computer ziet de camera als een externe harde schijf. 

Gebruikt u een Mac, dan is de kans groot dat uw camera her-
kend wordt door iMovie 08 (of hoger). Staat de camera niet 
op de lijst van de ondersteunde modellen, dan kunt u nog 
altijd controleren of Mac OS X het toestel herkent als een 
externe harde schijf. 
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1 Klik op het Apple-logo in de startbalk.

2 Kies Over	deze	Mac	(about	this	Mac)

3 Klik op Meer	info.

4 Controleer of de aangesloten camera bij de USB-appa-
raten wordt weergegeven.

De overzetsnelheid (zowel bij Mac OS X als bij Windows of 
Linux) hangt af van de snelheid van uw USB-aansluiting. The-
oretisch is een USB2-aansluiting even snel als FireWire, maar 
in de praktijk is dat vaak anders. 

Mac OS X herkent de MPEG2-bestanden niet zonder de MPEG2-
component.
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VLC kan de bestanden zelfs zonder de betalende MPEG2-component 
afspelen op Mac OS X.

U kunt de MPEG2-bestanden heel eenvoudig naar uw harde schijf 
kopiëren.
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Nu bent u klaar om de aanwezige filmbestanden naar uw 
computer te kopiëren. Afhankelijk van het filmformaat, zult 
u een conversie moeten uitvoeren. Op Mac OS X kunt u 
MPEG2-bestanden converteren met het open source Hand-
brake	of met MPeG	Streamclip, maar dan moet de Quick-
time	MPeG2	Playback	component geïnstalleerd zijn.

U krijgt een foutmelding als de MPEG2 Playback-component niet 
geïnstalleerd is.
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Video	‘streamen’	van	Sony-camera’s
Net zoals bij FireWire, kan video ook via USB gestreamd 
worden. Als u over een Sony-handycam beschikt, moet u het 
stuurprogramma USBDRVEN.EXE installeren. Zoek het op via 
Google. 

Op esupport.sony.com/US/perl/swu-matrix.pl?upd_id=1452 
vindt u een lijst van alle ondersteunde Windows-systemen. 
Onder Windows Vista moet u het programma uitvoeren in 
compatibiliteitsmodus met Windows XP Service Pack 2. Het 
Sony Digital Imaging Video-stuurprogramma is nu geïnstal-
leerd. 

Tot slot activeert u de USB Streaming Mode op uw camera. 
Verwacht echter geen hoogstaand beeldmateriaal. De kwali-
teit zal te vergelijken zijn met die van een webcam. 

Opnemen	via	USB
Diverse fabrikanten verkopen connectors waarmee u via de 
USB-poort video van VHS of camera kunt overzetten op uw 
computer. De meeste toestellen beschikken over de drie 
standaard composite-ingangen en over een S-VHS-ingang. 
Sluit vervolgens de connector via USB(2) aan op uw compu-
ter. In de meeste gevallen moet u nog een stuurprogramma 
(driver) installeren en/of montagesoftware; Een kort over-
zicht van de mogelijkheden vindt u op www.usbgear.com/
USB-Video-Capture.html

Heel populair is de Dazzle-reeks van Pinnacle. 

Een Dazzle-product met composite- 
en S-VHS-ingang.
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Copyprotected	DVD’s		
en	VHS-cassettes	kopiëren
U kent het probleem. Voor de komst van de DVD-speler 
kocht u een massa VHS-cassettes met kinderfilms. Jammer 
genoeg verhindert de Macrovision-beveiliging u om ze voor 
eigen gebruik te backuppen op een DVD. Opnieuw aanko-
pen op DVD blijkt de enige optie... Maar al gauw wordt dui-
delijk dat DVD’s niet echt bestand zijn tegen kinderhanden. 
Resultaat: uw DVD’s staan in een mum van tijd vol krassen en 
worden nagenoeg onbruikbaar. 

Naast programma’s zoals MacTheRipper (Mac OS X) en 
AnyDVD (Windows) voor DVD’s, bestaan er ook oplossin-
gen voor het kopiëren van VHS-banden met Macrovision-
beveiliging. 

Met de Grex (Advanced digital video stabilizer with high 
quality S-Video support) van Dimax kunt u uw oude Macro-
vision VHS-banden kopiëren. Het apparaat kan: 

• DVD's kopiëren naar DVD of VHS;

• VHS kopiëren naar DVD of VHS;

• beveiligde tv-kanalen van satelliet, kabel, settop-box, 
PVD, DVR of Tivo opnemen voor eigen gebruik;

• aangesloten worden op PC Video Capture Card;

• Macrovision-gevoelige apparaten met elkaar verbinden.

Op www.bensoftware.com/btv/helpvidindevs.html staat een 
lijst van alle (oudere) USB-inputapparaten die compatibel 
zijn met Mac OS X. 
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• Meer informatie over de Grex vindt u op www.xdimax.
com/grex/grex.html

Films	digitaliseren	met	een	
standalone	HDD/DVD-recorder
Met een standalone HDD- en/of DVD-recorder is het door-
gaans zeer makkelijk om opnames van tv, camera of VHS te 
digitaliseren. Denk er wel aan dat opnames van klassieke tv’s 
met scart- en composiet-ingang steeds analoog zijn en door 
het toestel worden geconverteerd naar MPEG2. Wanneer 
de recorder over een DV-ingang (FireWire) beschikt en uw 
camera ook, gebruikt u best de DV-ingang en niet de com-
posiet-ingang.

Heel wat leveranciers bieden via hun website ook firmware-
updates aan voor HDD/DVD-recorders. Vaak moet u de ge-
downloade bestanden op een CD-R branden en die in het 
toestel stoppen. Ook voor ingebouwde DVD-recorders zijn 
er heel wat firmware-updates verkrijgbaar. Breng daarvoor 
een bezoekje aan www.bitburners.com/category/software/
firmware-updates

De Easy Guider interface van een Lite-On HDD/DVD-recorder. Hiermee 
is het zelfs mogelijk om films te knippen en te monteren. 
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Films	digitaliseren	zonder	
computer	of	HDD/DVD-recorder
Voor het softwarematig converteren van film (videobanden, 
camerabeelden, televisie,...) moet u niet alleen over de juiste 
programma’s, maar vooral over de juiste hardware beschik-
ken.

Pinnacle Video Transfer is een klein, handig apparaat waar-
mee u via een S-VHS-kabel of een composiet video/audio-
verbinding films met één klik kunt converteren naar het 
MP4-formaat. 

Ondertitels

Het	is	wel	opletten	geblazen.	De	ondertitels	worden	mee	in	het	
MP4-bestand	 gecodeerd.	 Pinnacle	 Video	 Transfer	 aanvaardt	
enkel	 invoer	 via	 een	 audio/videokabel	 (wit/rood	 voor	 stereo	
audio,	geel	voor	video).	Dit	betekent	dat	de	invoer	analoog	is.	
Het	apparaat	heeft	een	ingebouwde	MP4-encoder	en	digitali-
seert	op	die	manier	het	analoge	invoersignaal.	Vaak	moet	u	het	
MP4-bestand	achteraf	nog	deïnterlacen.	Dit	kan	gemakkelijk	met	
MPEG	Streamclip	onder	Mac	OS	X.	Zie	ook	het	onderdeel	over	
FFmpeg.
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1 Sluit uw videobron aan op de video-ingang van Pinnacle 
Video Transfer.

2 Verbind het toestel met een externe harde schijf of een 
ander USB-opslagmedium. 

3  Stel de kwaliteit van de video in via de MODe-knop op 
het toestel.
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4 Start de videobron.

5 Klik op de ReC-knop van het toestel.

6 Klik nogmaals op de ReC-knop om de opname te stop-
pen. 

7 Wacht tot de blauwe lampjes stoppen met flikkeren. De 
film is nu bewaard in het USB-geheugen. U kunt het be-
stand nu op uw computer bekijken. 
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DVD-bestanden	komen	niet	
overeen	met	opnames
Heeft u een camera gekocht met mini-DVD? Of beschikt u 
over een DVD-recorder met harde schijf die aangesloten is 
op uw televisietoestel? Wanneer u de inhoud van een DVD 
op uw computer opent, vindt u een map met VOB-bestan-
den. In die lijst zult u merken dat het aantal bestanden niet 
overeenkomt met het aantal opnames. In één VOB-bestand 
kunnen immers meerdere opnames zitten. Anderzijds kan 
één opname over meerdere VOB-bestanden gespreid zijn. 
Hierdoor is het behoorlijk moeilijk om één specifieke scene 
of opname uit een DVD te plukken voor gebruik in een an-
der programma. 

Een DVD bevat over het algemeen meerdere videoclips 
die verdeeld kunnen zijn in cells of chapters (hoofdstuk-
ken). Deze clips zijn gebundeld in containers (=VOB’s). DVD 
werd ontwikkeld in de tijd waarin Windows 95 het meest 
gebruikte besturingssysteem was. Die oude besturingssys-
temen konden geen bestanden lezen van meer dan 2 giga-
byte. DVD-boxplayers (standalone DVD-spelers die u op de 
tv aansluit) hebben geen probleem met de bestandsgrootte. 
Toch zult u zelden of nooit een VOB-bestand vinden van 
meer dan 1,5 gigabyte. En daar wringt nu net het schoentje 
wanneer u VOB’s gaat converteren. Een VOB-bestand ein-
digt niet noodzakelijk bij het einde van een bepaalde video-
clip. Videoclips kunnen over meerdere VOB’s verdeeld zijn. 

Voorbeeld: VOB 1 bevat 4 videoclips. De vierde clip begint 
in VOB 1, maar gaat verder in VOB 2.... 

Wanneer u dus een VOB converteert of bewerkt, is het best 
mogelijk dat u ook een tweede VOB moet openen om de 
rest van de videoclip te vinden. Als u een digitale camera 
heeft die rechtstreeks op DVD brandt, stuit u op hetzelfde 
probleem. Wanneer u filmt, is het mogelijk dat de beelden 
die u schiet over meerdere VOB’s worden verspreid. Omge-
keerd kan het zijn dat de beelden die u een volgende keer 
filmt in een eerder VOB-bestand worden opgeslagen. 
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DVD-films	rippen	en	converteren
Op internet vindt u heel wat betalende maar ook gratis soft-
ware voor het rippen van volledige DVD’s. Daarom is het 
goed om met een paar dingen rekening te houden alvorens 
u zich een programma aanschaft.

• Biedt het programma functies die in gratis of open source 
software niet zit?

• Naar welke formaten kan het programma converteren? En 
vooral: welk formaat hebt u nodig?

• Herkent het programma de hoofdstukken op de DVD? 

Met het open source Handbrake (handbrake.m0k.org) kunt 
u een volledige DVD of een aantal hoofdstukken naar keuze 
converteren naar MP4, AVI, OGM of MKV. Heel handig is 
dat u ook de ondertitels kunt kiezen. Handbrake werd oor-
spronkelijk ontwikkeld voor BeOS, maar is nu beschikbaar 
voor zowel Mac OS X, Linux als Windows.
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Het eveneens gratis MacTheRipper (Mac OS X) heeft min-
der geavanceerde functies, maar is niettemin zeer krachtig. 
Het verwijdert desgewenst CSS, Macrovision, regiocodes en 
RCE-regiocontroles. Het programma slaagt er zelfs in DVD’s 
te kopiëren die met ARccOS zijn beveiligd. De programma-
makers haasten zich wel om te zeggen dat die functies enkel 
bedoeld zijn om thuiskopieën te maken. Bij de programma-
start moet u trouwens bevestigen dat u het programma en-
kel voor legale doeleinden zal gebruiken.

Snel	knippen	in	DVD’s

Mac	OS	X

Met MPeG	 Streamclip kunt u snel fragmenten uit een 
MPEG2-bestand knippen. Omdat het programma gebruik-
maakt van QuickTime, moet u eerst QuickTime Pro of de 
QuickTime MPEG2 Decoder kopen. U kunt natuurlijk altijd 
de films met Handbrake converteren naar MP4 of AVI en 
vervolgens met MPEG Streamclip de gewenste stukken weg-
knippen. 
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Vooraleer	u	aan	de	slag	gaat	met	VirtualDubMod,	leest	u	best	
eerst	dit	volledige	onderdeel	grondig	door.	Dan	kunt	u	vooraf	
alle	benodigde	tools,	plugins	en	programma’s	installeren	en	pas	
daarna	aan	de	slag	gaan	met	de	conversie	van	de	DVD-films.

DVD’s	en	VOB-bestanden
Wanneer u de inhoud van een DVD verkent, zal u niet 
meteen bekende videoformaten tegenkomen. In de map 
VIDEO_TS vindt u doorgaans een reeks bestanden met de 
extensie VOB. VOB-bestanden zijn containers die audio- en 
videogegevens kunnen bevatten. DVD-films zijn gecodeerd 
in het MPEG-2-formaat. De pixelgrootte (het aantal horizon-
tale en verticale pixels dat een beeldframe bevat - doorgaans 
25 fps of 25 frames per seconde) kan ingesteld zijn in PAL- of 
NTSC-formaat. Dat zijn de klassieke beeldformaten voor tv’s. 
PAL-resolutie geeft bij elk beeld 720 op 576 pixels. 

Het gratis open source programma VirtualDubMod (virtu-
aldubmod.sourceforge.net/) kan VOB-bestanden realtime 
inlezen en bewerken.

Windows

Met het open source programma VirtualDubMod knipt u 
onder Windows snel fragmenten uit een DVD. 
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Als de DVD-film geen kopieerbeveiliging heeft, kan Virtual-
DubMod de MPEG-2-stream uit een VOB-bestand inlezen, 
samen met het audiospoor. Sommige DVD’s bevatten echter 
meerdere audiosporen. VirtualDubMod merkt dit automa-
tisch op en laat de gebruiker zelf kiezen welk audiospoor 
hij wil gebruiken. De kleinste VOB-bestanden bevatten de 
menu’s van uw DVD. 

Ondertitels (subtitles) worden vaak in aparte bestanden 
(VobSubs of IFO-bestanden) bewaard. 

Vermits	VOB’s	zijn	gecodeerd	in	het	MPEG2-formaat,	kunt	u	de	
extensie	.vob	doorgaans	zonder	problemen	veranderen	in	.mpg	
of	 .mpeg.	 De	 meeste	 mediaspelers	 op	 computers	 kunnen	 de	
gegevens	dan	nog	steeds	weergeven.	Toch	zijn	heel	wat	media-
players	niet	in	staat	om	de	opgenomen	ondertitels	weer	te	ge-
ven.	

AC3-ondersteuning	installeren	
op	uw	computer
Bij DVD’s wordt vaak de geluidstechniek Dolby Digital of 
AC3 gebruikt. AC3 is een audiotechniek voor de weergave 
van digitale audio via zes kanalen. Wanneer u een DVD-film 
opent voor bewerking en het eindresultaat weer wilt op-
slaan, krijgt u vaak de melding dat uw computer het AC3-
formaat niet herkent. Dit probleem lost u op met het instal-
leren van AC3-ondersteuning.

1 Zoek het zipbestand AC3ACM.zip	 op via Google, 
download het en pak het uit. 

2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand AC3ACM.
inf	en klik op Installeren. 
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een	VOB-bestand	openen	
met	VirtualDubMod
U hoeft VirtualDubMod niet te installeren. Het programma 
is ‘portable software’. Dit wil zeggen dat u het zelfs kunt op-
starten vanaf een extern geheugen zoals een USB-stick.

1 Open de map waarin u VirtualDubMod heeft opgesla-
gen. 

2 Klik op het bestand VirtualDubMod.exe.

3 Het programmavenster verschijnt.

4 Kies File	/	Open	Video	File in de werkbalk. 

5 Blader naar de map VIDeO_TS van de DVD die u in de 
DVD-lezer hebt gestopt. 

6 Stel de weergaveopties in op details. 
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7 Selecteer een van de aanwezige VOB-bestanden. Kies 
een bestand dat met VTS_ begint.

8 Uiteraard staan in de bestanden met een grote bestands-
omvang meer minuten film dan in kleine bestanden. Die 
bevatten doorgaans de menustructuren van de DVD. 

9 Als de DVD meerdere audiosporen (meerdere inge-
sproken talen) bevat, krijgt u die keuze bij het openen 
van het VOB-bestand. 
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10 Het programma leest het geselecteerde bestand vervol-
gens in. U kunt dit proces altijd zonder problemen on-
derbreken. VirtualDubMod leest het bestand in realtime 
in. Dit wil zeggen dat het niet naar de harde schijf wordt 
gekopieerd. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt af 
van de hoeveelheid RAM en videogeheugen en de snel-
heid van uw processor. 

11 Het programma geeft de film tweemaal weer: het origi-
neel ziet u links, het bewerkte resultaat rechts. Standaard 
zijn de vensters te groot weergegeven en passen ze niet 
op uw beeldscherm.

12 Klik met de rechtermuisknop in de viewports om de 
weergave op 50% in te stellen.

	
Ondertitels	toevoegen
Heel wat DVD’s bevatten meerdere ondertitelsporen. An-
dere, zoals documentaires, hebben er maar één. Bij DVD’s 
met ondertitels in slechts 1 taal zijn de ondertitels vaak in 
de MPEG-film gezet. Ze zitten dus vervat in de pixels van elk 
frame. In DVD’s waarbij u de keuze heeft tussen ondertitels 
in meerdere talen en ook bij een aantal films met slechts 1 
ondertitelspoor, staan de ondertitels in aparte bestanden 
op de DVD. Dit zijn de zogenaamde IFO-bestanden. 
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DVD-makers die werken volgens de regels van de kunst, 
slaan voor elke VOB eveneens een gelijknamig IFO-bestand 
op. Zo vindt u snel en gemakkelijk de juiste ondertitels.

Hiervoor is de plugin VobSub nodig. Download VobSub 
en installeer het programma. Duid bij de installatie aan dat u 
hem als plugin voor VirtualDubMod wilt installeren. 

U moet vervolgens de plugins-map van VirtualDubMod 
aanduiden. 

1 Kies Video	 /	 Filters in de menubalk van VirtualDub-
Mod.
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2 Het dialoogvenster Filters verschijnt in beeld. 

3 Klik op Add. 

4 Het dialoogvenster Add	Filter	verschijnt in beeld.

5 Selecteer VobSub	2.23	onderaan de filterlijst.

6 Klik op OK. 

7 Het dialoogvenster Filter:	VobSub	verschijnt.



 Digitaal omzetten 127

8 Klik op Open. Selecteer Ifo	 and	 vobs bij bestands-
types.

9 Selecteer het corresponderende IFO-bestand en dub-
belklik erop. Opgelet: selecteer het IFO-bestand dat 
hetzelfde nummer heeft als het geopende VOB-be-
stand.

10 Vervolgens moet u een map selecteren waarin u de ge-
converteerde ondertitels wilt bewaren. 

11 Het dialoogvenster Select	PGC verschijnt.

12 Selecteer de taal naar keuze en klik op OK. 

13 Vervolgens worden de sleutelframes gezocht en de on-
dertitels geïndexeerd. Dit kan wat tijd in beslag nemen. 
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14 Klik op OK als het proces voltooid is.

15 In het dialoogvenster Filter:	 VobSub kunt u nog de 
kleuren van de ondertitels instellen. Klik op OK als u de 
standaardinstellingen wilt behouden of wanneer u klaar 
bent. 

16 Ook het dialoogvenster Filters staat nog open. Klik ook 
hier op OK.

17 De ondertitels zijn nu in het outputvenster te zien.

Knippen	in	DVD-films
Onderdelen uit de geopende film verwijderen is werkelijk 
heel gemakkelijk. Uiteraard wordt wat u wegknipt niet gewist 
van de originele DVD.

1 Sleep de frame-indicator naar het beginpunt van het 
weg te knippen gedeelte in de tijdlijn.
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2 Klik op Start	offset.

3 Sleep de frame-indicator naar het eindpunt van het weg 
te knippen gedeelte in de tijdlijn. 

4 Klik op end	offset.

5 Het weg te knippen gedeelte is nu gemarkeerd in de 
tijdlijn.

6 Druk op de [Del]-toets of kies edit	 /	 Delete in de 
menubalk. 

7 Het ongewenste stuk is weggeknipt. U kunt nu nog 
andere delen wegknippen. 

Gebruik de vooruit-en achteruitspoelknoppen om frame 
per frame door de tijdlijn te navigeren en de offsetposities 
op het frame nauwkeurig in te stellen. 

Realtime	exporteren	als	MPeG2
Standaard kan VirtualDubMod enkel opslaan naar het AVI-
formaat (met of zonder compressie). 

Met enkele uitbreidingen kan VirtualDubMod de bewerkte 
VOB echter ook in het MPEG2-formaat opslaan. Dit gaat 
behoorlijk snel, omdat de originele VOB eveneens in het 
MPEG2-formaat op de DVD is weggeschreven. Er moet dus 
niets herberekend of opnieuw gecodeerd worden. U kunt 
de films meteen ook converteren naar het voor de iPod of 
iPhone geschikte MP4-formaat. Al is dat dan weer niet zo 
simpel als het lijkt.

VirtualDubMod en VirtualDub, het programma waar het 
op gebaseerd is, kunnen enkel opslaan in het logge Microsoft 
AVI-formaat (omdat ze steunen op de DirectShow-functie 
van Windows). Dit vraagt een hercodering van het bestand. 
Iets wat uren, soms zelfs dagen in beslag kan nemen. Geluk-
kig beschikken beide programma’s over een geavanceerde 
frameserverfunctie. Daardoor kan het opnieuw opslaan in 
een mum van tijd gebeuren. Een frameserverprogramma 
levert (zoals het woord al laat vermoeden) beeldframes 
aan een ander programma. Dit betekent in de praktijk dat 
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VirtualDubMod het aangepaste bestand in ongewijzigde 
vorm kan leveren aan een ander softwarepakket... in real-
time! 

Omdat de diverse MPEG-formaten (MPEG1, MPEG2, MP3, 
MP4, MPEG4) beschermd zijn door patenten, durven niet 
alle softwaremakers MPEG-export in hun software te voor-
zien. Het Fraunhoferinstituut, dat de patenten bezit, laat 
echter oogluikend toe dat open sourceprogramma’s van de 
coderingsfuncties gebruikmaken. Opmerkelijk is dat veel 
dure softwarepakketten (zoals Adobe Premiere en Adobe 
AfterEffects) niet over deze mogelijkheden beschikken en 
uren doen over een simpele conversie. 

Het open source QuEnc is een van die softwarepakketten 
die MPEG-codering aanbieden. Het maakt gebruik van de 
frameserverfunctie van VirtualDubMod en slaat het aange-
paste VOB-bestand meteen weer op in een MPEG2-bestand 
op uw harde schijf. 

Wanneer	u	over	genoeg	ruimte	beschikt	op	uw	harde	schijf,	
kunt	u,	in	plaats	van	de	frameserver	te	gebruiken,	het	eindresul-
taat	opslaan	als	een	AVI-bestand	en	dat	met	bijvoorbeeld	VLC	
naar	het	MP4-formaat	converteren.		
Houd	er	echter	rekening	mee	dat	u	het	originele	DVD-bestand	
dan	tweemaal	converteert.	Hoe	ouder	en	trager	de	computer,	
hoe	meer	tijd	dit	in	beslag	neemt!

De frameserver installeren 

Vooraleer u de server kunt starten, moet u hem eerst instal-
leren. 

1 Dubbelklik op het bestand auxsetup.exe	in de map van 
VirtualDubmod. 

2 Het dialoogvenster VirtualDub	 1.4	 auxiliary	 setup 
verschijnt. 
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3 Klik vervolgens op Install	handler. 

4 Bevestig tweemaal door op OK te klikken.

5 Open de map aviproxy in de map van VirtualDubMod. 

6 Dubbelklik op proxyon.reg	om de instellingen aan het 
Windowsregister toe te voegen. 



132 Digitale video

7 Antwoord bevestigend op de vraag om de instellingen 
aan het register toe te voegen.

8 Mogelijk moet u uw computer opnieuw opstarten.

De frameserver gebruiken

Voor dit deel heeft u de gratis open source MPEG-encoder 
Quenc nodig. U kunt dit programma downloaden via www.
free-codecs.com/download/QuEnc.htm. Het hoeft zelfs niet 
geïnstalleerd te worden. Pak het ZIP-bestand gewoon uit en 
plak het in de map van VirtualDubMod.

1 Kies File	/	Start	frame	server...	in de menubalk.

2 Het dialoogvenster Save.VDR	 signpost	 for	 AVIFile	
handler verschijnt.

3 Kies een naam voor het bestand en tik er manueel de 
extensie .avi achter. 
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4 Klik op Opslaan. 

5 Het dialoogvenster Frameserver	Mode	-	VirtualDub-
Mod verschijnt.

6 Start vervolgens het programma Quenc door te dub-
belklikken op het bestand Quenc.exe

7 Het programma start op.

8 Klik op het knopje achter het invoerveld Source	 AVS	
file.

9 Selecteer AVI	Files bij Bestandstypen in het dialoog-
venster Openen.
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10 Open het (frameserver) AVI-bestand van VirtualDub-
Mod.

12 Selecteer MPeG-4 bij Codec.

13 Klik op de knop Advanced	Options	en kies daar MP3 
bij Audio	Codec.
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14 Klik op Apply.

15 Klik op encode.

16 Het bestand wordt vervolgens opgeslagen in het MPEG-
formaat. De frameserver toont, net zoals QuEnc, het aan-
tal geconverteerde frames. 

17 Stop de frameserver als de conversie klaar is. Het resul-
terende MPEG-bestand kunt u vinden in de map waarin 
de frameserver zijn AVI-bestand heeft bewaard. 

DVD’s	met	een	open	sessie	lezen
U weet dat er iets op een DVD-schijf staat, maar uw compu-
ter beweert het tegendeel? Controleer eerst of u zich niet 
vergist. Houd de schijf tegen het licht en ga na of er informa-
tie gebrand is. Dit kunt u met het blote oog zien. 

Indien u merkt dat er iets op staat, is het mogelijk dat de DVD 
niet afgesloten is. Brandsoftware en DVD-branders bieden 
de mogelijkheid om lege schijven in sessies te branden. Wan-
neer de schijf vol is of wanneer de gebruiker dit aangeeft, 
wordt de ‘open sessie’ afgesloten. Pas op dat moment kan de 
schijf ook op andere toestellen gelezen en getoond worden. 
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Download en installeer IsoBuster van de site www.isobuster.
com.

1 Start het programma en stop de DVD in de DVD-rom-
speler van uw Windows-computer.

2 IsoBuster toont de inhoud van de DVD.

3 Blader naar de map VIDeO_TS.

4 Sleep de aanwezige VOB-bestanden naar een map op 
uw harde schijf. 

5 Verander de extensie .vob in .mpg of open het bestand 
met VirtualDubMod (zie Real	 time	 exporteren	 als	
MPeG2) en bewaar het als AVI, MPG of MP4. U kunt het 
bestand ook in VLC bekijken.
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Kopiëren	van	digitale	televisie,	
digicorder	en	HD-camera
Over het opnemen vanaf een digitale televisie of een DTV 
converter/settop-box (vb. Digibox, Digicorder,...) doen heel 
wat foute geruchten de ronde. Men zou geen opnames meer 
kunnen branden op DVD of op een HDD/DVD-recorder. In 
het deel over digitale televisie komt u meer te weten over de 
verschillen tussen analoge en digitale televisie. Toch willen 
we het hier al even hebben over het maken van opnames 
met een decoder of digicorder. 

De decoder ontvangt een digitaal signaal (bijvoorbeeld in 
high definition) en zet het om in een analoog signaal. De 
decoder kan op twee manieren worden aangesloten op een 
televisietoestel: via de klassieke SCART-uitgang of via HDMI. 
Wanneer u uw set-top box via de scartuitgang aansluit op uw 
HDD/DVD-recorder, kan u net zoals vroeger tv-uitzendin-
gen opnemen. U verliest dan wel de high definition-kwaliteit 
waarin een aantal programma’s worden uitgezonden, want 
de SCART-ingang is analoog. Wanneer u enkel opnames wilt 
maken om ze achteraf eenmalig te bekijken, kunt u natuurlijk 
evengoed gebruikmaken van uw ‘digicorder’. Gebruikers die 
hun set-top box hebben opengeschroefd om aan de interne 
harde schijf te geraken, zijn er aan voor de moeite. De op-
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geslagen films zijn versleuteld opgeslagen en het bestands-
systeem van de harde schijf is niet leesbaar door moderne 
besturingssystemen zoals Windows of Mac OS X. Bovendien 
maakt de HDCP-beveiliging het onmogelijk om de HD-kwa-
liteit rechtstreeks op te slaan op een ander medium. 

Een SCART-ingang of -uitgang. Een HDMI-ingang.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is een 
vorm van DRM (digital rights management) ontwikkeld door 
Intel. Signalen tussen ‘zenders’ en ‘ontvangers’ worden daar-
bij versleuteld verzonden. De ontvanger (bijvoorbeeld de 
set-top box of de televisie) moeten ‘aantonen’ dat ze gerech-
tigd zijn om het signaal te ontvangen. Hiervoor beschikt elke 
HDCP-apparaat over een unieke interne code. Wanneer u 
uw apparatuur zou hacken om digitale videobestanden te 
kopiëren, kan die code op een zwarte lijst terechtkomen. Via 
die blacklist kan men uw apparaat vervolgens onbruikbaar 
maken. 

Een aantal fabrikanten bieden capture-kaarten aan om opna-
mes te maken via een DVI- of HDMI-ingang op de computer. 

De Hauppauge HD PVR kan via Component Video (YPrPb), 
S-Video of Composite Video met een kabel-, satelliet- of 
set-top box verbonden worden en standard definition of 
high definition film in H.264-formaat overzetten op de har-
de schijf van uw computer. Het apparaat heeft digitale (S/
PDIF) en analoge audio in- en uitgangen voor een perfecte 
geluidsopname. 

De Intensity Pro-kaart van BlackMagicDesign kan via HDMI 
opnames maken op de harde schijf. Dit werkt echter enkel 
vlotjes bij HD-signalen van HD-camera’s of zelfgemaakte 
HD-films. In vergelijking met ander HD-captureoplossingen 
is de Intensity Pro zeer betaalbaar.
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De Hauppauge HD PVR

Kijk op blackmagic-design.com/downloads/brochures-usd/
IntensityPro.pdf en blackmagic-design.com/products/inten-
sity voor meer info omtrent Intensity Pro.

Intensity Pro capturekaart

De	dvi2usb	van	Epiphan	kan	DVI-signalen	‘capteren’	en	via	USB	
overzetten	op	een	computer.	Meer	info	op	www.epiphan.com/
products/dvi-frame-grabbers/dvi2usb

Blu-rayschijven	kopiëren
Een thuiskopie van uw aangekochte Blu-rayschijven is altijd 
handig. Dat is zelfs mogelijk zonder Blu-raybrander. Hou er 
wel rekening mee dat u onder geen beding eigen kopies 
mag verkopen! Niemand kan u echter verbieden een kopie 
voor uzelf te maken.
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Benodigde programma’s:

Software Producent Besturings-
systeem

Downloadlink Prijs

AnyDVD HD Slysoft Windows www.slysoft.com/
nl/anydvdhd.html

payware

BDinfo Cinema Squid Windows 
(broncode 
beschikbaar)

www.cinemasquid.
com/blu-ray/tools/bdinfo

freeware

tsMuxeR SmartLabs Mac OS X, 
Linux, Win-
dows

smlabs.net/tsmuxer_
en.html

freeware

ImgBurn Lightning UK! Windows www.imgburn.com/index.
php?act=download

freeware

Daemon 
Tools of Vir-
tual Clone 
Drive 

Daemon 
Tools/Slysoft

Windows www.daemon-tools.cc/
eng/home

freeware

PowerDVD 
7of andere 
BD-speler-
software

Cyberlink Windows www.cyberlink.com payware

Mappenstructuur	en	bestanden		
op	een	Blu-rayschijf
Een Blu-rayschijf bevat de volgende mappenstructuur:

AUXDATA

Geluidsbestanden en lettertypes

BACKUP

Bevat een kopie van een aantal bestanden waaronder index.
bdmv, MovieObject.bdmv, de bestanden van de PLAYLIST- 
en de CLIPINF-map.

BDJO
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BDMV

Bevat de onderliggende mappen PLAYLIST, CLIPINF, 
STREAM, AUXDATA en BACKUP. 

CLIPINF

Databankbestanden van de Clips.

JAR

META

PLAYLIST

De databankbestanden van de Movie PlayLists.

STREAM

De AV stream-bestanden 

index.bdmv

Beschrijft de inhoud van de BDMV-map.

MovieObject.bdmv

MovieObject.bdmv beschrijft een of meer Movie Objects.

.mpls

Mpls-bestanden zijn Movie Playlists. De naam bestaat uit 5 
cijfers. 

.clpi

Een clpi-bestand bevat informatie over een Clip AV stream-
bestand. De naam bestaat eveneens uit 5 cijfers.

.m2ts

M2ts-bestanden zijn de eigenlijke filmbestanden (BDAV 
MPEG-2 transport stream). Ze hebben dezelfde naam (5 cij-
fers) als de corresponderende clpi-bestanden.

sound.bdmv

.otf

Lettertype-informatie over de ondertitels. De namen 
bestaan eveneens uit 5 cijfers. 
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Voorbeeld van mappen en bestanden  
op een Blu-rayschijf

\BDMV\index.bdmv
\BDMV\MovieObject.bdmv
\BDMV\PLAYLIST\00000.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00054.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00058.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00059.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00060.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00061.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00062.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00063.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00064.mpls
\BDMV\PLAYLIST\00065.mpls
\BDMV\CLIPINF\00000.clpi
\BDMV\CLIPINF\00001.clpi
\BDMV\CLIPINF\00055.clpi
\BDMV\CLIPINF\00059.clpi
\BDMV\CLIPINF\00060.clpi
\BDMV\CLIPINF\00061.clpi
\BDMV\CLIPINF\00062.clpi
\BDMV\CLIPINF\00063.clpi
\BDMV\CLIPINF\00064.clpi
\BDMV\CLIPINF\00065.clpi
\BDMV\CLIPINF\00066.clpi
\BDMV\CLIPINF\00067.clpi
\BDMV\STREAM\00000.m2ts
\BDMV\STREAM\00001.m2ts
\BDMV\STREAM\00055.m2ts
\BDMV\STREAM\00059.m2ts
\BDMV\STREAM\00060.m2ts
\BDMV\STREAM\00061.m2ts
\BDMV\STREAM\00062.m2ts
\BDMV\STREAM\00063.m2ts
\BDMV\STREAM\00064.m2ts
\BDMV\STREAM\00065.m2ts
\BDMV\STREAM\00066.m2ts
\BDMV\STREAM\00067.m2ts
\BDMV\AUXDATA\sound.bdmv
\BDMV\BACKUP\index.bdmv
\BDMV\BACKUP\MovieObject.bdmv
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00000.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00054.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00058.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00059.mpls
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\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00060.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00061.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00062.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00063.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00064.mpls
\BDMV\BACKUP\PLAYLIST\00065.mpls
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00000.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00001.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00055.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00059.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00060.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00061.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00062.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00063.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00064.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00065.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00066.clpi
\BDMV\BACKUP\CLIPINF\00067.clpi
\AACS\MKB_RO.inf
\AACS\MKB_RW.inf
\AACS\ContentRevocation.lst
\AACS\Unit_Key_RO.inf
\AACS\Content000.cer
\AACS\CPSUnit00001.cci
\AACS\mcmf.xml
\AACS\DUPLICATE\MKB_RO.inf
\AACS\DUPLICATE\MKB_RW.inf
\AACS\DUPLICATE\ContentRevocation.lst
\AACS\DUPLICATE\Unit_Key_RO.inf
\AACS\DUPLICATE\Content000.cer
\AACS\DUPLICATE\CPSUnit00001.cci
\AACS\DUPLICATE\mcmf.xml
\AACS\DUPLICATE\ContentHash000.tbl
\AACS\ContentHash000.tbl

Decryptie	en	rippen	van	de	film
1 Start AnyDVD	HD. AnyDVD is niet echt een ‘program-

ma’, maar een stuurprogramma voor Windows driver 
dat op de achtergrond automatisch de beveiliging ver-
wijdert van versleutelde film- DVD’s en HD-DVD’s.

2 Start tsMuxeR.

3 Klik op Browse en selecteer het Blu-raystation. 
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4 Open de map STReAM.

5 In die map staan een reeks genummerde bestanden met 
de extensie .m2ts.

6 Orden de bestanden volgens grootte. Meestal zit de film 
in het allergrootste bestand. Om zeker te zijn, kunt u het 
bestand manueel openen in PowerDVD. Mogelijk hoort 
u geen geluid of hoort u het in een andere taal, maar dat 
probleem lossen we later op. 

Mogelijk is de hoofdfilm over meerdere bestanden ver-
spreid. Volg in dat geval de onderstaande stappen. 

1 Start BDInfo en blader naar het Blu-raystation. Denk 
niet dat het programma vastloopt, want het heeft enige 
tijd nodig om alle benodigde informatie te achterhalen. 

2 Controleer onder Playlist	file welk .MlPS-bestand de 
afspeellijst van de hoofdfilm bevat. 

3 Keer terug naar tsMuxeR. Blader naar de PlAYlIST-
map en selecteer het door BDInfo gevonden MLPS-
bestand. U krijgt nu alle benodigde informatie te zien: 
audiosporen, talen, ondertitels,...

Audio	en	video	muxen
1 Open het gevonden m2ts- of MLPS-bestand.

2 Selecteer enkel de gewenste audio- en videobestanden. 
Let op dat u de correcte taal kiest.

3 Klik bij Output op Create	Blu-ray	Disk.

4 Klik op Start	Muxing.

5 Op uw computer wordt nu een map aangemaakt met de 
naam BDMV. Dit kan enige tijd in beslag nemen. 
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Maak	een	ISO	met	ImgBurn
ISO of ISO-9660 is de bestandsindeling die voor veel CD’s of 
DVD’s wordt gebruikt. Deze indeling wordt door moderne 
computersystemen herkend, waardoor ze de inhoud van 
CD’s en andere optische media kunnen lezen, onafhankelijk 
van het besturingssysteem. Het is mogelijk om met behulp 
van software een exacte kopie te maken van de inhoud van 
een optische schijf. Dit kan door alle bestanden en mappen 
te kopiëren naar de harde schijf maar ook door een exact 
beeld (image) van de schijf in één ISO-bestand naar de harde 
schijf te kopiëren. Een dergelijk ISO-image kan met de mees-
te brandsoftware op een ander medium worden gebrand. 

Maak met brandsoftware zoals ImgBurn of Infrarecorder een 
ISO-bestand aan van de door tsMuxeR aangemaakte BDMV-
map. 

Mount	het	ISO-bestand	met	Daemon	
Tools
1 Klik rechtsonderaan in de startbalk op het icoontje van 

Daemon Tools. 

2 Selecteer Virtual	CD/DVD-ROM.

3 Selecteer een van de aanwezige stations.

4 Kies Mount	Image.

5 Selecteer het ISO-bestand

6 PowerDVD of uw standaard Blu-rayspelersoftware start 
en speelt de net aangemaakte virtuele Blu-rayschijf af.

HD-DVD
Op een gelijkaardige manier als Blu-rayschijven is het ook 
mogelijk om uw HD-DVD-films naar de harde schijf van uw 
computer te kopiëren. Omdat HD-DVD zijn beste tijd heeft 
gehad en HD-DVD-spelers niet erg lang meer zullen ontwik-
keld worden, kan het zinvol zijn om er alvast een kopie van 
te maken. 
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Naast de benodigde programma’s voor het kopiëren van 
Blu-ray, heeft u ook het programma eVODemux nodig. 
U downloadt het gratis Windows-programma via pel.hu/
down/EVOdemux.exe. 

De	mappenstructuur	van	een	HD-DVD
De mappenstructuur van een HD-DVD verschilt wel enigs-
zins van een Blu-rayschijf. In de map HDDVD_TS bevinden 
zich alle filmbestanden. Meestal is de hoofdfilm in 2 grote 
bestanden opgedeeld. Deze bestanden dragen de extensie 
.evo	(feature1.evo, feature2.evo).

Decryptie	en	rippen	van	een	HD-DVD-
film
1 Start EVODemux.

2 Blader naar uw HD-DVD-station.

3 Vink onder options de volgende opties aan: 

Continue with the next EVO, Fast EVO checking (only the first 
300mbs), Detailed Info, Auto Read, Read the .VTI file. 

4 Open de map HDDVD_TS en selecteer het feature1.
evo-bestand.

5 Het inlezen van dit bestand kan enige tijd in beslag ne-
men afhankelijk van de snelheid van uw computer. 

6 Klik op het Video/Audio-tabblad. 

7 Vink alle overbodige video- en audiostreams uit. Laat 
echter de volgende opties aangevinkt:

Video.stream.0 (VC-1.steam.0 of H.264.steam.0)

 De optie Audio.stream.0 (DD+steam.00) geeft bij-
voorbeeld de Engelse soundtrack. Het vraagt enig zoek-
werk om de andere taalbestanden te vinden.

8 Klik op Demux. De benodigde video- en audiobestan-
den worden op uw harde schijf opgeslagen. 
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Audio	en	video	muxen	met	tsMuxeR
1 Start tsMuxeR. 

2 Open de video- en audiobestanden die door EVODe-
mux op uw harde schijf zijn opgeslagen.

3 Selecteer Create	Blu-ray	Disk onder Output.

4 Klik op Start	Muxing.

5 De map BDMV wordt opgeslagen op uw computer. 

Volg de stappen zoals beschreven in Maak	 een	 ISO	 met	
ImgBurn en Mount	het	ISO-bestand	met	Daemon	Tools 
om de gekopieerde HD-DVD-film weer te geven. 

Uw	videobestanden	converteren	
met	VlC	
VlC of VideolAN	Client (www.videolan.org) is de heilige 
graal onder de videospelers. Zoals de naam al laat vermoe-
den, kunt u er ook streaming video mee bekijken over een 
netwerk- of LAN-verbinding. Het leukste is echter dat u alles 
ook meteen kunt opslaan als bestand.

1 Start VideolAN	/	VlC	media	player.

2  Kies Media /	Converteren	of	Opslaan...
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3 Het dialoogvenster Media	 openen verschijnt. Klik op 
de knop Toevoegen... om een bestand te selecteren. 

6 Klik op de knop Converteren/Opslaan.

7 Het dialoogvenster Converteren verschijnt.
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8 Kies een geschikte locatie voor het uitvoerbestand. 

9 Selecteer het gewenste Profiel uit de vervolgkeuzelijst.

10 Klik op Start.

DVD’s	converteren	met	VlC
Met VLC is het eveneens relatief eenvoudig om een DVD te 
converteren naar het MP4-formaat.

1 Start VideolAN	/	VlC	media	player.

2 Kies Media	/	Schijf	openen...

3 Het dialoogvenster Media	 Openen	 verschijnt en het 
tabblad Schijf is geselecteerd.

4 Normaal gezien is DVD reeds geselecteerd. 

5 Klik onderaan op het pijltje naast Afspelen en kies 
Converteren.
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6 Kies een geschikte locatie voor het uitvoerbestand. 

7 Selecteer het gewenste Profiel uit de vervolgkeuzelijst.

8 Klik op Start.

FFMpeg
FFmpeg is een open source project voor het coderen, deco-
deren en dus ook het converteren van audio- en videofor-
maten. Zowel de beeld- en bitsnelheid, de beeldgrootte als 
de kwaliteit van de films kunnen ermee worden aangepast. 
FFmpeg is geen programma in de normale zin van het woord. 
Het is een soort functiebibliotheek die programmeurs vanuit 
andere programma’s kunnen oproepen. De broncode is vrij 
op internet beschikbaar en werd al in tientallen andere pro-
gramma’s gebruikt. Toch vindt u op internet ook wel uitvoer-
bare versies van FFmpeg. FFmpeg kan via de command line 
worden opgeroepen. Heel wat programma’s zijn in feite niet 
meer dan een ‘grafische schil’ rond FFmpeg. Er zijn versies 
beschikbaar voor alle grote besturingssystemen (Mac OS X, 
Linux, Windows).

De broncode vindt u op www.ffmpeg.org. 

Uitvoerbare bestanden voor Windows: sourceforge.net/
project/showfiles.php?group_id=205275&package_
id=248632
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Grafische	omgevingen	voor	FFmpeg

WinFF Linux, Windows www.videohelp.com/tools/WinFF
Super Windows www.erightsoft.com/SUPER.html
AutoFF Linux, Windows forum.videohelp.com/topic351415.

html
Avanti Windows avanti.arrozcru.com
XpegT GuiForFFmpeg Windows vi-wer.de.tl/XpegT.htm
GVC ffmpeg gui Windows teejee2008.wordpress.com
SmartFFmpeg Windows freeware.satria.de/SmartFFmpeg
Convendro Windows code.google.com/p/convendro
dtNET FFMPEG GUI Windows www.softwarediscountvoucher.com/

blog/2009/07/05/net-ffmpeg-gui
FFmpegX Mac OS X homepage.mac.com/major4

FFmpeg	via	de	command	line
Ook al bestaan er heel wat grafische schillen of program-
ma’s rond FFmpeg, vaak blijven zeer krachtige functies van 
FFmpeg onbenut. Via de command line kan dat wel, en dan 
nog heel snel ook. 

Installatie onder Mac OS X

1 Download en installeer FFmpegX.

2 Open de terminal en tik de volgende regel in:

 defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

3 Klik op de eNTeR-toets van uw toetsenbord. Waar-
schijnlijk moet u ook uw root-wachtwoord geven. 

4 Tik de volgende regel in en klik daarna op de eNTeR-
toets:

 killall Finder

5 Ga naar uw programmamap en Ctrl + klik op het 
bestand FFmpegX.app

6 Kies Toon	pakketinhoud.
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7 Blader naar de map Contents	/	Resources. 

8 Kopieer het bestand ffmpeg.

9 Blader in de Finder naar de map	usr/local/bin

10 Plak het bestand ffmpeg in de map. Waarschijnlijk moet 
u uw root-wachtwoord ingeven.

11 Open de terminal. 



 Digitaal omzetten 153

12 Voer de onderstaande regel in en klik daarna op de 
eNTeR-toets:

 sudo chown root:wheel /usr/local/bin/ffmpeg

13 Voer de onderstaande regel in en klik daarna op de 
eNTeR-toets.

 sudo chmod 755 /usr/local/bin/ffmpeg

14 Voer de onderstaande regel in en klik daarna op de 
eNTeR-toets:

 defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE

15 Voer de onderstaande regel in en klik daarna op de 
eNTeR-toets:

 killall Finder

Op uw systeem is nu een werkende (command line) versie 
van FFmpeg geïnstalleerd. 

FFmpeg onder Windows

Download het uitvoerbare bestand ffmpeg.exe via ffmpeg.
arrozcru.org/autobuilds. In het ZIP-bestand vindt u naast ffm-
peg.exe ook het bestand ffplay.exe. Daarmee kunt u video-
bestanden afspelen. U moet FFmpeg en FFplay niet instal-
leren. Ze zijn meteen vanuit hun map uitvoerbaar.
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FFmpeg gebruiken via de command line

Onder Windows start u FFmpeg via de Opdrachtprompt. 
Die vindt u onder Bureau-accessoires/Systeemwerkset/
Opdrachtprompt. Blader met de commando’s cd en dir 
naar de map waarin FFmpeg zich bevindt. 

Onder Mac OS X opent u een Terminalvenster en klaar is 
kees. 

U start het programma door de programmanaam in te tik-
ken, gevolgd door een reeks parameters.

ffmpeg -i invoerfilm.ext uitvoerfilm.ext2

Invoerfilm = de naam van en/of het pad naar de film die u 
wilt converteren.

ext = de extensie van het filmbestand 

uitvoerfilm = de naam van en/of het pad voor het uitvoer-
bestand

ext2 = de extensie (filmformaat) van de geëxporteerde film. 

U kunt ook naar meerdere formaten tegelijkertijd converte-
ren:

ffmpeg -i 0001.vob huwelijk.mp4 huwelijk.avi

Een VOB-bestand van een mini-DVD-camera wordt omge-
zet in het MP4-bestand huwelijk.mp4 en het bestand huwe-
lijk.mp4

U kunt meerdere parameters tegelijkertijd ingeven:

ffmpeg -i mijnfilm_1.vob -f avi -vcodec mpeg4 -b 800k -g 300 -bf 
2 -acodec libmp3lame -ab 128k mijnfilm.avi

In het bovenstaande voorbeeld zetten we een VOB-bestand 
om in een AVI-container met MPEG-4-video en MP3-audio. 
Voor de MP3-codering maken we gebruik van de open sour-
ce LAME-bibliotheek.

Een	volledig	overzicht	van	de	mogelijkheden	van	FFmpeg	vindt	u	
op	ffmpeg.org/faq.html,	ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html	en	ffmpeg.
org/compat.html.



 Digitaal omzetten 155

Videoparameters

Wanneer u FFmpeg start met de parameter -formats, krijgt 
u een lijst te zien van alle ondersteunde film- en audiofor-
maten (containers, codecs, subtitles,...). De letter D voor een 
formaat geeft aan of FFmpeg het formaat kan decoderen, de 
E geeft aan of het programma een film in dat formaat kan 
encoderen. 

ffmpeg -formats

-i naaminvoerbestanden Naam van invoerbestand(en) + extensie.
-f formaat Het (container)formaat waarin de film moet geplaatst 

worden. Gebruik de afkortingen uit de formats-list 
(ffmpeg -formats).

-vcodec codec De codec waarmee de film moet gecodeerd worden. 
Als u de codec van het origineel wilt overnemen, 
geeft u -vcodec copy op.

-target type Wanneer u een vast type ingeeft, hoeft u zich geen 
zorgen meer te maken over alle in te stellen opties, 
want dit gebeurt dan volledig automatisch: VCD, 
sVCD, DVD, dv, dv50, pal-VCD, ntsc-sVCD, ... 

-metadata key=”value” U kunt algemene informatie aan het uitvoerbestand 
meegeven. Bijvoorbeeld: title=”Mooie film”. Derge-
lijke metadata worden echter lang niet door alle me-
diaspelers herkend.

-deinterlace De invoerfilm deïnterlacen (tv-lijnen ‘verwijderen’).
-b bitrate video bitrate in bit/s (standaard = 200 kb/s). 
-vframes getal Aantal op te nemen beelden of frames
-r fps Beeldsnelheid (standaard = 25). 
-aspect aspect aspect ratio (4:3, 16:9 or 1.3333, 1.7777) = 

verhouding tussen breedte en hoogte
-croptop grootte De film bovenaan bijsnijden (in pixels). 
-cropbottom grootte De film onderaan bijsnijden (in pixels). 
-cropleft grootte De film links bijsnijden (in pixels). 
-cropright grootte De film rechts bijsnijden (in pixels). 
-padtop grootte Een zwarte band aan de bovenkant (in pixels). 
-padbottom grootte Een zwarte band aan de onderkant (in pixels). 



156 Digitale video

-padleft grootte Een zwarte band aan de linkerkant (in pixels). 
-padright grootte Een zwarte band aan de linkerkant (in pixels). 
-padcolor hexadecimale 
kleurcode

Geef de kleur van de band op in hexadecimale 
waarde. Standaard is de kleur ingesteld op zwart 
(000000). De hexadecimale kleurwaarde wordt 
gebruikt in HTML en CSS (op webpagina’s) en kunt 
u dus makkelijk met een webeditor of een beeldbe-
werkingsprogramma achterhalen. 

-sameq Dezelfde beeldkwaliteit als het originele filmbestand. 
-newvideo bestandsnaam Videobeeld vervangen door een andere video.
-s breedte x grootte Beeldgrootte. Standaard krijgt het uitvoerbestand 

dezelfde grootte als het origineel. Ingeven in pixels of 
met een van onderstaande afkortingen.

De afbeelding is voorzien van een groene strook. 

In FFmpeg kunt u met de parameter -s de grootte van de film 
opgeven. In plaats van de pixelbreedte en pixelhoogte ma-
nueel in te tikken, kunt u ook een aantal afkortingen gebrui-
ken voor veelgebruikte beeldverhoudingen. In deel 1 leest u 
meer over beeldverhoudingen en beeldgrootte.
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Mogelijke afkortingen en overeenkomstige beeldverhou-
ding: 

sqcif 128x96 
qcif 176x144 
cif 352x288
4cif 704x576 
16cif 1408x1152 
qqvga 160x120 
qvga 320x240 
vga 640x480 
svga 800x600 
xga 1024x768 
uxga 1600x1200 
qxga 2048x1536 
sxga 1280x1024 
qsxga 2560x2048 
hsxga 5120x4096 
wvga 852x480
wxga 1366x768 
wsxga 1600x1024 
wuxga 1920x1200 
woxga 2560x1600 
wqsxga 3200x2048 
wquxga 3840x2400 
whsxga 6400x4096 
whuxga 7680x4800 
cga 320x200 
ega 640x350 
hd480 852x480 
hd720 1280x720 
hd1080 1920x1080
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Voorbeeld:

ffmpeg -i beerke1.avi -s hf720 beeroutput.mp4

Van	film	naar	foto’s	en	omgekeerd
FFmpeg maakt het mogelijk om een bestaand filmbestand 
om te zetten in een reeks foto’s. Ook omgekeerd werkt het.

Het onderstaande commando haalt per seconde één frame 
(-r	1) uit de film mijnfilm.avi. De afbeeldingen worden her-
schaald naar een beeldgrootte van 400 op 300 pixels. De 
afbeeldingen worden opgeslagen onder de naam mijnfilm-
xxx.jpg (xxx staat voor een getal van 3 cijfers).

ffmpeg -i mijnfim.avi -r 1 -s 400x300 -f image2 mijnfilm-%03d.jpg

Omgekeerd kunt u ook een reeks foto’s omzetten in een film. 
Deze functie kan interessant zijn voor wie graag bezig is met 
stop motion-animatie. Zorg er wel voor dat de namen van de 
afbeeldingen genummerd zijn. 

Met het onderstaande commando zet u een reeks foto’s 
van een HP-fototoestel om in een filmbestand met de naam 
fotoreeks.avi. De foto’s hebben namen als HPIM01001.jpg, 
HPIM01002.jpg, HPIM01003.jpg,...

ffmpeg -f image2 -i HPIM01%02d.jpg fotoreeks.avi
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FFmpeg	voor	professionals:	films	
klaarstomen	voor	Final	Cut	Pro	en	Avid	
Media	Composer
Op code.google.com/p/ffmbc kunt u de broncode down-
loaden van FFMBC, een aangepaste versie van FFmpegvoor 
professioneel gebruik (broadcastkwaliteit). Daarmee be-
reidt u films voor op gebruik in Final Cut Pro en AVID Media 
Composer. 

Het programma beschikt over de volgende mogelijkheden:

• XDCAM HD422-bestanden maken in .mov of .mxf

• XDCAM IMX/D-10-bestanden maken in .mov of .mxf

• AVID DNxHD n .mov

• MPEG-2 4:2:2 Tranport stream-bestanden met S302M-
audio transcoderen

• AVCHD Camera-bestanden correct transcoderen
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• Audiosporen samenvoegen en splitsen

• Ondersteuning voor metadata, ID3v2, iTunes

• ...

Op www.itbroadcastanddigitalcinema.com/ffmpeg_howto.
html vindt u een overzicht van de mogelijke parameters en 
tal van commandoregelvoorbeelden. 

Audio	in	FFmpeg

-ar frequentie Samplingfrequentie (standaard = 44100 Hz).
-ab bitrate Audio bitrate in bit/s (standaard = 64k).
-ac kanalen Aantal audiokanalen (standaard = 1).
-an Audio-opname uitschakelen.
-acodec codec De gewenste audiocodec voor de uitvoerfilm. Voer de 

waarde copy in als u de ruwe audiogegevens uit het invoer-
bestand wil overnemen. 

Super:	converteer	alles!
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Super: converteer alles!
Het voor persoonlijk gebruik gratis programma Super (Sim-
plified Universal Player Encoder & Renderer) doet zijn naam 
alle eer aan. De GUI (grafische gebruikersinterface) rond 
FFmpeg, MEncoder, ffmpeg2theora, RealProducer is werke-
lijk heel handig. U kunt dit programma downloaden via www.
erightsoft.com/SUPER.html#Dnload

Super biedt een uitgebreide functionaliteit: converteren van 
film en audio, video en audio muxen en demuxen en het sa-
menvoegen van filmbestanden. 
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Converteren

Het programma kan filmbestanden converteren. U selecteert 
de gewenste videocontainer en video- en audiocodecs. 
Naargelang uw keuze kunt u meerdere opties aan- of uitvin-
ken: beeldgrootte, aspect ratio, beeldsnelheid, bitrate,...

U kunt hier ook de gewenste encoder selecteren.

Video	en	audio	muxen

Sleep een videostream (bestand) en/of een audiobestand 
naar het programma en beide worden samengevoegd.
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Filmbestanden	samenvoegen

Bestanden met dezelfde container en codecs kunnen samen-
gevoegd worden. Ondersteunde formaten zijn asf, avi, flv, 
mpg, vob en wmv.

Audio	en	video	demuxen

U kunt een audiostream uit een filmbestand halen (extra-
heren). Zo haalt u vrij vlot mp3-audio uit FLV-, SWF- en 
AVI-bestanden of AC3-audio uit VOB-, TS- of M2TS-video-
containers. Het is zelfs mogelijk om MP3 te extraheren uit 
PowerPoint-presentaties.
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Specificaties

Invoer: 

Afbeeldingenreeksen jpg, pgm, png, ppm (opeenvolgend genummerde 
bestandsnamen)

Video 3gp, 3g2, amv, asf, avi, dat, dvr-ms, fli, flc, flv, m2ts, mpg, 
mkv, mov, m4v, mp4, nsv, ogm, qt, rm(vb), str, swf, ts, trp, 
ty, ty+, tmf, viv, vob, wmv ..

Audio aac, ac3, amr, flac, mmf, m4a, mp2, mp3, mpc, ogg, ra, tta, 
wv, wav, wma ..

AviSynth-scripts avs.(scriptbestanden met commando’s voor het encode-
ren van film en audio). Zie deel 5.

Omzetten van en naar 3GP- en 3G2-film van mobiele tele-
foons, films voor Pocket PC, iPhone, iPod, PSP, PS3, Microsoft 
Zune, Nintendo DS, S1 AMV, SigmaTel Motion Video SMV, 
MPG-VCD, SVCD, VOB-bestanden, WMV7/WMV8/WMV9/
WVC1(WMV9 advanced) videocodecs, wma2 (WMA 
Standard) or wma3 (WMA Pro) audiocodecs, FLV (YouTube, 
Google Video) en VP6, MPG, OGM, SWF, animated GIF, 
VCD-DAT, DVR-MS (Microsoft Digital Video Recording), 
NSV (Nullsoft Streaming Video), QT (oude QuickTime-
bestanden), RealMedia (RM, RAM, RMVB, RA), STR ( oude 
PlayStation-bestanden), Tivo (TMF, TY, TY+), VIV (VivoAc-
tive), Internet Media Streams zoals mms:// rtsp:// http://.

De HDTV TS (Transport Stream) en M2TS (Blu-ray)-conver-
ter kunnen elk ondersteund invoerformaat omzetten naar TS 
of M2TS. Omgekeerd kunnen Super TS of M2TS bestanden 
omzetten naar elk ander ondersteund exportformaat.

FFmpegX	voor	Mac	
Het sharewareprogramma FFmpegX is voor Mac OS X wat 
Super is voor Windows: een GUI rond FFmpeg en MENCO-
DER. Het biedt een heleboel gelijkaardige opties en mo-
gelijkheden: converteren, VOB-bestanden comprimeren, 
ondertitels bewerken, audio en video muxen en demuxen, 
SVCD’s converteren naar DVD, beschadigde AVI’s herstellen, 
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een DMG-bestand (disk image) aanmaken van een DVD, ge-
lijkaardige filmbestanden samenvoegen...

U kunt het programma downloaden via www.ffmpegx.com.
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Computerscherm	filmen
Mogelijk wilt u een filmpje maken voor een computeroplei-
ding waarin u demonstreert hoe bepaalde handelingen op 
de computer gebeuren. Er is heel wat software op de markt 
om dit te doen, zowel voor Mac OS X als voor Windows en 
Linux. De prijzen voor dit soort software lopen, afhankelijk 
van de gewenste mogelijkheden, echter heel erg uit elkaar. 
Wilt u echter snel een film van een bepaalde computeractie 
om in een andere film te monteren of om er achteraf een 
YouTube-filmpje van te maken, dan helpt Krut u aardig op 
weg. 

Krut is open source en geschreven in Java. Daardoor kan het 
gedraaid worden op vrijwel elk besturingssysteem. U kunt 
het programma downloaden via krut.sourceforge.net. Mac-
gebruikers kiezen de general-versie. U start het programma 
door te klikken op krut.jar. Voorwaarde is wel dat de JAVA 
Runtime Environment (www.java.com/nl/download) op uw 
computer is geïnstalleerd. 

1 Klik op Menu en kies Settings/Save	Files.

2 Het venster Krut	Settings verschijnt in beeld. 
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3 Geef de breedte (Width) en de hoogte (Height) van de 
te filmen zone op in pixels en bepaal 2 startcoördinaten 
(X	Pos,	Y	Pos).

4 Kies waar u de film wilt opslaan door te klikken op de 
knop Browse achter Movie	file.

5 Sluit het venster Krut	Settings.

6 Klik op de knop Rec. 

7 Klik op Stop om de opname te beëindigen.

8 Het venster Krut	 data	 processing verschijnt. Dit kan 
enige tijd in beslag nemen. 

Het open source programma CamStudio (camstudio.org) 
is een gelijkaardig programma, dat ook SWF-export biedt 
voor gebruik op webpagina’s. 

Wie liever niet te veel software op zijn computer installeert, 
kan ook met VLC zijn schermacties filmen.

1 Start VLC.

2 Kies Bestand	/	Opnameapparaat	openen	onder Mac 
OS X of Media	 /	 Opnameapparaat	 openen onder 
Windows
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3 Kies Scherm (Mac OS X) of Desktop (Windows) uit de 
vervolgkeuzelijst. 

4 Vink bij Mac OS X onderaan de optie Streamen/Op-
slaan aan. Klik op de knop Instellingen... en selecteer 
daar de gewenste transcoding	 instellingen. Onder 
Windows klikt u op het kleine pijltje naast	Afspelen	en 
selecteert u Converteren. 
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een	reeks	foto’s	omzetten		
in	een	film
Heel wat DVD-brandsoftware stelt u in staat om een reeks 
afbeeldingen om te zetten in een slideshow. Vooral het open 
source DVD	 Slideshow	 Gui biedt massa’s mogelijkheden. 
Het bevat maar liefst 237 overgangseffecten en ook filters 
die de afbeeldingenreeks aangenamer en vlotter bekijkbaar 
maken. Heel interessant is de mogelijkheid om audio toe te 
voegen en de lengte van de slideshow daarop af te stem-
men. 

DVD	Slideshow	Gui	is	een	grafische	schil	rond	een	massa	open	
source	 videotools,	 waaronder	 Avisynth,	 DVDauthor,	 HCenc,	
Media	Player	Classic,	FFmpeg,	Flvtool2,	Mplex,	Demux,	mkisofs,...	
Bij	de	installatie	worden	al	deze	programma’s	mee	geïnstalleerd.

1 Start DVD slideshow GUI.

2 Kies Slideshow	/	Add	Slides	and	Videos.

3 Selecteer afbeeldingen en video’s.

4 De geselecteerde bestanden worden aan het project 
toegevoegd.
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5 U kunt vervolgens zeer eenvoudig de snelheid, anima-
ties en overgangseffecten instellen en zelfs ondertitels 
invoeren. Via Slideshow	/	Add	Music voegt u ook au-
dio aan uw slideshow toe.
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6 Klik op de F5-toets van uw toetsenbord om een Preview 
te zien van uw slideshow. MediaPlayer Classic start dan 
automatisch op.

7 Kies File	/	Burn	to	Disc. 

8 Het programma HCenc start op. 
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9 Na het converteren van de filmbestanden start ImgBurn 
op om het ISO-beeld op een lege DVD-schijf te bran-
den. 

Naast het rechtstreeks branden op een DVD-schijf biedt het 
programma nog tal van andere exportopties: mpg, bestan-
den voor DVDauthor enz. Kies hiervoor File	/	export	Sli-
deshow.
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Video		
bewerken	en	

monteren

Deel	4
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Video monteren was nooit makkelijker dan nu. Geen won-
der dat videomontagesoftware zo populair is en als zoete 
broodjes over de toonbank gaat. De meeste softwarepak-
ketten zijn bovendien uiterst gebruiksvriendelijk en hebben 
ook weinig uitleg nodig. Wie zich aan duurdere montage-
software waagt, moet soms wat langer zoeken, maar dezelf-
de mogelijkheden komen steeds terug. In dit deel bekijken 
we niet specifiek één softwarepakket, maar leren we u een 
verstandige keuze te maken uit de beschikbare software. 
Welk pakket is het meest geschikt voor u? Hoe kunt u uw 
montagewerk aanzienlijk versnellen? Waar moet u rekening 
mee houden? Daarnaast behandelen we een reeks veelko-
mende problemen en vragen:

• Hoe roteert u een film?

• Hoe versnelt u het renderproces?

• Hoe werkt u kleur en belichting bij?

• Hoe verbetert u beeldruis, geflikker, krassen, interlacing 
of een te lage resolutie?

• Hoe genereert u bepaalde filmeffecten?

• Hoe maakt u ondertitels voor uw film?

• ...

Niet-lineair	en	niet-destructief	
monteren
Voor de komst van videosoftware moest een thuisgebrui-
ker zijn videobeelden in volgorde filmen. Monteren met 2 
videorecorders was weliswaar mogelijk, maar leverde zeker 
geen bevredigende resultaten op. Er waren natuurlijk wel 
toestellen waarmee u uw filmmateriaal kon knippen en mon-
teren, maar die waren vaak duur en enkel weggelegd voor 
specialisten. 

Videosoftware laat gebruikers toe video non-linear (niet-
lineair) te maken. Zo kunt u meerdere filmbestanden samen-
voegen, knippen, plakken en monteren. Met professionele 
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software kan videomateriaal ook geschaald worden, en kun-
nen snelheid, positie en kleuren worden aangepast. Ook het 
toevoegen van audiolagen en ondertitels wordt er een stuk 
gemakkelijker op. 

Belangrijk is dat het bronmateriaal steeds onaangetast is. 
Deze mogelijkheid noemt men dan ook non-destructive 
editing (niet-destructief ), omdat het bronmateriaal niet echt 
verknipt of aangepast wordt.

Videomontagesoftware
Videomontagesoftware kan globaal in drie grote categorie-
en worden onderverdeeld:

• Eenvoudige montagesoftware met één videolaag, vaak 
gratis of toch zeer goedkoop (bv. Windows Movie Maker, 
iMovie...)
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• Montagesoftware voor thuisgebruikers met één video-
laag of meerdere videolagen. Prijzen in de orde van 100 
tot 200 euro. Afhankelijk van het pakket worden er min 
of meer professionele mogelijkheden ingebouwd. Soms 
gaat het om een eenvoudige versie van een gelijknamig 
en duurder professioneel pakket (bv. Adobe Premiere 
Elements, Final Cut Express, Magix Movie Edit Pro...)

• Dure professionele software met uitgebreide mogelijk-
heden (bv. Adobe Premiere, Final Cut Studio...). Prijzen 
schommelen tussen 500 en meerdere duizenden euro.

De standaardonderdelen van videomontagesoftware.
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Welke	software	gebruiken?
Wanneer u een softwarepakket wilt gebruiken en/of aanko-
pen, stelt u zich best de vraag welke opties voor u belangrijk 
zijn. Heel wat mogelijkheden zitten ook in goedkope en zelfs 
gratis software. Andere functies vindt u enkel in de duurste 
pakketten. En ook al vermoedt u dat u die geavanceerde 
functies toch nooit zult gebruiken, ze bieden natuurlijk wél 
fantastische mogelijkheden. Het belangrijkste blijft de meer-
waarde die een videosoftwarepakket u kan bieden. Effecten 
gebruiken om het effect is dan ook uit den boze. U moet een 
effect enkel toepassen omdat u een bepaald doel voor ogen 
heeft. Want ook wat betreft het monteren van video geldt 
het motto ‘overdaad schaadt’. Het verhaal moet immers altijd 
belangrijker zijn dan eender welk effect u gebruikt.

Het onderstaande overzicht kan u op weg helpen bij uw 
keuze.

Hoeveel video- en audiolagen kunt u over elkaar 
plaatsen?

De meeste pakketten werken op een gelijkaardige manier. 
Geïmporteerde filmbestanden, audio en afbeeldingen 
komen in een soort bibliotheek terecht. Vervolgens kan de 
gebruiker de geïmporteerde bestanden naar het video-
spoor en het audiospoor op de tijdlijn slepen en ze daar 
ordenen. De fragmenten kunnen daar nog verder worden 
verknipt of aangepast, er kan gesleuteld worden aan het ge-
luidsniveau...

Vaak kan men de weergave van de tijdlijn aanpassen.

• Filmfragmenten als een afzonderlijk blokje met thumbnail.
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• Filmfragmenten als een reeks thumbnails. Dit vraagt veel 
meer werkgeheugen.

• Fragmenten als rechthoekige blokken met een lengte in 
verhouding tot hun tijdsduur.

Een paar programma’s geven de tijdlijn weer als een blok van 
afbeeldingen (iMovie 8 en 9, Pinnacle Studio,...). De meeste 
applicaties tonen de tijdlijn als een lange, verschuifbare ho-
rizontale balk. 

In de meeste programma’s kunnen meerdere audiosporen 
worden toegevoegd, maar slechts één videospoor. Sommige 
gebruikers vragen zich af waarom er meerdere videolagen 
over elkaar geplaatst worden, als men toch enkel de boven-
ste kan zien. Een onterechte vraag. Door de lagen te schalen, 
kunt u immers picture-in-picture-effecten maken, chroma-
key-technieken toepassen, lagen animeren en heel wat meer.

Picture-in-picture
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Transities of overgangseffecten

Met behulp van transities kunt u diverse filmfragmenten in 
elkaar laten overgaan of overvloeien. Deze overgangseffec-
ten zijn een lust voor het oog en zorgen bij veel gebruikers 
in het begin voor een wow-effect. Toch maken transities het 
eindresultaat niet altijd professioneler. Let er maar eens op 
in hoeveel – of beter: hoe weinig – DVD-films of tv-reeksen 
transities worden gebruikt. Als u kiest voor een overgang, 
probeer die dan over heel uw montage te gebruiken. Het 
is tenslotte niet de bedoeling om alle effecten in één filmpje 
te tonen. Het verhaal moet primeren. Een simpele droge cut 
werkt vaak veel beter dan een film die je huiskamer binnen-
dendert...

Templates, sjablonen, thema’s...

Sommige softwarepakketten (bijvoorbeeld iMovie HD en 
iMovie 9) bevatten een aantal geanimeerde sjablonen waar-
in u filmfragmenten of foto’s kunt slepen. Dit oogt vaak mooi-
er en professioneler dan klassieke transities. Ook hier geldt 
dat eenheid van stijl belangrijker is dan een opeenstapeling 
van effecten. In de duurdere pakkettten is deze mogelijkheid 
vaak niet meer aanwezig, maar daar beschikt u als gebruiker 



 Video bewerken en monteren 181

natuurlijk over alle mogelijkheden om de sjablonen zélf te 
creëren. Hiervoor moet u natuurlijk wel goed onderlegd zijn 
in grafische software en animatie. 

Audio

In zowat alle videomontagepakketten kunnen meerdere au-
diosporen worden ingevoegd. Naast het geluid van de film, 
kunt u dus gemakkelijk een een voice-over of muziek toe-
voegen. Het is meestal ook mogelijk om het audiospoor los 
te koppelen van het videospoor (demuxen, extract audio) en 
het audiospoor te verwijderen of te vervangen. 

In heel wat software vindt u een reeks geluidseffecten en/of 
audiofilters voor het bewerken van het geluid. In deel 6 leert 
u meer over het gebruik van geluid en muziek. 
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Kleuraanpassingen

Met heel wat camera’s kunt u in sepiatonen of in zwart-wit 
filmen. Dat is niet echt niet aan te raden, want deze effec-
ten kunt u snel én beter softwarematig toepassen. Het gro-
te voordeel is echter dat u het originele filmmateriaal nog 
steeds in kleur heeft. 

Naast het aanpassen van de kleurmodus en toon (zwart-wit, 
sepia...) kunnen ook de kleuren, belichting, niveaus enz. vaak 
softwarematig aangepast worden. Door dergelijke kleuraan-
passingen kunt u het filmmateriaal verbeteren, maar ook een 
bepaalde ‘look en feel’ geven. 

Video-effecten

Zelfs de goedkoopste of gratis software heeft over het alge-
meen een pak video-effecten aan boord. Meestal laat een 
video-effect zich simpel naar de geselecteerde clip (het film-
fragment) slepen. Met duurdere software kunt u de effecten 
doorheen de tijd animeren met keyframes. Die technieken 
komen uitgebreid aan bod in deel 5.



 Video bewerken en monteren 183

Titels en ondertitels

Naast een tijdlijn, transities en video-effecten zijn titels een 
vast onderdeel van videomontagesoftware. Professionelere 
pakketten bevatten vaak een apart hulpprogramma voor 
het samenstellen van titels. Let echter goed op: wanneer u 
film monteert voor een klassieke televisie, moet u rekening 
houden met het title safe-gebied (zie deel 1). In professio-
nele programma’s kunt u dit gebied weergeven, maar met 
low budget-programma’s is dit niet altijd mogelijk. Wanneer 
u een titel te dicht bij de onderkant of de zijkanten van de 
film laat beginnen, bestaat het risico dat hij niet op een tv kan 
weergegeven worden. Dit probleem wordt echter steeds 
minder groot. Softwarematige mediaspelers, digitale tele-
visies en lcd-schermen hebben dit probleem namelijk niet. 

Met de meeste videomontageprogramma’s kan geen onder-
titeling worden ingevoerd. Oorzaak hiervan is dat onderti-
telingssporen meestal apart op een DVD worden opgesla-
gen, en niet in het videospoor. 
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Film van foto’s

Heel wat programma’s staan het importeren van genum-
merde reeksen afbeeldingen toe. Op die manier kunt u een 
film maken die gedeeltelijk of uitsluitend uit foto’s bestaat. 
In deel 5 zult u zien dat dit op het gebied van animatie voor 
heel wat extra mogelijkheden zorgt. Zo maakt men bij docu-
mentaires, waarvoor men niet altijd over bewegende beel-
den beschikt, dankbaar gebruik van het Ken Burns-effect: 
zachtjes inzoomen op een foto, waardoor de aandacht van 
de kijker op een bepaald detail wordt gefixeerd. 

Ken Burns-effect (inzoomen - uitzoomen)

Compositing

Compositing betekent het maken van composities met af-
beeldingen en film. Adobe Photoshop en GIMP zijn bijvoor-
beeld beeldbewerkingsprogramma’s, maar hun belangrijkste 
doel is compositing. In meerdere lagen kunt u afbeeldingen 
of delen ervan boven elkaar leggen, effecten toevoegen enz. 
De ontwerper kan lagen met een verschillende graad van 
vulling of transparantie op elkaar stapelen, laten doordruk-
ken of overvloeien. 

Videomontagesoftware waarin u meerdere videosporen 
over elkaar kan leggen, biedt soms ook compositing-moge-
lijkheden. 
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Overlay-technieken

Animatie

Heel wat videomontagesoftware beschikt over mogelijk-
heden om videolagen of afbeeldingen via keyframes te ani-
meren. U leest hier meer over in deel 5.

Rendering

Vele video-amateurs krijgen koude rillingen als ze aan ren-
deren of rendering denken. Wanneer u filtereffecten of tran-
sities aan filmbeelden toekent, moeten de beelden meestal 
eerst gerenderd of ontwikkeld worden. Dit betekent dat de 
software eerst de filter op elk beeld moet toepassen vooral-
eer de gebruiker het effect van de filter of transitie kan zien. 
Aan de hand van een voorbeeldanimatie toont de meeste 
software vooraf welk resultaat het effect zal hebben.

Rendering kan bijzonder veel tijd in beslag nemen. De vol-
gende factoren kunnen bepalend zijn voor de snelheid van 
het renderproces.

• De gebruikte hardware: snelheid van de processor, hoe-
veelheid RAM-geheugen, snelheid van de GPU (grafische 
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processor). Vreemd genoeg maakt niet alle videosoft-
ware gebruik van de kracht van de grafische processor 
om de beelden te renderen. Bij JahShaka (zie deel 5) kunt 
u bijvoorbeeld kiezen tussen CPU- en GPU-filters. Eerst-
genoemde filters worden gerenderd met behulp van de 
processor, de tweede soort met de grafische processor 
(videokaart).

• De software: sommige pakketten (meestal de wat oudere) 
renderen enorm traag.

• De gebruikte importformaten: zorg ervoor dat uw footage 
(het beeldmateriaal dat u importeert) in een containerfor-
maat en codec staat waarmee uw videomontagesoftware 
vlot kan werken. Final Cut werkt bijvoorbeeld vlot met 
QuickTime-mov en DV, maar kan soms uren doen over 
het renderen van MP4-materiaal. Bij een MP3-audiospoor 
geeft Final Cut zelfs met een bieptoon aan dat het niet 
met dit formaat overweg kan.

•  De tijdsduur van het effect of de transitie. Hoe langer het 
fragment waarop de filter is toegepast, hoe langer het ren-
deren zal duren. 

Import- en export

De import- en exportformaten zijn niet het grootste pro-
bleem. Met conversiesoftware (zie deel 3) kunt u er altijd 
voor zorgen dat het beeldmateriaal wordt geconverteerd 
naar een formaat dat door uw videomontagesoftware kan 
worden ingelezen. 

Wilt u hoogstaand videomateriaal maken (voor DVD, Blu-
ray, HD...), dan moet u er natuurlijk wel voor zorgen dat de 
bewuste software hiermee overweg kan. 
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Exporteer de eindmontage naar een zo hoog mogelijke 
kwaliteit. Indien u de film voor meerdere doeleinden wilt 
gebruiken, kunt u met conversiesoftware uw film nog naar 
diverse andere profielen of formaten exporteren. Zo con-
verteert YouTube geüploade bestanden automatisch naar 
het FLV-formaat.

Importeren,	renderen,	opslaan	en	
exporteren
Nogal wat startende video-amateurs raken in de knoei met 
de terminologie in videosoftware. Wat doet de videomon-
tagesoftware wanneer hij beelden importeert? Wat is het 
verschil tussen importeren, opslaan en exporteren? Waar 
moet u rekening mee houden als u aan een montageproject 
begint?

De	software	vindt	de	bestanden	niet	
meer?
Om ruimte op de harde schijf te besparen, zullen de meeste 
videomontageprogramma’s bij het importeren van video- 
en audiobestanden en afbeeldingen enkel het pad naar de 
bestanden opslaan. Dit betekent dat u er over moet waken 
dat u de geïmporteerde bestanden steeds in dezelfde map-
pen laat staan en niet mag verhuizen of verwijderen. Doet u 
dat toch, dan zal de software bij een volgend gebruik de in-
voerbestanden niet meer vinden en kunt u niet meer verder 
werken aan uw montage. 

We raden u daarom warm aan om vooraf alle benodigde 
bestanden in een projectmap op te slaan. Dit gebeurt manu-
eel en buiten de montagesoftware om. 
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Wat	is	een	(montage)project?
Wanneer u uw montage opslaat, bewaart de software niet 
de geïmporteerde bestanden zelf, maar enkel een lijst van 
die bestanden en een overzicht van alle bewerkingen die u 
hebt doorgevoerd (bv. van filmbestand 1 gebruik ik minuut 
1 tot en met 3).

Bij het renderen slaat de software alle gerenderde onderde-
len in een tijdelijke map of projectmap op. Wanneer u bui-
ten de software om die tijdelijke map leegmaakt of verwij-
dert, moet u het renderproces helemaal opnieuw beginnen. 

Wat	is	exporteren?
Om uw eindmontage als een filmbestand op te slaan, moet 
u de montage exporteren of publiceren. De hele montage 
wordt dan in één afzonderlijk bestand opgeslagen. 

Montagesoftware
Het onderstaande overzicht geeft u een (onvolledige) lijst 
van videomontagesoftware.

Software link Besturingssysteem
Adobe Premiere www.adobe.com Mac OS X, Windows
Adobe Premiere Elements www.adobe.com Windows
Apple iMovie www.apple.com Mac OS X
Avid DS Nitris www.avid.com Windows
Avid Media Composer www.avid.com Mac OS X, Windows
Avid NewsCutter Adrenaline www.avid.com Mac OS X, Windows
Avid Symphony Nitris www.avid.com Mac OS X, Windows
Avid Xpress Pro www.avid.com Mac OS X, Windows
AVIDEMUX fixounet.free.fr/avidemux Mac OS X, Windows, 

Linux, PC BSD
Avitricks Video Editor www.bobyte.com Windows
AVS Video Editor www.avsmedia.com Windows
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Software link Besturingssysteem
Cinelerra www.cinelerra.org Linux
Cyberlink PowerDirector www.cyberlink.com Windows
Edius desktop.grassvalley.com/

products/EDIUS
Windows

Final Cut Express www.apple.com Mac OS X
Final Cut Studio www.apple.com Mac OS X
HyperEngine AV www.sourceforge.net Mac OS X
Ingex ingex.sourceforge.net Linux
KDEnlive www.kdenlive.org Linux, live-CD/USB
KINO www.kinodv.org Linux
Lightworks www.lwks.com hardware
LiVES lives.sourceforge.net Linux, BSD, IRIX, Mac 

OS X, Darwin
Magix Movie Edit Pro Plus www.magix.com Windows
Media 100 HD Suite www.media100.com Mac OS X
Media 100 HDe www.media100.com Mac OS X
Media 100 SDe www.media100.com Mac OS X
Media 100 Producer www.media100.com Mac OS X
Media 100 Producer Suite www.media100.com Mac OS X
Montage Extreme www.dayang.com Windows
Muvee Autoproducer www.muvee.com Windows
Muvy muvy.tk Windows
Norkross Movie www.norrkross.com/

software/movie
Mac OS X

Open Movie Editor www.openmovieeditor.org Linux
OpenShot Video Editor www.openshotvideo.com Linux
Particleillusion www.wondertouch.com Mac OS X, Windows
Pinnacle Studio www.pinnaclesys.com Windows
Pinnacle VideoSpin www.videospin.com/du Windows
Pitivi www.pitivi.org Linux
Quantel iQ www.quantel.com Windows
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Software link Besturingssysteem
Quantel eQ www.quantel.com Windows
Quantel sQ www.quantel.com Windows
Quantel Newsbox www.quantel.com Windows
Roxio VideoWave en MyDVD www.roxio.com Windows
Serif MoviePlus www.serif.com Windows
Sony Vegas Movie Studio www.sonycreativesoftware.

com/products/vegasfamily.
asp

Windows

Ulead VideoStudio Plus www.corel.com Windows
Video Edit Magic www.deskshare.com Windows
Video Fun Box jellypie.co.uk Windows
VideoThang www.videothang.com Windows
VirtualDub www.virtualdub.org Windows
Windows Movie Maker www.microsoft.com Windows
Windows Live Movie Maker www.microsoft.com Windows
ZS4 www.zs4.net Linux, Mac OS X, 

Windows

In het bovenstaande overzicht zijn ook een aantal gratis 
open source pakketten opgenomen. Voor Linux bestaat er 
een pak interessante en volwassen videomontagesoftware: 
Kino, Cinelerra, KDenlive, Open Movie Editor, Open Shot 
Editor, Pitivi...

Een	 uitgebreide,	 gratis	 handleiding	 voor	 het	 open	 source	
Kino	 (onder	 Linux)	 vindt	 u	 op	 www.digitalartistshandbook.org/
node/35.

Voor andere platformen (Windows, Mac OS X...) is open 
source videomontagesoftware nauwelijks beschikbaar. Ver-
wacht wordt dat op dat terrein de komende jaren veel zal 
veranderen. Van het krachtige Jahshaka en zijn opvolger 
CineFX (zie deel 5) bestaan versies voor alle grote bestu-
ringssystemen. Wat betreft kantoorpakketten (OpenOf-
fice.org, Abiword,...), beeldbewerking (GIMP, Inkscape), 3D 
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(Blender), audio (Ardour, Audacity, Hydrogen...), browsers 
(Safari, Firefox), video (AviDemux, VirtualDub, FFmpeg),... is 
er al een massa professionele open source software beschik-
baar. Dus ook op het gebied van videomontagesoftware 
mogen we nog wat verwachten. 

Hyperengine	 AV (Mac OS X) van Arboretum Software 
werd recent onder een open source-licentie vrijgegeven 
op www.sourceforge.net. Ook al zijn de functionaliteit en 
het aantal filters en transities nog erg beperkt, toch is het 
programma om zijn opzet het vermelden waard. Het heeft 
geen klassieke tijdlijn met sporen, maar een groot werkvlak 
waar u onder andere video- en audiobestanden, transities 
en effecten vrij kunt verslepen.

De aparte interface van HyperEngine AV.

Voor het Windows-platform is het nog even afwachten. 
Mana	manator en Vivia (www.sourceforge.net) zijn nog 
steeds in ontwikkeling, maar ogen nu al veelbelovend.
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Manamator en Vivia.
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Uw	montagesoftware		
steeds	bij	de	hand:		
UbuntuStudio	of	Kdenlive
Linux is, net zoals Mac OS X en Windows, een besturingssys-
teem. Het grootste verschil is dat Linux volledig gratis is en de 
broncode (programmeercode) vrij beschikbaar is. Hierdoor 
zijn er doorheen de jaren verschillende versies (distributies) 
van verschenen. Al geruime tijd staat Ubuntu op de eerste 
plaats in de lijst van de meest populaire Linux-distributies. 
Ubuntu wordt door vriend en vijand geprezen om zijn ge-
bruiksgemak en eenvoud. UbuntuStudio is een versie van 
Ubuntu die speciaal bedoeld is voor multimediadoeleinden. 

Krachtige videomontagesoftware (Cinelerra) in UbuntuStudio.

U kunt UbuntuStudio downloaden via www.ubuntustudio.
org. Vervolgens brandt u het gedownloade ISO-bestand 
op een DVD met bijvoorbeeld ImgBurn (Windows) of Burn 
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(Mac OS X). Een Linux-distributie kan naast een bestaande 
Windows-installatie op uw computer worden gezet. Stop de 
gebrande schijf in de DVD-lade van uw computer en hem af. 
Start de computer opnieuw op. UbuntuStudio leidt u door 
de verschillende installatiestappen. U krijgt de vraag waar-
voor u de distributie hoofdzakelijk wil gebruiken: audio, gra-
fisch, video,... Ook al kiest u in het begin voor video, dan nog 
kunt u achteraf andere software in een oogwenk installeren. 
Het beste nieuws is dat alle software gratis is en behoorlijk 
veel mogelijkheden biedt. Een aantal van de aanwezige pro-
gramma’s hebben we in andere hoofstukken besproken. 

Wie UbuntuStudio wil uitproberen, maar liever (nog) niet 
installeert, kan een LIVE-versie downloaden via linuxtracker.
org/torrents-details.php?id=4268&hit=1. Met een LIVE-CD 
kunt u het besturingssysteem opstarten en gebruiken vanaf 
de CD/DVD zonder installatie op de harde schijf.

Kdenlive is een open source video-editor voor Linux-syste-
men. U downloadt het pakket voor Ubuntu en Mac OS X via 
www.kdenlive.org. De makers hebben een live-versie voor 
CD en/of USB-stick samengesteld op basis van Debian Linux. 
Wie liever gebruik maakt van een virtuele machine zoals 
VirtualBox of Qemu, kan het kant-en-klare ‘virtuele beeld’ 
downloaden.
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Fragmenten	op	maat	knippen
Met de meeste videomontagesoftware kunt u zonder enig 
probleem scènes of fragmenten uit een film knippen en ze 
elders in uw montage weer invoegen (plakken). Sommige 
pakketten herkennen zelfs scènes in één filmbestand. Wan-
neer de bestandsgrootte van de geïmporteerde bestanden 
echter de pan uit dreigt te swingen, kan het zinvol zijn vooraf 
alle benodigde stukjes op maat te knippen. Voor zulke soft-
ware hoeft u niet diep (of zelfs helemaal niet) in de buidel 
te tasten. 

VirtualDub
Met het open source-programma VirtualDub (www.virtual-
dub.org) en de variant VirtualDubMod kunt u onder Win-
dows makkelijk ongewenste stukken film (bijvoorbeeld 
reclameblokken) uit films wegknippen. 

1 Download het programma. VirtualDub	 is een draag-
baar programma, dus u moet enkel het ZIP-bestand uit-
pakken.

2 Klik op VirtualDub.exe om het programma te starten.

3 Kies File	/	Open	video	file in de menubalk.

4 Geef een rechtse muisklik op de geopende film en kies 
zoom in het snelmenu om de film te verkleinen.



196 Digitale video

5 Beweeg met de schuifregelaar naar het begin van het 
blok dat u wilt wegknippen. Kies edit	 /	 Set	 selection	
start	of houd de [Home]-toets ingedrukt.

6 Beweeg met de schuifregelaar naar het einde van het 
blok en kies edit	/	Set	selection	end of houd de [end]-
toets ingedrukt.

7 Het weg te knippen gedeelte is nu groen ingekleurd.

8 Kies edit	/	Cut in de menubalk.

9 Kies File	/	Save	as	AVI.

In deel 3 leest u hoe u in realtime fragmenten uit DVD-films 
knipt en met VirtualDubMod opslaat als MPEG2 of MP4.
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MPeG	Streamclip	voor	Mac-gebruikers
Onder Mac OS X vindt u dezelfde functionaliteit in het even-
eens gratis MPEG Streamclip. Net zoals in VirtualDub kunt u 
hier op 2 verschillende manieren te werk gaan. Ofwel knipt u 
de ongewenste stukken één voor één weg, ofwel selecteert 
u het gewenste stuk en slaat u dat op.

Beweeg de schuifregelaar tot bij het begin van het te knip-
pen stuk en kies edit	/	Select	In. Vervolgens verplaatst u de 
schuifregelaar tot bij het eindpunt van het fragment en kiest 
u edit	 /	 Select	 Out. Kies edit	 /	 Trim om enkel het gese-
lecteerde stuk over te houden. Indien u op edit	/	Cut klikt, 
verwijdert u het geselecteerde stuk.

Ten slotte slaat u het overgebleven fragment op als een 
nieuw filmbestand. 
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VirtualDub	gebruiken	in	uw	
videomontagesoftware
Ook al lijkt het bij een eerste gebruik een programma dat 
weinig ter zake doet, toch zijn de programma’s van de 
VirtualDub-familie bijzonder krachtig. U kunt de aangepaste 
bestanden opslaan en weer importeren in uw videomonta-
gesoftware. Toch bestaan er ook handigere technieken voor 
het gebruik van VirtualDub(Mod) waarbij u zelf niet meer 
hoeft op te slaan. 

Op www.hlinke.de/Home_e/VDub2RTFX_Plugin/vdub2rt-
fx_plugin.html staat een plug-inversie van VirtualDub voor 
Avid Liquid en Pinnacle Studio. Op members.home.nl/ge-
rardhvisser/extdisk/desh1.htm wordt stapgewijs uitgelegd 
hoe u VirtualDub installeert onder deze programma’s. 

In deel 3 beschrijven we ook hoe u VirtualDubMod als 
frameserver gebruikt. Een frameserver is een stuk software 
waarmee u elk beeldframe uit VirtualDub rechtstreeks naar 
een ander stuk software kunt sturen. Dit bespaart onwaar-
schijnlijk veel tijd.

Via www.videotools.net/index.php?rub=pub downloadt u 
het gratis link2. Hiermee kan AviSynthscripts (zie deel 5) 
beelden van de VirtualDub-frameserver rechtstreeks naar 
videomontagesoftware sturen. Link2 werkt onder meer sa-
men met de volgende programma’s.

• Cinema craft SP v 2.62
• Cinema craft SP v 2.64
• Ligos MPEG-Suite 2.0
• Adobe Premiere v6.0x
• Adobe Premiere v5.x
• Ulead Media Studio Pro v6.5
• Cleaner 5 - RealSystem Edition
• Windows Media Encoder v8
• TMPGenc V 2.02.31.119
• Windows Media Player
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Link2 installeren

1 Download het ZIP-bestand en pak het uit naar een map 
op uw harde schijf (bv. c:\link2).

2 Klik met de rechtermuisknop op het bestand aviwrap.
inf en installeer het.

Wanneer	u	problemen	ondervindt	bij	het	gebruik	van	Link2.exe,	
moet	u	de	RAW	audio-modus	activeren.

Link2 gebruiken

1 Start VirtualDub of VirtualDubMod en open een filmbe-
stand.

2 Voer de gewenste aanpassingen uit of pas filters toe (zie 
Filters in VirtualDub).

3 Kies File	/	Start	frame	server... 
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4 Voer een bestandsnaam in en kies als extensie .vdr. Klik 
op Bewaar.

Opgelet

Zorg	ervoor	dat	niet	alleen	de	bestandsnaam,	maar	ook	het	pad	
van	 de	 opslaglocatie	 (padnaam)	 niet	 te	 lang	 is.	 Anders	 geeft	
Link2.exe	foutmeldingen.

Bewaar	het	VDR-bestand	niet	in	dezelfde	map	als	het	originele	
AVI-bestand.	U	zou	het	per	ongeluk	wel	eens	kunnen	overschrij-
ven.

5 Het dialoogvenster Frameserver	 mode	 -	 VirtualDub 
verschijnt. Sluit dit zeker niet af.

6 Start Link2 door te dubbelklikken op link2.exe in de 
installatiemap.

7 Klik op de knop Browse achter Input	file	en selecteer 
het opgeslagen vdr-bestand.

8 Bij WRPR	 file verschijnt nu ook de naam van het uit-
voerbestand met de extensie .avi.
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9 Kies Options in de werkbalk en vink RAW	 audio aan. 
Selecteer ook None bij Options	/	Forced	video	format.

10 Klik nu op de Wrap-knop.

11 Sluit Link2.exe nu maar af, maar laat de frameserver 
actief!

12 Open of importeer het avi-bestand van Link2 nu in uw 
videomontagesoftware.

13  Als u klaar bent in uw videomontagesoftware, kunt u ook 
de frameserver afsluiten. 

Filters	in	AviDemux	
en	VirtualDub	(VirtualDubMod)
De gratis en open source programma’s AviDemux (Win-
dows, Mac OS X, Linux) en de VirtualDub-familie (Windows) 
bevatten heel wat straffe functies. Vele filters en functies van 
deze gratis programma’s vindt u zelfs in dure videomontage-
pakketten niet terug. 

Filters in AviDemux

In AviDemux vindt u de filters onder Video	 /	 Filters en 
Audio	/	Filters. 

1 Open een videobestand.

2 Kies Video	/	Filters.

3 Selecteer de gewenste optie.

4 Dubbelklik op een filter onder Available	Filters om de 
filter in te stellen.

5 De geselecteerde filters verschijnen in het overzicht bij 
Active	Filters. Wijzig de volgorde waarin de filters moe-
ten worden uitgevoerd met de pijltjes. U kunt hier ook 
filters verwijderen via de Remove	Filter-knop of de ge-
selecteerde filter slechts op een deel van de film toepas-
sen via de knop Partial. Klik op de knop Save	Script	As 
om de geselecteerde lijst van actieve filters te bewaren. 
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6 Klik op de knop Close om het dialoogvenster af te slui-
ten en de filters toe te passen.

Filters in VirtualDub

In VirtualDub gaat u op een gelijkaardige manier te werk. 

1 Open een filmbestand in VirtualDub of VirtualDubMod. 
Mogelijk moet u het filmbestand eerst nog converte-
ren naar een formaat dat door het programma herkend 
wordt (zie deel 3).

2 Kies Video	/	Filters...

3 Het dialoogvenster Filters verschijnt.

4 Klik op Add...	om filters te selecteren. 

5 Het venster Add	Filter verschijnt.
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6 Dubbelklik op een filter.

7 Configureer de filter.

8 Klik op OK.

9 Met de Move	Up- of Move	Down-knoppen kunt u de 
volgorde aanpassen waarin de filters moeten worden 
uitgevoerd. Via de knop Cropping... snijdt u de film bij 
of voorziet u hem van een zwarte rand (zie ook het on-
derdeel Bijsnijden en schalen).

10 Klik op OK om de filters toe te passen.
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Bovendien vindt u op internet nog een massa andere filters 
voor VirtualDub. Op neuron2.net/other.html en www.the-
deemon.com/VirtualDubFilters staat een volledig overzicht 
van alle (236!) filters voor VirtualDub. Op www.thedeemon.
com vindt u het gratis VirtualDub	 FIlter	 Pack. Daarmee 
kunt u de lijst van beschikbare filters in VirtualDub aardig 
uitbreiden. 

Op compression.ru bevindt zich een interessante reeks fil-
ters die u zeker niet mag missen. Vaak zegt de naam al meer 
dan genoeg.

• MSU Cartoon Restore 
• MSU Noise Estimation
• MSU Frame Rate Conversion
• MSU Image Restoration
• MSU Denoising
• MSU Old Cinema
• MSU Deblocking
• MSU Smart Brightness and Contrast 
• MSU Smart Sharpen 
• MSU Noise generation
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• MSU Noise estimation
• MSU Motion Estimation Information
• MSU Subtitles removal
• MSU Logo removal 
• MSU Deflicker 
• MSU Field Shift Fixer AviSynth plug-in
• MSU StegoVideo
• MSU Cartoonizer 
• MSU SmartDeblocking 
• MSU Color Enhancement
• MSU Old Color Restoration
• MSU TV Commercial Detector

Eveneens	het	bekijken	waard:	emiliano.deepabyss.org

Extra filters in VirtualDub activeren

Zoals in deel 3 wordt aangegeven, kunt u de VirtualDub-map 
in een map naar keuze bewaren. Het is zelfs mogelijk om ze 
op een USB-medium mee te nemen. Het programma moet 
niet geïnstalleerd worden. U kunt VirtualDub echter niet via 
de gebruikelijke weg (Start / Alle programma’s...) opstarten. 
Het programma start door de programmamap te openen en 
op VirtualDub of VirtualDubMod te klikken. 

Indien u een ZIP-bestand met filters downloadt, pakt u het 
best uit in de map plugins in de VirtualDub-map. 

1 Open een filmbestand in VirtualDub of VirtualDubMod. 
Mogelijk moet u het filmbestand eerst nog converte-
ren naar een formaat dat door het programma herkend 
wordt (zie deel 3).

2 Kies Video	/	Filters...

3 Het dialoogvenster Filters verschijnt.

4 Klik op Add...	om filters te selecteren. 

5 Het venster Add	Filter verschijnt.
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6 Klik op de knop Add... en blader naar de filter.

7 De filter verschijnt nu in het filteroverzicht van Virtual-
Dub.

Films	roteren
Met een groot aantal digitale fototoestellen kunnen ook 
korte MPG-filmpjes gemaakt worden. Omdat een fototoe-
stel bij het fotograferen vaak op zijn kant wordt gehouden, 
gebeurt het vaak dat gebruikers er zo ook mee gaan filmen... 
Voor beeldbewerkingssoftware vormt het draaien van foto’s 
geen enkel probleem, maar met filmbeelden is dit andere 
koek. Ook hier brengen VirtualDub en MPEG Streamclip een 
vlotte oplossing. 

In MPEG Streamclip vindt u de rotatiefunctie in het export-
venster. U moet een bestand openen en vervolgens via File	
/	 export... de gewenste exportfunctie kiezen. Vervolgens 
kunt u in een vervolgkeuzelijst de gewenste optie voor het 
roteren kiezen. 

Bij VirtualDub vindt u de rotatiefunctie bij de Filters. 
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Transformeren,	bijsnijden	
en	schalen
In AviDemux vindt u een hele reeks transformatiefilters waar-
mee niet alleen de grootte van het filmbeeld kan worden 
aangepast of het beeld kan worden gespiegeld, maar ook de 
beeldsnelheid kan veranderd worden. Het is zelfs mogelijk 
om de beeldvolgorde om te draaien (zie ook deel 5).

Transformatiefilters	in	AviDemux

Naam Functie
Crop Bovenaan, onderaan, links en/of rechts een stuk van de film 

afknippen.
MPlayer resize De grootte van de ‘afbeelding’ wijzigen.
Resize De grootte wijzigen.
Add black borders Zwarte randen rond de afbeelding plaatsen. De film wordt 

breder en hoger.
Blacken borders Zwarte randen zonder de filmafbeelding te vergroten.
Vertical Flip Film verticaal spiegelen.
Rotate Film met 90, 180 of 270 graden draaien.
Resample fps De beeldsnelheid wijzigen zonder de totale duur aan te 

passen.
Reverse Film achterstevoren draaien.
Fade Uitfaden of infaden.

Perspectief	aanpassen	
in	VirtualDub
Met de Perspective-filter van VirtualDub kunt u het perspec-
tief van een filmbeeld aanpassen door een van de hoogpun-
ten te verslepen. Dat kan handig zijn wanneer u iets vanuit 
een schuine hoek heeft gefilmd en u de camerahoek op die 
manier wil verbeteren. 
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Interlaced	lijnen	verwijderen

Verschillende	technieken
Zoals u in deel 1 kunt lezen, maken analoge videoapparaten 
gebruik van de interlacing-techniek. Elk beeldframe bestaat 
uit 2 afzonderlijke velden: een beeld met de even lijnen en 
een beeld met de oneven lijnen. Hierdoor krijgt de kijker 
een vloeiender beeld te zien. Computerschermen maken 
gebruik van progressive scanning. Dat betekent dat elk frame 
een volledig beeld is. 

Wanneer u analoge beelden digitaliseert en overzet op 
een computer, kunnen de interlacinglijnen erg storend zijn, 
vooral bij horizontale bewegingen (van links naar rechts of 
omgekeerd). Die ‘storing’ noemt men naast interlaced	lines 
ook wel combing, mice	teeth, saw	tooth	edge	distortion, 
serrations,...
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Er bestaan diverse methodes om analoge beelden te dein-
terlacen. Afhankelijk van de software gebruikt men vaak an-
dere namen voor dezelfde technieken. Voor leken en begin-
nende gebruikers is het niet altijd eenvoudig om hier wijs uit 
te raken. 

Benaming Techniek Pro Contra
Area based Enkel de 

tanden 
worden 
versmolten 
door de po-
sitie van de 
beelden te 
vergelijken 
doorheen de 
tijd.

Goed 
resultaat 
in beelden 
met weinig 
beweging.

Werkt niet goed bij snelle 
bewegingen.

Average, 
blend, com-
bine fields

Beide vel-
den worden 
over elkaar 
gelegd.

Goede beeld-
kwaliteit. 
Werkt samen 
met bijna alle 
videosoft-
ware.

Onscherpe bewegingen. Mogelijk 
zelfs onscherp in 'rustige' zones.
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Benaming Techniek Pro Contra
Bob, 
'progressive 
scan'

Elk veld 
wordt ge-
toond, maar 
aan 50 fps. 
Elk interlaced 
frame wordt 
in 2 frames 
gesplitst (ge-
halveerd in 
hoogte).

Scherp beeld, 
vloeiende 
bewegingen. 
Alle inter-
laced lijnen 
zijn verwij-
derd. 

Compressiefouten worden uitver-
groot en vallen vooral erg op bij 
tv-logo's. In rustige scenes kan het 
leiden tot onscherpte. 

Slechts weinig software kan deze 
techniek toepassen (AviSynth kan 
het wel). De weergave vereist ook 
een snelle computer. Bovendien is 
de bestandsgrootte hoog in vergelij-
king met de andere methodes.

Bob+weave, 
progressive 
scan, intel-
ligent, adap-
tive, hybrid

Beide velden 
worden ge-
analyseerd. 
Enkel de zo-
nes waar het 
echt nodig is, 
worden ge-
deinterlaced.

Goede kwali-
teit beeld en 
beweging in 
geval van een 
goed gepro-
grammeerde 
plugin/filter.

Soms blijven er interlaced lijnen 
over. Kan soms verkeerde dingen 
'weggooien'. Soms komt de on-
scherpte onnatuurlijk over. 

Verspringende 'artefacten', valt 
vooral op bij tv-logo's. 

Slechts weinig software kan deze 
techniek gebruiken (VirtualDub). 
De film wordt en vereist een relatief 
snelle computer voor een vlotte 
weergave. De verwerking (het split-
sen in velden met behulp van Avi-
Synth) is relatief traag. De bestands-
grootte is hoger dan bij andere 
methodes. 

Discard, 
even fields 
only, odd 
fields only

Elk tweede 
beeld over-
slaan: ofwel 
de even 
velden, ofwel 
de oneven 
velden

Zeer snelle 
bewerking. 
Scherpe beel-
den. Alle in-
terlaced lijnen 
zijn weg. 

Slechts halve resolutie. Kan leiden 
tot schokkerige beelden en scherp-
teverlies in ‘rustige’ zones. Beeld 
wordt uitgerekt bij afspelen, wat tot 
wat ruis kan leiden. 

Motion blur Muizentan-
den vervagen

Goed resul-
taat.

Er bestaat geen software of filter die 
deze methode kan toepassen.
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Benaming Techniek Pro Contra
Motion com-
pensation

De bewe-
ging van alle 
onderdelen 
in een scene 
wordt geana-
lyseerd en 
vergeleken 
met vorige 
en volgende 
frames.

Zeer goede 
kwaliteit.

Kan enkel met dure 'speciale' hard-
ware (bijvoorbeeld TERANEX) of 
met speciale software zoals HiCon 
(Fraunhofer Institute). 

Weave De beide vel-
den worden 
in elk frame 
getoond.

Volledige 
resolutie.

‘Tanden’ zijn zichtbaar.

Verkleinen Verkleinen 
naar 384x288 
pixels (voor 
PAL-resolu-
tie).

Snelste en ge-
makkelijkste 
methode.

Film wordt onscherp. 

Sommige	videokaarten	hebben	ingebouwde	deinterlacing.

Deinterlacing	toepassen
De bob- en bob+weave-methodes geven het beste resul-
taat. Ook de discarding fields-methode blijkt bijzonder ef-
ficiënt. Voor de onderstaande techniek heeft u VirtualDub 
of VirtualDubMod nodig en moet u AviSynth installeren (zie 
deel 5). 

1 Open een teksteditor zoals Kladblok of Scite en tik de 
onderstaande tekst in:

 AVISource(“naamvandefilm.avi”)
 separatefields

2 Bewaar het bestand als deinterlace.avs in dezelfde map 
als het bestand naamvandefilm.avi. Uiteraard vervangt 
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u naamvandefilm door de echte naam van het AVI-be-
stand. 

3 Open deinterlace.avs in VirtualDub. U krijgt nu geen 
echte frames, maar velden te zien. 

4 Kies nu de VirtualDub-filter Field	bob (zie Filters in Vir-
tualDub).

5 Selecteer de opties Quarter	scanline	down en Quar-
ter	scanline	up of omgekeerd. De keuze hangt af van 
het gebruikte filmmateriaal. Wanneer u dit verkeerd in-
stelt, gaan de beelden op en neer springen (‘bobben’).

6 Activeer vervolgens ook de filter Sharpen.

 In plaats van Field	bob kunt u ook de filter Deinterlace	
-	Smooth gebruiken. Die vindt u op www.guthspot.se/
video. Voeg hem aan de filterlijst van VirtualDub toe via 
de knop Add...	(zie Extra filters in VirtualDub activeren).

7 Sla de film op.

Het kan gebeuren dat al deze stappen resulteren in een 
springend beeld. Probeer het opnieuw, maar voeg een of 
meerdere van de volgende regels toe aan het AviSynth-
scriptbestand.

• AssumeFieldBased

• AssumeFrameBased

• ComplementParity

• SwapFields

Het script ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

AVISource(“naamvandefilm.avi”)
complementparity
separatefields

Zijn de problemen nog niet opgelost, selecteer dan in stap 5 
Quarterfield	up/down i.p.v. down/up of vink Swap	fields 
of even	fields	first	aan. 



 Video bewerken en monteren 213

Deinterlacing	is	niet	altijd	nodig
Interlacing is niet te zien bij films waarvan de beeldhoogte 
lager is dan 288 pixels/lijnen. Bij televisieuitzendingen zendt 
men soms interlaced (50 fps) en dan weer progressive (25 
fps) uit. Zo kan de intro van het nieuws progressive worden 
uitgezonden en de rest van het nieuws interlaced. Ook bin-
nen een programma kunnen er verschillen optreden: oud 
filmmateriaal uit de jaren 1930 of 1940 wordt in 25 fps uit-
gezonden, terwijl de rest van de documentaire misschien in-
terlaced wordt getoond. De ene reclamespot of tekenfilm is 
progressive, de andere interlaced. Enzovoort.

Daarom is het steeds opletten geblazen. Controleer een ana-
loge opname scène per scène vooraleer u begint met het 
deinterlacen. Wanneer de deinterlace-techniek wordt toe-
gepast op een progressief beeld, kan dit leiden tot heel wat 
kwaliteitsverlies. 

Schokkerig	beeld	stabiliseren
Ondanks ingebouwde beeldstabilistatie kan filmen zon-
der statief toch nog een licht schokkend beeld opleveren. 
De deshaker-filter voor VirtualDub geeft fantastische re-
sultaten die door weinig professionele alternatieven (Avid, 
SynthEyes,...) geëvenaard worden. U kunt de filter gratis 
downloaden via www.guthspot.se/video/deshaker.htm. 
Door de vele configuratiemogelijkheden is het echter niet 
altijd eenvoudig om de filter juist in te stellen. Op www.
outside-hollywood.com/2008/08/review-deshaker-video-
stabilizer kunt u een voorbeeldfilm bekijken. 
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Beeldflikker	verwijderen
In deel 3 beschrijven we hoe u 8mm-filmmateriaal digitali-
seert. Wanneer u dat zelf doet, krijgt u vaak te maken met 
flikkeringen in het eindbeeld. 

Voor VirtualDub bestaan er een drietal filters waarmee u dit 
probleem te lijf kunt gaan:

• MSU Deflicker VirtualDub plugin 1.3 (www.thedeemon.
com/cgi/getfilter?id=61&a=go)

• Anti-Flicker (web.tiscali.it/minomala)

• Deflicker (neuron2.net/deflick/flick.html)
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U downloadt deze filters via  
www.thedeemon.com/VirtualDubFilters/detailed.html.

Tip

Wanneer	de	downloadlink	niet	werkt,	probeert	u	best	eens	de	
mirror-link.

Ruis,	stof	en	krassen	digitaal	
verwijderen
Voor het verwijderen van ruis (noise) vindt u op www.the-
deemon.com een massa VirtualDub-filters. 

2D Cleaner home.earthlink.net/~casaburi/download
Alparysoft Denoise www.alparysoft.com/products.php?id=8&item=16
Camcorder color denoise acobw.narod.ru
Defogger From Noise (reini-
gen van VHS-opnames)

acobw.narod.ru/dfn.html

Denoise www.thedeemon.com
Dynamic Noise Reduction www.shdon.com/view?cat=vid&doc=vid_dnr
Frequency Suppressor of 
Noise (voor VHS en DV)

acobw.narod.ru/fsn.html

MSU Denoising compression.ru/video/denoising/index_en.html
Pops (foutjes in zeer oud film-
materiaal verwijderen)

www.geocities.com/gc_timsara/vdub.html

Kleuren,	helderheid	en	contrast
De Brightness/contrast-filter levert niet altijd het verhoopte 
resultaat voor te donker (onderbelicht) videomateriaal. 

Net zoals in beeldbewerkingssoftware kiest u best voor het 
aanpassen van de levels.

1 Kies de levels-filter in VirtualDubMod.

2 Klik op Show	preview.

3 Kies Sample	frame of Sample	video...
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4 Versleep de schuifregelaars bij de Input	 levels en de 
Output	levels.

5 Klik op OK.

Op www.thedeemon.com/virtualdubfilters vindt u nog een 
massa andere filters waarmee u de kleuren, de helderheid en 
het contrast kunt aanpassen: Auto-levels, Camcorder color 
denoise, Channel Mixer, Channel Mixer Filter...
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Color Mill in actie.

Voor het herstellen van de kleuren van oud filmmateriaal 
MSU Color Enhancement. Met de filter rgb2pal zet u RGB-
kleuren om in PAL-veilige kleuren. 
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lage	resolutie	vergroten
Wanneer u bij een conversie de aspect ratio verlaagt, ver-
mindert de beeldresolutie. De ontbrekende pixels of lijnen 
kunnen niet zonder meer opnieuw worden toegevoegd. Net 
zoals bij foto’s zal een verhoging leiden tot blokvorming in 
het beeld. Bewaar daarom telkens een kopie van uw film in 
hogere resolutie. Toch bestaan er een aantal softwaretools 
die er dankzij ingewikkelde algoritmes en technieken in sla-
gen de lage beeldkwaliteit van bijvoorbeeld YouTube-films 
weer op te krikken. Verwacht echter geen wonderen van 
deze super-resolutiontechniek. Toch kan het resultaat op zijn 
minst verbluffend worden genoemd. Anders dan de naam 
doet vermoeden, is super-resolution geen marketingterm, 
maar een wetenschappelijke techniek gebaseerd op wiskun-
dige algoritmes. 
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In Video	 enhancer (www.videoenhancer.net/VideoEnhan-
cer), dat u zich voor 40 dollar kunt aanschaffen, is de MSU	
Super-Resolution-plugin geïntegreerd. Video Enhancer 
is ook verkrijgbaar als plugin voor Adobe After Effects (99 
dollar). U kunt het programma 30 dagen uitproberen. Voor 
de correcte werking van het programma moet u Quick-
Time Alternative installeren. Dat is een ietwat gekortwiekte 
(niet-officiële) versie van Apple Quicktime. Video Enhancer 
downloadt het programma zelf. 

Andere superresolutietechnieken:

• Avisynth bicubic

• Avisynth Lancsoz4

• Topaz Enhance SR

• Yuvsoft Super Resolution

• QE Superresolution

een	filmmozaïek	met	AviDemux
Heel wat videomontagesoftware heeft ingebouwde filters 
om bijvoorbeeld PIP-effecten (Picture in Picture) te creëren. 
Bij het van tv bekende PIP-effect kan men het ene filmbeeld 
verkleind bovenop een ander filmbeeld plaatsen. Soms be-
doelt men er ook een soort beeldmozaïek mee waarbij 4 of 
meer filmbeelden in een raster worden getoond. 

Bij de Miscellanous-filters van AviDemux vindt u 2 mogelijk-
heden voor het genereren van een beeldmozaïek: Mosaic en 
Animated Menu.

Mosaic

Hiermee kunt u hetzelfde beeld in meerdere rijen of kolom-
men naast of onder elkaar weergeven. 
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Animate Menu

De Animate	Menu-filter zoekt 6 scenes in een filmfragment 
en maakt er een DVD-achtig menu van. U kunt ook een 
achtergrondafbeelding invoegen. Het gegenereerde film-
bestand kan in uw filmprojecten of als menu voor een DVD 
gebruikt worden. 

Opgelet!

Deze	filter	zit	niet	altijd	in	de	Windows-versies	van	AviDemux.	
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Film	omzetten	in	een	tekenfilm
Een aantal gratis filters voor VirtualDub zijn geïntegreerd in 
dure professionele plugins voor commerciële videomonta-
gesoftware. Zo kan de MSU	Cartoonizer-filter (zie Filters in 
VirtualDub) een film omzetten in een tekenfilm.
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U kunt uit een aantal presets kiezen, de tekening omzetten 
in een potlood- of kleurpotloodtekening, de lijndikte instel-
len,.... Het is weinig zinvol om dit effect toe te passen op een 
volledige film. Voor de intro of aftiteling van een langere film 
is het echter uitermate geschikt. 

Tip:	Bevestig	uw	camera	op	een	statief.	Leg	een	blauw	blad	op	
een	tafel	en	stel	uw	statief	zo	 in	dat	u	enkel	het	blad	 in	beeld	
krijgt.	Film	vervolgens	uw	hand	en	doe	met	een	potlood	alsof	u	
aan	het	tekenen	bent.	Voeg	de	film	met	het	cartooneffect	samen	
met	deze	film	en	pas	het	chroma-key	(bluescreen)-effect	toe.
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Oude	film-effect
Met de MSU	Old	cinema-filter (zie Filters in VirtualDub) ge-
nereert u het effect van een oude film. De filter biedt ruime 
instelmogelijkheden en via de knop Advanced krijgt u nog 
uitgebreidere mogelijkheden. Ook hier zijn een groot aantal 
presets beschikbaar.

	
een	logo	toevoegen	aan	uw	film
Zowel AviDemux als VirtualDub beschikken over filters om 
een logo aan een film toe te voegen of om een logo te ver-
wijderen.

Wanneer u een JPG-afbeelding als logo gebruikt, zal ze altijd 
rechthoekig op het filmbeeld worden geplaatst. JPEG’s kun-
nen namelijk niet worden opgeslagen met een transparante 
achtergrond. PNG-afbeeldingen ondersteunen wél echte 
transparantie (zie deel 5) en zijn daarom uitermate geschikt 
als logo. 

Een PNG-logo maakt u best in een beeldbewerkingspro-
gramma zoals Adobe Photoshop. Voor het onderstaande 
voorbeeld maken we gebruik van het open source en gratis 
GIMP (www.gimp.org). 

1 Start GIMP en maak een nieuwe afbeelding met een 
transparante achtergrond. Kies de gewenste breedte 
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en hoogte. Hou hierbij rekening met de grootte van het 
filmbeeld. Bij een PAL-film is een klein logo van bijvoor-
beeld 80 op 60 pixels meer dan voldoende. U maakt uw 
ontwerp echter beter in een hogere resolutie, om het 
dan later te verkleinen. 

2 De transparante achtergrond wordt weergegeven door 
een blokjespatroon. 

3 Kies het tekstgereedschap in het gereedschapspalet. 
Stel het gewenste lettertype, kleur en de lettergrootte in.

4 Klik ergens in de transparante achtergrond en voer uw 
tekst in. Met het verplaatsingsgereedschap versleept u 
de tekst naar de juiste plaats. 

5 Kies Filters in de werkbalk om bijvoorbeeld belichtings-
effecten of een slagschaduw toe te voegen.



 Video bewerken en monteren 225

6 Met het bijsnijden-gereedschap kunt u de af-
beelding nadien nog op maat bijsnijden. 

7 Sla het bestand op als een PNG-afbeelding. Vink de 
optie Kleurwaarden	van	transparante	beeldpunten	
opslaan aan. 

In AviDemux of VirtualDub zit een filter waarmee u het logo 
aan uw film kan toevoegen. Uiteraard kunt u zelf bepalen 
waar het logo moet geplaatst worden. Jammer genoeg her-
kent AviDemux de transparantie-informatie van een PNG-
afbeelding niet. De meeste (semi-)professionele videomon-
tagesoftware kan echter probleemloos overweg met trans-
parante PNG’s.

Ook het tegenovergestelde is mogelijk. AviDemux en Vir-
tualDub hebben filters aan boord waarmee u logo’s uit film 
kunt verwijderen. Verwacht echter geen perfect resultaat. 
De MSU	logo	Remover-filter kan gedownload worden via 
www.thedeemon.com.

PowerPoint-voorstellingen	in	uw	
film
Het internet biedt een heleboel programma’s of plugins 
waarmee u PowerPoint-voorstellingen kunt omzetten in een 
filmbestand. Over het algemeen worden de overgangseffec-
ten en transities uit PowerPoint echter niet mee opgeslagen. 

Toch heeft u helemaal geen extra software nodig om dit ef-
fect te creëren. Vanuit PowerPoint of een ander presenta-
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tieprogramma zoals bijvoorbeeld OpenOffice Impress, kun-
nen uw voorstellingen immers geëxporteerd worden als een 
afbeelding of afbeeldingenreeks. Die afbeeldingen kunt u 
vervolgens importeren in een videomontage- of animatie-
programma en daar de gewenste transities instellen. 

Ondertitels

Ondertitels	rippen	van	DVD
Het open source programma SubRip voor Windows (zuggy.
wz.cz) kan ondertitels van DVD’s rippen. Dit is mogelijk om-
dat ondertitels niet zijn opgeslagen in het filmbestand zelf, 
maar in aparte bestanden op de DVD-schijf. SubRip maakt 
voor het herkennen van vaste ondertitels gebruik van OCR-
technieken (Optical Character Recognition). In deel 3 leest u 
hoe u met behulp van VirtualDubMod en de VobSub-filter 
ondertitels uit een DVD ript en ze in een AVI-bestand weg-
schrijft. Ook DivX-bestanden kunnen aparte ondertitelspo-
ren weergeven (zie Deel 8). Onder Mac OS X maakt u best 
gebruik van D-SubTitler (www.objectifmac.com/dsubtitler.
php). Andere interessante programma’s op deze site zijn 
onder andere D-Vision en D-Volution (voor o.a. DivX-bewer-
king onder Mac OS X). Linuxgebruikers beschikken onder 
KDE over KSubtitle en Gnome	Subtitles.
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Zoals u in deel 3 kunt zien, kunnen ondertitels ook in een 
filmbeeld worden opgeslagen. Dit betekent dat de tekst niet 
meer apart beschikbaar is, maar als pixels (lijnen) in het film-
beeld is bewaard. De VirtualDub-filter PodPis (www.share-
mation.com/podpis/podpis.html) zet die ‘harde’ ondertitels 
om naar ondertitelbestanden. Met vier rode lijnen kan de 
gebruiker aanduiden waar de ondertitels in het filmbestand 
staan. 

Op	zoek	naar	ondertitelbestanden	voor	bestaande	films?	Pro-
beer	eens	via	www.nlondertitels.com	en	www.opensubtitles.org/
nl.

Vaste	ondertitels	rippen	of	verwijderen
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Jammer genoeg durft het programma al eens onder de ver-
wachtingen presteren. De filter MSU_subtitle_remover	
helpt u bij het verwijderen van vaste ondertitels, maar werkt 
niet altijd naar behoren. 

Uw	eigen	ondertitels
Het ondertitelen van film is en blijft een tijdrovende bezig-
heid. Globaal gezien moet u daarbij drie stappen onder-
scheiden.

Audio en video splitsen

Dit kan o.a. met DVDdecrypter (www.dvddecrypter.org.uk), 
AviDemux, VirtualDubMod...

Ondertitels synchroniseren
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Ondertitels synchroniseert u best op het audiobestand. 
Hiervoor moeten we het gedemuxte geluid eerst omzetten 
in een WAV-bestand. Vaak staat op een DVD-film AC3-ge-
luid. Deel 3 toont u hoe u op uw computer ondersteuning 
inbouwt voor AC3-geluid. Met het gratis Ac3Tool (www.vi-
deohelp.com/tools/ac3tool) converteert u AC3-geluid naar 
WAV.

Wanneer u uw eigen filmproject van ondertitels wilt voor-
zien, gaat u op dezelfde manier te werk. In de meeste vi-
deomontagesoftware kan het (volledige) audiospoor als een 
apart geluidsbestand bewaard worden. Dit bestand gebruikt 
u vervolgens om uw ondertitels aan te maken. 

Audio, video en ondertitels samenvoegen 

Met het gratis SubTitle	Workshop maakt u snel en vlot uw 
eigen ondertitels aan of vertaalt u bestaande ondertitels. 
Om uw ondertitels – en bovendien ook het audiobestand – 
perfect te kunnen synchroniseren, kunt u de filmbestanden 
in Preview openen. 
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Exporteer de ondertitels naar een formaat dat door uw 
DVD-authoringprogramma wordt herkend. Het programma 
biedt ondersteuning voor de volgende formaten en pro-
gramma’s:

• Adobe Encore DVD (*.txt)
• Advanced SubStation Alpha (*.ass)
• AQTitle (*.aqt)
• Captions 32 (*.txt)
• Captions DAT (*.dat)
• Captions DAT Text (*.dat)
• Captions Inc. (*.txt)
• Cheetah (*.asc)
• CPC-600 (*.txt)
• DKS Subtitle Format (*.dks)

Leuk zijn de teksteffecten. Zo kunt u bijvoorbeeld het effect 
van een tikmachine nabootsen.
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• DVD Junior (*.txt)
• DVD Subtitle System (*.txt)
• DVDSubtitle (*.sub)
• FAB Subtitler (*.txt)
• IAuthor Script (*.txt)
• Inscriber CG (*.txt)
• JACOSub 2.7+ (*.jss; *.js)
• Karaoke Lyrics LRC (*.lrc)
• Karaoke Lyrics VKT (*.vkt)
• KoalaPlayer (*.txt) (equal to one of the variations of TM-

Player)
• MAC DVD Studio Pro (*.txt)
• MacSUB (*.scr)
• MicroDVD (*.sub)
• MPlayer (*.mpl)
• MPlayer2 (*.mpl)
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• MPSub (*.sub)
• OVR Script (*.ovr)
• Panimator (*.pan)
• Philips SVCD Designer (*.sub)
• Phoenix Japanimation Society (*.pjs)
• Pinnacle Impression (*.txt)
• PowerDivX (*.psb)
• PowerPixel (*.txt)
• QuickTime Text (*.txt)
• RealTime (*.rt)
• SAMI Captioning (*.smi)
• Sasami Script (*.s2k)
• SBT (*.sbt)
• Sofni (*.sub)
• Softitler RTF (*.rtf)
• SonicDVD Creator (*.sub)
• Sonic Scenarist (*.sst)
• Spruce DVDMaestro (*.son)
• Spruce Subtitle File (*.stl)
• Stream SubText Player (*.sst)
• Stream SubText Script (*.ssts)
• SubCreator 1.x (*.txt)
• SubRip (*.srt)
• SubSonic (*.sub)
• SubStation Alpha (*.ssa)
• SubViewer 1.0 (*.sub)
• SubViewer 2.0 (*.sub)
• TMPlayer (*.txt) (five different variations)
• Turbo Titler (*.txt)
• Ulead DVD Workshop 2.0 (*.txt)
• ViPlay Subtitle File (*.vsf )
• ZeroG (*.zeg)
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Animatie-		
en	film-	

technieken

Deel	5
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Uw films krijgen écht een ziel door gebruik van animatie. En 
er is goed nieuws, want met wat fantasie en enige kennis van 
filmtechnieken bouwt u vlot en efficiënt professioneel ogen-
de animaties. Maar voor u daaraan toe bent, beantwoorden 
we eerst enkele vragen. Welke diverse animatietechnieken 
bestaan er? Hoe kunt u ze inzetten in uw filmprojecten? Hoe 
gebruikt u professionele filmtechnieken zoals chroma-key en 
masking zonder massa’s geld te moeten neertellen voor dure 
software? In dit deel krijgt u ook een aantal praktische voor-
beelden en oefeningen waarmee u een aantal animatietech-
nieken onder de knie krijgt. 

Animatiefilm
Het begrip animatiefilm is zeer ruim en dekt verschillende 
ladingen. Het kan gaan om een klassieke tekenflm (full anima-
tion, limited animation), stop motion, claymation, pixelation, 
3D,... Afhankelijk van de gewenste techniek zult u veel of wei-
nig met de computer en software aan de slag moeten. De 
nabewerking, montage en opslag zal echter wel met behulp 
van een computer gebeuren. 

Animatieprocédés
Professionele animatoren onderscheiden diverse vormen 
van animatie:

Animatie Kenmerken Voorbeeld
Full animation Een tekening per 1 of 2 frames.

Traditionele animatiefilms van hoge 
kwaliteit. 

Walt Disney, 
Warner Bros,...

Limited animation Diverse onderdelen van een tekening 
kunnen meerdere frames duren.

Minder gedetailleerd. Kan schokkerig, 
maar ook zeer gestileerd overkomen. 

Vaak gebruikt voor (goedkopere) tv-
producties, anime en webanimatie...

Flintstones
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Animatie Kenmerken Voorbeeld
Rotoscoping Live-actie beeld per beeld traceren (na-

tekenen, doortekenen). Wordt ook wel 
gebruikt als basis of inspiratiebron voor 
karakteranimatie. 

 Walt Disney

Live-action/anima-
tion

Een animatie wordt bovenop een echte 
film gelegd.

Who Framed Roger 
Rabbit?

Animatiewoordenboek

Alfakanaal
Methode om het delen van een afbeelding te maskeren of 
een graad van transparantie mee te geven De informatie 
wordt opgeslagen in een kleurkanaal, het zogenaamde ‘alfa-
kanaal’.

Niet alle afbeeldingsformaten ondersteunen alfa-informatie. 
Afbeeldingen met een alfakanaal kunnen in heel wat video-
software transparant over een film worden gelegd. Zo kan u 
titels met een transparante achtergrond maken in Photoshop 
en exporteren als een PNG-bestand. 

De	 bekendste	 afbeeldingsformaten	 met	 mogelijkheid	
tot	transparantie:

TIFF Hoge kwaliteit, kan met of zonder compressie opgeslagen worden.

Groot in bestandsomvang.

Kan informatie over lagen (laagstijlen, laageffecten…) opslaan.

Kan echte transparantie opslaan van de gehele afbeelding of van bepaalde 
lagen.

Kan ook CMYK-kleuren opslaan (voor drukwerk).

Open formaat (= niet gebonden aan softwareprogramma)

32-bit informatie (8 bits per kleurkanaal met alfakanaal voor de transpa-
rantie)
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PSD Gesloten formaat dat min of meer foutloos door andere programma’s kan 
gelezen worden.

Hoge kwaliteit.

Groot in bestandsomvang.

Kan informatie over lagen (laagstijlen, laageffecten,…) opslaan.

Kan ook CMYK-kleuren opslaan.

Echte transparantie en 32 bit (zie ook tif/tiff)

PSD-bestanden met lagen en laageffecten kunnen ingelezen worden in 
programma's als Adobe	After	effects	en Adobe	Flash. Elke laag kan af-
zonderlijk geanimeerd worden. U kunt in Photoshop ook een DVD-menu 
ontwerpen en in Adobe	encore gebruiken voor uw DVD-film.

PNG PNG (portable	network	graphics)

Zoals JPG, maar met echte transparantie.

Standaard formaat van het programma Fireworks.

Transparantie werd in oudere versies van Internet Explorer niet getoond.
GIF GIF (graphics	interchange	format)

Lange tijd rustte hier een patent op, maar sinds kort een open formaat.

Niet geschikt voor foto’s met veel kleuren, want kan niet meer dan 256 
kleuren weergeven. Was oorspronkelijk bedoeld voor het comprimeren 
van afbeeldingen voor kleurenschermen die slechts dit aantal konden 
weergeven. 

Gebruik: afbeeldingen met een horizontaal kleurverloop (bv. logo’s).

Kent transparantie	voor	1	te	kiezen	kleur (dus geen verlooptransparan-
ties). Is daarom ook nog steeds populair op internet.

GIF	kan	geanimeerd	worden d.w.z. een gif-afbeelding kan bestaan uit 
een reeks op elkaar volgende beelden. Deze animated gifs waren zeer 
populair in de beginjaren van het world wide web.

Een GIF met een horizontaal verloop neemt minder plaats in op de harde 
schijf dan een GIF met verticaal verloop, ook al staat er precies dezelfde 
informatie op.
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Transparantie in een PNG-afbeelding.

Animatiepiramide
1 Idea (synopsis)

2 Scenario

3 Storyboard

4 Storyreel

5 Lay-out

6 Animatie

7 Inking

8 Colouring, grabbing, scanning

9 Layering (compositing)

10 Editing

11 Sonorisatie

12 Output 
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Anticipatie
Onder anticipatie verstaat een animator de voorbereiding 
op de actie of beweging. Een anticipatie gaat in omgekeerde 
zin ten opzichte van de hoofdanimatie. De actie wordt ver-
sterkt door een voorafgaande tegengestelde actie.

Bijvoorbeeld: wanneer iemand zijn arm naar voren beweegt 
om een bal weg te gooien, beweegt hij eerst zijn arm een 
klein beetje naar achteren.

Batchconvert
Methode (macro) waarbij men gedane acties in een soft-
wareprogramma opneemt en nadien toepast op een reeks 
bestanden (bv. afbeeldingen). Het bespaart u massa’s werk 
dat u anders bestand per bestand zou moeten uitvoeren.

Bounce
Een springbeweging van bijvoorbeeld een bal. Belangrijk is 
dat, afhankelijk van de hardheid van het ‘materiaal’, de massa 
niet stijf blijft, maar de actie volgt bijvoorbeeld een zwab-
berende bierbuik. Bij een dubbele bounce zijn er 2 bounces 
per beweging.
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Breakdown	of	passing	position
De middelste positie tussen 2 extremes.

extreme - inbetweens - breakdown of passing position - 
inbetweens - extreme

Counteraction
In een beweging gaat niet alles in dezelfde richting. Eén deel 
beweegt bijvoorbeeld vooruit, een ander deel achteruit. Bij 
een figuur kunnen we dat doen om de beweging in balans te 
houden. In de beweging van de arm doen we een bend of 
break op de elleboog.

ease	in	/	ease	out
Vertraging of versnelling in een beweging (slowing in, 
slowing out).

extremes
Uiterste punten tussen een beweging of actie (vb een pen-
del van een staande klok a > b > a).

Follow	through
Voorwerpen zoals een koord of een staart volgen de lijn van 
de actie met een s-beweging.

Frames
Bij een lijntest of een eindmontage stellen we een filmpje sa-
men met behulp van frames in verschillende lagen. Op een 
tijdlijn van het softwareprogramma is een onderverdeling in 
lagen en frames aangebracht. Een normale PAL-tv-film telt 
tussen de 20 en de 29 frames per seconde. 

Door de verschillende onderdelen van de animatie in di-
verse lagen te plaatsen, kunt u meerdere figuren per frame 
weergeven.
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Inbetweens
Posities tussen extreme en de passing position of breakdown.

Keys	en	keyframes	
Een belangrijke wijziging in de beweging of actie.

Bijvoorbeeld: Een wandelbeweging

1 KEY 1: persoon zet beweging in (extreme > breakdown 
> extreme)

2 KEY 2: persoon buigt zich

3 KEY 3: persoon gaat zitten

4 KEY 4: persoon staat recht

5 KEY 5: persoon wandelt verder 

lijntest
Een eerste snelle samenstelling van de animatie om na te gaan 
of de bewegingen goed overkomen. Hiervoor wordt tegen-
woordig meestal software gebruikt. De tekeningen worden 
met een camera of webcam snel na elkaar ‘geschoten’. In het 
lijntestprogramma kan de animator vervolgens bepalen hoe 
lang (hoeveel frames) elke tekening in beeld blijft. 

Dl5-003.TIF

lip	synch	/	sound	synch
Beweging wordt gesynchroniseerd op geluid. Zoals het 
woord al doet vermoeden, wordt bij lip synch de beweging 
van de ‘lippen’ van de geanimeerde personages afgestemd 
op vooraf ingesproken tekst.

Een animatie op basis van de lipbewegingen van een echte 
acteur of stem om een natuurlijke animatie-effect te krijgen.

Pack	shot
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Shot met logo, tekst of slogan als ‘ontknoping’ van het film-
pje.

Peg	bar
Animatielatje met drie pinnetjes waarop speciaal geperfo-
reerd papier wordt gelegd. Een tekenfilm wordt op speciaal 
geperforeerd papier gemaakt, zodat de verschillende teke-
ningen bij het scannen of fotograferen precies op dezelfde 
plaats blijven liggen. 

Positie
De positie bij de wandelbeweging:

Down: het personage is wat doorgezakt.

Contact: het personage raakt de grond met zijn hiel.

Up: het personage ‘strekt’ zich.

Bij een wandelbeweging kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

down > contact > up > contact > down
passing position

up > contact > down > contact > up

Overlappende	actie
Hierbij start een onderdeel eerder dan het volgende. Niet 
alles gebeurt met andere woorden gelijktijdig.

Bijvoorbeeld: het hoofd draait, de schouders volgen even 
later...
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Dit maakt de beweging minder ‘robotachtig, waardoor de 
actie veel natuurlijker lijkt.

Stagger	
Een ‘stagger’-beweging wordt gebruikt voor vibraties, golf-
bewegingen enz.

Hierbij maakt de animator een normale animatie tussen 2 ex-
tremes. Vervolgens worden de frames herhaald volgens een 
vooruit-achteruit-beweging.

Normale	actie
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
Vibratie
1 - 3 - 2 - 4 - 3 - 5 - 4...

Storyboard
Een verkorte, getekende versie van een te maken animatie- 
of tekenfilm. Een storyboard ziet eruit als een stripverhaal 
waarbij elke tekening een bepaalde scene voorstelt. Bij elke 
tekening staat uitleg over de figuren, de tekst, het cameras-
tandpunt...
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een	tekenfilm	maken
Net zoals een echte film bestaat een tekenfilm uit een reeks 
beeldjes per seconde Bij een tekenfilm worden de beelden 
tekening per tekening met de hand gemaakt. Anders dan bij 
een film, worden de figuren niet samen in de achtergrond 
getekend. Het uiteindelijke beeld wordt in al zijn onderde-
len opgesplitst en pas achteraf laag voor laag weer samenge-
steld. Dit betekent dat één seconde tekenfilm vaak uit veel 
meer dan 25 afzonderlijke tekeningen bestaat 

1 De achtergrondafbeelding kan in een hele scene onge-
wijzigd blijven. Die hoeft u slechts één keer te tekenen.

2 Ook het emmertje is een aparte tekening. Door de em-
mer los van de achtergrond te tekenen, kan de achter-
grond ook zonder de emmer gebruikt worden.
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3 Het lijf van de beer kan met of zonder de vislijn gete-
kend worden. Vermits het lijf in deze scene nauwelijks 
beweegt, kan 1 tekening voor de beer zelfs genoeg zijn.

4 Het hoofd van de beer bestaat uit een reeks van 12 op-
eenvolgende beelden. Het beweegt van links (linkerkant 
van het hoofd) naar rechtsboven 

5 Net zoals in een stripverhaal, geven de wolkjes de ge-
dachten van de beer weer. De wolkanimatie (zonder 
inhoud) bestaat uit een opeenvolgende reeks van 12 
tekeningen. De laatste tekening sluit naadloos aan op de 
eerste. Daardoor kan de beweging herhaald worden.

Benodigdheden
• lichtbak: een lichtbak kunt u kopen of eenvoudig zelf ma-

ken. Een houten doos met een buislicht en daarbovenop 
een doorschijnende plexiplaat.

• peg bar: een animatielatje. 

• flinterdun papier

• potlood

Een lichtbak kunt u ook zelf maken.

Een pegbar is een dun metalen of plastic latje met 3 pinnen 
waarop een professionele animator zijn papier bevestigt. In 
elke gespecialiseerde hobbywinkel kunt u in principe een 
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pegbar kopen of bestellen. Een gewone perforator volstaat 
niet, en een professionele peg-perforator is bijzonder duur. 
Chromacolour (www.chromacolour.co.uk) produceert ech-
ter spotgoedkope pegbars met twee pinnen.

Werkwijze
Voor een echte tekenfilm moet u natuurlijk tekentalent heb-
ben. Want ondanks wat velen denken, gebeurt het meeste 
werk bij een (klassieke) tekenfilm nog altijd met de hand. Het 
computerwerk beperkt zich tot het inkleuren en monteren 
van de beelden. 

U volgt best de diverse stappen van de animatiepiramide 
(zie Animatiewoordenboek). 

Aan de hand van uw storyboard bouwt u elke scene stap 
voor stap op. Elke aanwezige figuur wordt apart als een cy-
clus getekend. In het voorbeeld van de beer krijgen we zo 
de volgende tekeningen.

1 Een achtergrondafbeelding

2 Een tekening van het emmertje

3 Een cyclus van 7 tekeningen waarin de beer zucht (lijf 
gaat zachtjes op en neer).

4 Een cyclus van 19 tekeningen voor het hoofd. 

5 Een cyclus van 5 tekeningen waarin de wolk van klein 
naar groot gaat.

6 Een cyclus van 12 tekeningen voor een bewegende 
gedachtewolk.

 = een totaal van 45 tekeningen voor een scene van 5 se-
conden. Hierbij is niet inbegrepen: de inhoud van de ge-
dachtewolk. De gedachtewolkcyclus kan in de animatie 
herhaald worden. 
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De diverse tekeningen worden gescand en in een animatie-
programma in lagen geplaatst en gemonteerd. Het is heel 
belangrijk dat u de tekeningen bij het inscannen met de 
perforatiegaten in de peg bar op de scanner legt. Zo blijven 
ze exact op dezelfde positie liggen. Jammer genoeg kan de 
meeste scansoftware (van goedkopere scanners tot all-in-
one-toestellen) geen vaste scanpositie onthouden. U heeft 
immers niet altijd het hele blad nodig, want uw tekenfiguren 
nemen vaak slechts een fractie van uw papier in.

1 Leg uw peg bar met papier op de lichtbak.

2 Maak uw eerste tekening. Schrijf er ook het nummer 1 
op.

3 Leg vervolgens een tweede blad bovenop het eerste. 
Door het schijnsel van de lichtbak ziet u de onderste te-
kening. 

4 Teken de tekening over, maar met een andere uiterste 
positie. Bijvoorbeeld: als de figuur op de eerste tekening 
zijn hoofd naar links had gedraaid, tekent u de figuur nu 
met het hoofd naar rechts. Schrijf er bijvoorbeeld het 
nummer 11 op.

5 Leg een volgend blad op de peg bar. U ziet de 2 onder-
ste tekeningen (extremes) door uw papier. Maak nu een 
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tekening met een middenpositie. Dit wordt tekening 
nummer 6.

6 Teken vervolgens tekeningen 2, 3, 4 en 5 en daarna 7, 8, 
9 en 10.

7 Als alle tekeningen klaar zijn (in potlood), kunt u ze nog 
inkten (met pen of stift). Waarschijnlijk wilt u de tekenin-
gen ook manueel inkleuren. U kunt dit ook op de com-
puter doen met software als Adobe Photoshop of Corel 
Painter.

Afbeeldingen	of	scans	voorbereiden	voor	
de	animatie
Na het scannen moet u de afzonderlijke bestanden nog na-
bewerken in een beeldbewerkingsprogramma.

1 Uitknippen van de afbeeldingen. De achtergrondkleur 
verwijderen.

2 Het contrast verhogen van de lijntekening.

3 De tekeningen inkleuren.

4 Het bestand opslaan als een bestand met alfakanaal (zie 
Animatiewoordenboek).

Hieronder tonen we hoe u de achtergrond van de afbeel-
ding verwijdert in Photoshop. Zorg er wel voor dat u vooraf 
bij het tekenen de contouren van uw figuur goed hebt geslo-
ten. Anders zullen de onderstaande stappen niet naar beho-
ren uitgevoerd kunnen worden. 

1 Open de gescande afbeelding in bijvoorbeeld Adobe 
Photoshop. 

2 Dubbelklik op de Background-laag in het lagenpalet en 
geef een naam aan de laag.
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3 Selecteer het Toverstokje (magic wand) gereedschap en 
klik op de achtergrondkleur. 
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4 Druk op de Delete-toets van uw toetsenbord. 

5 De achtergrond is nu transparant. 

6 Sla het bestand op als een PNG-bestand met transpa-
rante achtergrond. 

Opgelet!

Zorg	ervoor	dat	u	de	afbeelding	ook	de	juiste	grootte	(bijvoor-
beeld	PAL	of	NTSC)	meegeeft.	In	Photoshop	kunt	u	de	grootte	
van	elke	afbeelding	aanpassen	via	Image	/	Image	Size...

Hoe u de beelden vervolgens monteert, leest u verderop in 
dit deel. 

Stop	motion

Vormen	van	stop	motion
Bij stop motion wordt elk beeldframe afzonderlijk gefoto-
grafeerd. Plaats voor deze toepassing uw fototoestel of ca-
mera steeds op een statief.

Poppen-
animatie

Een vorm van stop motion waarbij poppen en modellen worden 
gebruikt. In elke pop zit een armatuur (metalen skelet), waardoor de 
figuren gemakkelijk kunnen gemodelleerd worden. Elk frame wordt 
in volgorde van de animatie gefotografeerd. Belangrijk is ook te zor-
gen voor een egale, constante belichting. 

Ray Harryhausen was ongetwijfeld het eerste grote talent op dit ter-
rein. Hij integreerde poppenanimatie in echte film. Deze vorm van 
poppenanimatie noemt men model	animation.

Puppetoon Poppenanimatie waarbij voor elk frame een nieuwe pop wordt ge-
bruikt

Clay anima-
tion (clay-
mation)

Stop motion-animatie of poppenanimatie waarbij de figuren zijn 
gemaakt van een soort klei of plasticine rond de armaturen. Bekende 
voorbeelden zijn o.a. Wallace and Gromit en Bob de Bouwer. 

Zelf kan u gebruikmaken van ijzerdraad en plasticine. 
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Cutout 
animatie 

Stop motion-animatie waarbij u gebruikmaakt van uitgeknipte figu-
ren (van papier, stof...). U verknipt een tekening of foto van een per-
soon in al zijn onderdelen: romp, hoofd, bovenarmen, onderarmen, 
handen, bovenbenen, onderbenen, voeten,... Met draadjes of klem-
men maakt u de onderdelen weer aan elkaar vast. Leg ze op een plat 
oppervlak met een egale kleur.

Graphic 
animation

Een vorm van stop motion waarbij onderdelen van foto's, teksten,... 
frame per frame worden geanimeerd. Dit kan ook snel met software 
als Adobe Flash of Adobe AfterEffects.

Object-
animatie

Stop motion met voorwerpen. Heel populair zijn de zogenaamde 
‘brickfilms’. Die worden gemaakt met Lego-blokjes en -figuurtjes.

Pixelation Het meest bekende voorbeeld is ongetwijfeld de videoclip van de 
Peter Gabriel-song ‘Sledgehammer’. Bij pixelation kunnen foto's of 
films van mensen gecombineerd worden met voorwerpen. Bij de 
manuele vorm wordt een gezicht onder een glasplaat gestopt en 
de voorwerpen op de glasplaat geplaatst. De voorwerpen worden 
verschoven bij elk gefotografeerd frame. Uiteraard kunt u dit ook 
rechtstreeks op de computer met behulp van software. 

Silhouet- of 
schaduw-
animatie

De figuren en de onderdelen van de cutout-animatie zijn enkel als 
zwarte silhouetten te zien.

Een voorbeeld van claymation.
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Benodigdheden
• een digitaal fototoestel

• een statief of een manier waarop u uw fototoestel vastzet. 
Het fototoestel moet immers bij elke foto op precies de-
zelfde plaats blijven staan.

• een achtergrond

• een aantal speelgoedvoorwerpen en speelgoedfiguren 
die u wilt fotograferen.

• een drietal lampen (bureaulampen)

• computer en printer

Een statief voor stop motion.

Werkwijze
1 Bedenk een kort verhaaltje.

2 Teken het snel uit op een blad papier. Denk hierbij aan 
een pagina uit een stripverhaal. 
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3 Bekijk het voorbeeld van de professionele animator 
Wim Tilkin.

4 Bevestig het fototoestel, zodat het niet kan verschuiven. 

5 Schakel de flitser van het fototoestel uit. Anders is de 
lichtflits misschien op de voorwerpen te zien als u ze 
fotografeert.

6 Zorg ervoor dat de plaats voldoende verlicht is. Gebruik 
hiervoor desnoods een aantal lampen. 

7 Bouw uw ‘decor’ op.

8 Plaats alle voorwerpen of figuren op de plaats zoals u 
het op uw tekening hebt gedaan.

9 Controleer op het fototoestel of alles duidelijk in beeld 
is.

10 Maak een foto.

11 Verplaats een of meerdere voorwerpen of figuren een 
klein beetje en maak weer een foto. Zorg dat u het foto-
toestel niet beweegt.

12 Herhaal stap 7 en 8 tot alle foto’s klaar zijn.
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Het	monteren	van	een	
animatiefilm
Wanneer de foto’s van uw stop motion-animatie of de teke-
ningen van uw tekenfilm op uw computer zijn overgebracht, 
kunt u aan de slag met de montage van het beeldmateriaal. 

Bestanden	nummeren	en	importeren
Voor stop motion volstaat software die een (genummerde) 
beeldenreeks kan importeren. Heel wat animatie- en film-
programma’s kunnen een genummerde reeks afbeeldingen 
importeren. Voordeel is dat de meeste digitale fototoestel-
len de foto’s genummerd opslaan. Vaak gebeurt het echter 
dat niet alle afbeeldingen goed zijn en dat u hier en daar nog 
afbeeldingen moet weggooien en/of vervangen. 

Het is natuurlijk gekkenwerk om de diverse bestanden ma-
nueel te hernoemen. Onder Windows, Mac OS X en Linux 
kunt u bestanden snel een nieuwe naam geven (en num-
meren) met het open source programma Métamorphose 
(file-folder-ren.sourceforge.net).
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Full	animation	of	limited	animation
Wanneer u een beeldenreeks importeert in video edi-
tingsoftware zoals Windows Movie Maker of iMovie, krijgt 
elk beeldje een bepaalde standaardlengte/tijd mee. Bij stop 
motion mag elk beeld even lang in beeld zijn, maar de stan-
daardtijd is vaak veel te lang. Idealiter brengt u bij full anima-
tion de tijd terug tot 25 afbeeldingen per seconde. 

Bij limited animation zullen de meeste beelden langer dan 
één frame moeten duren. Bijvoorbeeld: het eerste beeld be-
slaat 4 frames, het tweede 3 frames,... Daarvoor heeft u soft-
ware nodig die u toelaat om nauwkeurige animaties op een 
frame toe te passen en waarmee u kunt instellen hoe lang elk 
beeldje moet getoond worden. 

Bij	tekenfilm	kunt	u	elke	beeldcyclus	best	nummeren	en	in	een	
aparte	map	opslaan.	Zoals	eerder	gezegd,	moet	u	ervoor	zorgen	
dat	alle	beelden	zijn	‘uitgeknipt’	en	voorzien	van	een	alfakanaal.	
Zo	 kunt	 u	 ze	 in	 animatiesoftware	 in	 diverse	 lagen	 over	 elkaar	
plaatsen.	

We	spreken	hier	niet	over	seconden,	maar	over	frames.	Aan	25	
fps	bevat	elke	seconde	film	25	frames.	

Animatiesoftware
Omdat we zeer gericht en letterlijk tot op een fractie van een 
seconde moeten werken, is de meeste software voor video 
editing hier onbruikbaar. Ook al kunnen we een genummer-
de beeldenreeks importeren, dan nog is het niet altijd mo-
gelijk om exact te bepalen hoelang elke afbeelding in ‘beeld’ 
moet blijven. 

Professionele animatoren gebruiken dure animatiesoftware 
en compositingsoftware. De grenzen tussen die diverse pro-
gramma’s vervagen echter doordat ze vaak dezelfde of ge-
lijkaardige functies aanbieden. Het goede nieuws is dat er 
de laatste jaren steeds meer open source-pakketten voor 
animatie verkrijgbaar zijn.
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Software Functie Specificaties OS
Adobe 
After 
Effects

Composi-
ting, film-
animatie

After Effects kan gezien worden 
als de Photoshop voor film. Het 
programma kan Photoshop-
bestanden inlezen, lagen en 
laag effecten op een tijdlijn ani-
meren via keyframes. Bijzonder 
is dat u verschillende onderde-
len in een ouder-kind-relatie 
kunt animeren (parenting). 
Wanneer u het 'ouder-element’ 
beweegt, verschuift ook het 
‘kindelement’.

Windows, Mac OS X

Adobe 
Director

Multime-
dia, anima-
tie, games

Director (vroeger Macromedia 
Director) was lange tijd het pro-
gramma voor het samenstellen 
van CD-roms. Het wordt tegen-
woordig vooral gebruikt voor 
interactieve webgames met 3D.

Windows, Mac OS X

Adobe 
Flash

(Web)
animatie, 
interactie-
ve webap-
plicaties

Flash (vroeger Macromedia 
Flash) begon als een program-
ma voor het maken van vector-
animaties voor het web. Gaan-
deweg is het uitgegroeid tot 
een ontwikkelomgeving voor 
internetapplicaties. Ontwerper, 
animator en programmeur (de 
scriptingtaal Actionscript) kun-
nen samenwerken om animaties 
te programmeren of animaties 
interactief te maken. Flash is 
echter nooit zijn animatie-roots 
uit het oog verloren.  
Met Flash kunt u ook een Flash 
Video-speler bouwen. Het 
FLV-formaat (Flash Video) is op 
dit moment de standaard voor 
internetvideo (YouTube).

Windows, Mac OS X
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Software Functie Specificaties OS
Apple 
Motion

Animatie, 
composi-
ting

Wordt sinds 2006 niet meer als 
los pakket verkocht, maar als 
onderdeel van Final Cut Studio. 
Het programma gaat de concur-
rentie aan met Adobe After 
Effects en Discreet Combustion.

Mac OS X

Apple 
Shake

Composi-
ting, post-
productie

Een programma voor het nabe-
werken van filmmateriaal, maar 
ook met ruime animatiemoge-
lijkheden. Werd o.a. ingezet 
voor ‘Lord of the Rings’, ‘King 
Kong’, ‘Harry Potter’, ‘War of the 
Worlds’, ‘Star Wars Episode III: 
Revenge of the Sith’, ‘Fantastic 
4’, ‘Mission: Impossible 3’, ‘Po-
seidon’, ‘The Incredibles’, ‘Hulk’, 
‘Pirates of the Caribbean 2: 
Dead Man’s Chest’.

Mac OS X, Linux. De on-
dersteuning voor IRIX en 
Windows werden later 
opgegeven. Momenteel 
wordt Shake niet meer 
ontwikkeld. U kunt nog 
wel een licentie op de 
broncode kopen... voor 
amper 50 000 dollar! 
En dat terwijl de laatste 
Mac-versie amper 499 
dollar kostte i.p.v. de 
vroegere 2 999).

Cinepaint Beeldbe-
werking, 
film

Het open source Cinepaint is 
ontwikkeld op basis van GIMP. 
Het programma werd gebruikt 
voor o.a. ‘Harry Potter’, ‘The 
Last Samurai’, ‘Lord of the Rings’, 
‘2 Fast 2 Furious’.

Alle platformen

Combus-
tion

Animatie, 
composi-
ting

Vroeger van Discreet, nu van 
Autodesk, de makers van o.a. 
3D Studio Max en Autocad. 
Qua functionaliteit vergelijkbaar 
met After Effects

Windows, Mac OS X

JahShaka 
(Cine FX)

Compo-
siting, 
animatie, 
film

De naam verwijst naar Shake 
en de artiest Jah Shaka, maar 
de kostprijs is beduidend lager. 
JahShaka is open source en 
groeit stap voor stap uit tot een 
pakket met een massa 2D- en 
3D-mogelijkheden.

Linux, Windows, Mac OS 
X, UNIX
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Software Functie Specificaties OS
Plastic 
Anima-
tionPaper

Tekenani-
matie

Versie 4 kunt u gra-
tis downloaden via 
www.plasticanimationpaper.dk. 
Het is echter even zoeken voor-
aleer u de gebruikersinterface 
onder de knie heeft. 

Windows, Mac OS X, 
Linux

Pro 
motion

Tekenani-
matie

Een teken- en animatieprogram-
ma voor Windows, ontworpen 
naar het voorbeeld van Amiga 
Deluxe Paint (DPaint).

Ideaal voor het genereren van 
minuscule pixelanimaties voor 
o.a. mobiele telefoons en kleine 
videoconsoles  
www.cosmigo.com/promotion

Windows

Synfig 
Anima-
tion  
Studio

Vectorani-
matie

Open source animatieprogram-
ma met een massa interessante 
mogelijkheden 

Windowsgebruikers moeten 
zowel gtk als gtkmm, synfig 
en synfigstudio installeren. De 
downloadlinks staan op de site. 
www.synfig.org.

Windows en Linux. De 
versie voor Mac OS X is 
momenteel niet meer 
beschikbaar. U kunt ze 
wel zelf compileren op 
basis van de gratis ter 
beschikking staande 
broncode of ze installe-
ren via FINK.

Take5 Stop moti-
on, lijntest

Take5 is een Belgisch product. 
Heel wat animatoren zijn nog 
bekend met zijn voorganger 
Take2 voor Amiga. Take5 kan 
gebruikt worden voor stop mo-
tion met tekeningen, klei, plasti-
cine, cutout, zandanimatie... Het 
programma kan ook gebruikt 
worden voor een lijntest (snelle 
test van de animatie).

Windows
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Software Functie Specificaties OS
 Toon 
Boom

Story-
board, 
animatie

Het Canadese Toon Boom ont-
wikkelt software voor webani-
matie, film, games,...

DisneyToon Studios gebruikte 
het voor het inkleuren van 
tal van animatiefilms. Op 
en.wikipedia.org/wiki/Toon_
Boom vindt u een overzicht van 
alle tekenfilmproducties waar-
voor Toon Boom-producten 
werden gebruikt. U haalt de 
versie voor thuisgebruik voor 
een kleine 300 dollar in huis.

Windows, Mac OS X

TVP ani-
mation 
(TVPaint)

Animatie, 
tekenfilm

Heeft de laatste jaren de inte-
resse gewekt van heel wat pro-
fessionele animatoren. De firma 
verkoopt ook het animatiepak-
ket Mirage Studio, dat vroeger 
werd verdeeld door Bauhaus 
Software

Windows, Mac OS X

Deze lijst van professionele software is verre van volledig. 
Heel wat grote studio’s ontwikkelen hun software eigenhan-
dig en vanzelfsprekend wordt die niet altijd vrijgegeven. 

Leraars	en	studenten	kunnen	via	www.schoolbox.nl	economisch	
geprijsde	academische	versies	kopen	van	heel	wat	dure	softwa-
repakketten.	

Op internet vindt u nog een aantal goedkope en zelfs gratis 
animatiepakketten, maar de mogelijkheden daarvan zijn niet 
altijd even uitgebreid: FrameByFrame, SingleFramer, Frame-
Thief, Pixen, Pencil, KoolMoves, Swish, KToon, Anime Studio, 
MonkeyJam, iStopmotion, Creatoon, Sam Animation...
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Werken	met	tijdlijnen	en	keyframes
In de meeste animatie- en 3D-software kunt u uw informatie 
opbouwen in verschillende lagen en die lagen met een tijd-
lijn ook chronologisch aanpassen. 

Wanneer u een beeldenreeks importeert, kunt u instellen 
hoeveel frames elke tekening afzonderlijk (voor limited ani-
mation) of alle tekeningen (full animation) in beeld blijven. 
Wanneer u uw tekeningen of lagen met behulp van software 
tekent, kunt u met behulp van keyframes eigenschappen 
zoals grootte, rotatie,... van de objecten in de verschillende 
lagen aanpassen. 

Monteren	met	Adobe	Flash
Adobe Flash herkent automatisch of een afbeelding tot een 
(genummerde) beeldenreeks behoort. De beelden worden 
in één laag gevoegd. Elk geïmporteerd beeld krijgt stan-
daard één beeldframe toegewezen. 

1 Selecteer de laag waarin u de beelden wilt invoegen. 
Bij elk nieuw document start u automatisch in de eerste 
laag. Wanneer u vanaf een welbepaald frame wilt star-
ten, selecteert u eerst het frame en klikt u vervolgens op 
de F6-toets van uw toetsenbord.

2 Kies File	/	Import	/	Import	to	Stage...

3 Wanneer u een genummerde reeks wilt importeren, se-
lecteert u de eerste afbeelding in de reeks.

4 Klik op Import.

5 Klik op Yes wanneer Flash vraagt om alle genummerde 
beelden te importeren. 
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6 Elk geïmporteerd beeld is nu als een afzonderlijk key-
frame toegevoegd aan de tijdlijn.

Hou	er	rekening	mee	dat	uw	werkvlak	(stage)	in	Flash	minstens	
even	groot	moet	zijn	als	de	geïmporteerde	afbeeldingen.	Om	
gemakkelijk	te	werken,	zorgt	u	er	best	voor	dat	u	de	afbeeldin-
gen	vooraf	in	de	juiste	grootte	opslaat.	In	Flash	kunt	u	de	grootte	
van	de	stage	en	de	beeldsnelheid	wijzigen	via	Modify	/	Docu-
ment...

U kunt heel eenvoudig bepalen hoe lang elke afbeelding in 
beeld moet blijven.

1 Selecteer het gewenste keyframe.

2 Druk op de F5-toets om een frame in te voegen.
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Onderaan de tijdlijn kan Onion	skinning geactiveerd wor-
den. Hiermee toont Flash in de preview de voorgaande en 
volgende frames transparant over het huidige frame heen. 
Zo kunt u controleren of de animatie goed zit. 

Flash bewaart standaard in het FlA-formaat (werkformaat). 
U kunt uw animatie publiceren als een SWF-bestand en het 
toevoegen aan een webpagina. Wil u de animatie echter ge-
bruiken in een filmproject, dan kiest u voor	File	/	export	/	
export	Movie. 

Monteren	met	Pencil
Wie liever geen geld uitgeeft aan animatiesoftware, geraakt 
al heel ver met het gratis en open source Pencil (Windows, 
Linux en Mac OS X). Downloaden via www.pencil-animation.
org is de boodschap!

Pencil importeert afbeeldingen één voor één, maar dat is 
geen onoverkomelijk probleem. 

1 Kies edit	/	Import	Image.

2 De afbeelding vult standaard de volledige tijdlijn.
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3 Klik in de tijdlijn (boven de lagen) op het frame waar u 
een volgende afbeelding wilt invoegen. 

4 Klik op het +-teken achter Keys boven de tijdlijn. 

5 Start opnieuw bij stap 1.

Klik op het +-teken achter layers om een nieuwe laag toe te 
voegen. Opgelet: de onderste laag in de tijdlijn is de boven-
ste in de animatie en omgekeerd!

Heel	handig	 is	dat	de	afbeelding	op	een	heel	precieze	plaats	
kan	ingevoegd	worden.	Sleep	een	rechthoek	met	het	selectiege-
reedschap	en	importeer	vervolgens	een	afbeelding.	De	afbeel-
ding	wordt	nu	exact	geplaatst	waar	u	ze	wilt.	Als	de	afbeelding	
te	groot	is,	wordt	ze	automatisch	herschaald.

Een van de meest interessante mogelijkheden van Pencil is 
de mogelijkheid om de opnamegrootte en het camerastand-
punt via een cameralaag te manipuleren. 

1 Voeg een cameralaag toe door op het +-teken te klikken 
achter layers.

2  Dubbelklik op de naam Camera	layer in het grijze ge-
deelte van de lagen. 

3 Voeg de gewenste beeldgrootte in voor uw film. 
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4 Voeg keyframes toe in de cameralaag. 

5 Versleep per keyframe het beeldcanvas met het handje.

Kies File	/	export	/	Movie om de animatie op te slaan als 
een filmbestand.

Een uitgebreide handleiding (in het Engels) vindt u op 
pencil-animation.org/wiki/doku.php.
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Computeranimatie
Computeranimatie is een zeer ruim begrip. In het kort houdt 
het in dat al het werk (de tekeningen, afbeeldingen,...) op 
de computer worden gemaakt en geanimeerd. U kunt hier-
voor uiteraard heel wat van de softwarepakketten gebruiken 
die we in het vorige onderdeel hebben besproken. Tekent 
of ontwerpt u bij klassieke animatie alle beelden uit de ani-
matie met de hand, dan kan de software een aantal stappen 
automatiseren. Wanneer u bijvoorbeeld een vliegtuig van 
links naar rechts wilt laten bewegen, hoeft u enkel de begin-
positie en de eindpositie van het vliegtuig in te geven. De 
tussenstappen (tweening) worden vervolgens door de soft-
ware berekend. Vaak kunt u ook filtereffecten zoals schadu-
wen en kleuren animeren. Wanneer u de ene vorm in de an-
dere laat overgaan (bijvoorbeeld een cirkel in een vierkant) 
dan spreken we van een shape tween. Bij computeranimatie 
kunt u op die manier ook animatie-effecten creëren die op 
de klassieke manier moeilijk (of moeilijker) te maken zijn, zo-
als bijvoorbeeld regen, bliksem, explosies,...

Voor bepaalde vormen van animatie is computeranimatie 
echter minder geschikt. Natuurlijke bewegingen van 2D-
figuren vragen ook hier veel handwerk. Wanneer u bijvoor-
beeld een hoofd of gezicht ‘nee’ laat schudden, kan de com-
puter de tussenstappen onmogelijk zelf berekenen. 

Wat kan animatiesoftware wél heel vlot?

• beweging van een positie naar een andere

• beweging langs een vooraf aangeduid pad

• transformaties (grootte, rotatie,...)

• filters (schaduw, kleur,...)

• special effects (rook, regen, explosies, bliksem)

• vorm veranderen (eenvoudige vormen in elkaar laten 
overvloeien)

• ...
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een	vliegreis	met	Flash	
Een klassiek beeld uit de beroemde Indiana Jones-films is de 
animatie waarbij een vliegtuig op een kaart de reis van de 
held visueel voorstelt . In iMovie 9 kunt u dit effect in een 
handomdraai genereren. Maar ook in Flash kunt u makkelijk 
en snel een vliegreis of vlieganimatie maken.

Voor het onderstaande voorbeeld hebben we via images.
google.com twee afbeeldingen gezocht: een luchtfoto en 
een afbeelding van een vliegtuig. Bij de afbeelding van het 
vliegtuig hebben we de achtergrond in Photoshop verwij-
derd en het bestand opgeslagen als een PNG-afbeelding 
(zie: Afbeeldingen of scans voorbereiden voor de animatie).

1  Voeg de luchtfoto in via File	/	Import	/	Import	to	Stage.

2 Kies vervolgens File	/	 Import	/	 Import	to	library	en 
selecteer de foto van het vliegtuig.

3 Kies Insert	/	New	symbol.

4 Het venster Create	 New	 Symbol verschijnt. Voer de 
naam mcVliegtuig in en kies Movie	Clip bij Type. Klik 
op OK.

5 U krijgt nu een wit werkvlak. Sleep de afbeelding van het 
vliegtuig uit de library naar het werkvlak. 
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6 Klik op Scene	1	bovenaan links in het werkvenster.

7 Maak een nieuwe laag door op het knopje onderaan in 
het lagenpalet te drukken.

8 Sleep mcVliegtuig uit de library naar de Stage (het 
werkvlak).

9 Via Modify	/	Transform of door te klikken op CTRl+T 
(CMD+T	op Mac) kunt u de grootte en de rotatie van 
het vliegtuig wijzigen. 

10 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de laag 
met het vliegtuig. Kies Add	Classic	Motion	Guide.
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11 Selecteer de nieuwe Guide-laag en klik op de Pen	tool 
in het gereedschapspalet.

12 Teken een pad in het werkvlak. Dit is even wennen: door 
te klikken maakt u het pad groter, door met de linker-
muisknop ingedrukt te slepen, past u de boogvorm aan. 

Bedoeling	 is	 dat	 we	 een	 boogvorm	 maken,	 maar	 geen	 rechte	
lijn.	Voor	het	animeren	langs	een	rechte	lijn	heeft	u	immers	geen	
Guide	nodig.	Dat	kunt	u	eenvoudig	door	2	keyframes	in	uw	tijd-
lijn	aan	te	maken	en	de	positie	van	het	vliegtuig	in	elk	keyframe	
te	wijzigen.

13 Kies de Selection	Tool in het gereedschapspalet. Selec-
teer de laag van het vliegtuig en klik op het vliegtuig in 
de Stage.

14 Rond het vliegtuig verschijnt een vierkant met in het mid-
den een cirkeltje. Versleep het vliegtuig tot dit cirkeltje 
zich vasthecht aan het beginpunt van het pad. Eventueel 
moet u het vliegtuig nog lichtjes roteren, zodat zijn snuit 
in de richting van het pad wijst.
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15 We maken een animatie die 3 seconden duurt. Klik in 
frame 75 van de eerste laag en druk op de F6-toets op 
uw toetsenbord. Herhaal deze stap voor de 2 andere la-
gen. 

16 Klik nu in frame 75 van de laag van het vliegtuig. 

17 Versleep het vliegtuig tot het cirkeltje zich vasthecht aan 
het eindpunt van het pad. Eventueel moet u ook daar 
het vliegtuig nog roteren.

18 Klik met de rechtermuisknop ergens in de laag van het 
vliegtuig en kies Create	 Classic	 Tween. De laag krijgt 
een paarse kleur en er verschijnt een pijl tussen de beide 
keyframes.
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19 Door de animatie uit te testen (Ctrl	+	enter), kunt u na-
gaan of ze goed zit. Waarschijnlijk moet u tussen frame 
1 en frame 75 met de F6-toets nog een aantal keyframes 
toevoegen en hier en daar de rotatie van het vliegtuig 
aanpassen.

20 U kunt het eindresultaat vervolgens exporteren als een 
filmbestand (File	/	export	/	export	Movie).

een	potlood-animatie
Een potlood of pen die de titel van uw film schrijft? Geen 
probleem!

1 Start een nieuw bestand in Flash. 

2 Kies het tekstgereedschap in het gereedschapspalet en 
stel het gewenste lettertype in in het tabblad Proper-
ties. Zorg ook dat	Static	text geselecteerd is.

3 Tik een tekst op de Stage.
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4 Selecteer de tekst en klik erop met de rechtermuisknop. 
Kies Break	Apart.

5 Alle letters staan nu in een blauw kader. Herhaal stap 4.

6 Maak een nieuw keyframe door op de F6-toets te druk-
ken. 

7 Gom met de eraser	Tool	een stukje van het einde van 
de tekst weg.

8 Herhaal stap 6 en 7 tot de hele tekst weggegomd is.

9 Klik met de rechtermuisknop in een of ander keyframe 
en kies Select	All	Frames.

10 Kies nu Modify	/	Timeline	/	Reverse	Frames.
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11 De volgorde van de keyframes is nu gewijzigd.

Maak een nieuwe laag en importeer een PNG-afbeelding 
van een pen of potlood. Kies Modify	/	Convert	to	Symbol 
in de werkbalk en kies voor Movie	Clip bij Type.

Maak keyframes aan en animeer de positie van de pen of het 
potlood langs de letters. Zo lijkt het alsof de pen de tekst 
‘schrijft’. 

U	kunt	de	voorbeeldbestanden	downloaden	via		
www.computerkit.be/ECflash.zip	of	via	www.myhacks.be
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Fouten	in	een	vanuit	Flash	
geëxporteerde	film?
Het kan gebeuren dat de geëxporteerde QuickTime-film 
fouten bevat: de animatie laat een spoor van strepen achter. 
De oplossing voor dit probleem is heel bizar, maar dat ge-
beurt wel vaker bij software.

1 Kies File	 /	 export	 /	 export	 Movie en kies ipv Quick-
Time voor een JPG- of PNG	Sequence. 

2 Maak een nieuw Flash-bestand en importeer de beel-
denreeks. 

3 Kies File	/	export	/	export	Movie	en kies nu wel voor 
QuickTime. Het probleem is opgelost. 

een	ondergaande	zon	met	
Photoshop
Naast eenvoudige geanimeerde GIF-afbeeldingen voor het 
web, kunt u Photoshop ook gebruiken om filmbeelden en 
filmanimaties in tv-kwaliteit te produceren.

Om vanuit Photoshop films te kunnen exporteren, moet 
Apple QuickTime op uw toestel geïnstalleerd zijn. Down-
load dit gratis op www.apple.com/Quicktime

Selecteer Window	 /	 Workspace (Werkruimte) bovenaan 
rechts in de werkbalk en kies Video	 and	 Film uit de ver-
volgkeuzelijst.

Filmbeelden	opmaken	in	Photoshop
1 Maak een nieuwe afbeelding. Kies Film	 &	 Video bij 

Preset en PAl	D1/DV bij Size. Laat de afmetingen on-
aangeroerd. 

2 Klik op OK.
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3 De hulplijnen duiden het zichtbare gedeelte op een 
klassiek tv-scherm weer. Alles buiten de hulplijnen is de 
zogenaamde ‘zwarte rand’ van het tv-scherm. Wanneer 
u tekst toevoegt aan het beeld, zorg er dan steeds voor 
dat dit binnen de hulplijnen valt. Nieuwere beeldscher-
men zullen het volledige gebied weergeven. 

een	animatie	tekenen	in	Photoshop
1 Kies een blauwe voorgrondkleur en een witte achter-

grondkleur. Vul de laag met het verloopgereedschap.

2 Kies Filter	/	Render	/	Clouds. 

3 Maak een nieuwe laag voor de zee. 
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4 Teken een rechthoekige selectie over de onderste helft 
van de afbeelding en vul ze (met het emmertje uit het 
gereedschapspalet) met blauw. 

5 Maak een ellips met het ronde selectiegereedschap aan 
de bovenkant van de ‘zee’.

6 Klik op de DeleTe-toets van uw toetsenbord.

7 Beweeg de lege selectie door de SHIFT-toets in te druk-
ken en de rechter	pijltjestoets op uw toetsenbord in te 
drukken.

8 Herhaal stap 9 en 10 tot u een golfjeseffect krijgt. 

9 Open de laagstijlen door te dubbelklikken op de laag 
zee.

10 Vink de optie Pattern	Overlay aan. 

11 Kies een patroon met een ‘golfgevoel’.
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12 Kies Color	Burn (Kleur doordrukken) of Multiply (Ver-
menigvuldigen) bij Blend	Mode en verlaag de Opacity 
(Transparantie).

13 Klik op OK.

14 Maak een nieuwe laag aan tussen de zee en de lucht en 
noem ze zon. U kunt lagen met de linkermuisknop inge-
drukt verslepen naar een andere positie. 

15 Teken een ronde selectie in de laag zon. 

16 Kies Select	/	Modify	/	expand...

17 Kies 15. De selectiestraal wordt met 15 pixels vergroot.
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18 Klik op OK.

19 Kies Select	/	Modify	/	Feather.

20 Kies 20 en klik op OK.

21 Vul de selectie nu met een fel geel. U zult merken dat 
de randen verzachten alsof de ‘zon’ echt schijnt (dankzij 
‘feather’).

22 Kies vervolgens Select	/	Deselect.

De	tekening	animeren
1 Verplaats de zon met het verplaatsingsgereedschap naar 

linksboven. 

2 Let op dat het eerste frame in het animatiepalet op 0	sec 
staat.

3 Maak een nieuw frame aan door op de knop Duplicates	
selected	frame te klikken. 

4 Selecteer het tweede frame (gebeurt normaal automa-
tisch).

5 Sleep de zon in het tweede frame naar de rechterbene-
denhoek zodat ze achter de zee verdwijnt. 
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6 Houd het tweede frame geselecteerd. 

7 Dubbelklik op de laag zon zodat het laagstijlenvenster 
verschijnt. 

8 Vink Outer	Glow aan. 

9 Kies een rode kleur en verhoog de Spread en de Size. 

10 Er verschijnt nu een rode gloed rond de zon. 

11 Vink Gradient	Overlay aan. 

12 Kies een verlooptint (oranjerood – geel). 

13 Klik op OK.
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14 Verschuif de Opacity van de Outer	 Glow of wijzig 
de Blend	Mode naar Multiply om het effect van een 
onder gaande zon nog te verduidelijken. 

15 Klik op OK om het laagstijlenvenster af te sluiten. 

16 Houd nog steeds het tweede frame geselecteerd! 
Dubbel klik op de laag van de zee. 

17 Het laagstijlenvenster verschijnt opnieuw. 

18 Vink nu Satin aan en verlaag de Opacity (transparan-
tie).

19 Sluit het laagstijlenvenster af door op OK te klikken. 

20 Houd het tweede frame geselecteerd. 

21 Dubbelklik op de laag van de lucht. 

22 Vink Color	Overlay	aan. 

23 Verlaag de Opacity (Transparantie). 

24 U ziet nu duidelijk het verschil tussen het eerste en het 
tweede frame. 
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Automatisch	animeren
1 Klik op de knop Tweens	animation	frames onderaan 

het animatiepalet. Het venster Tween verschijnt. Voeg 
tussen beide frames 50 beeldjes in. 

2 Klik op de knop OK.

3 Photoshop berekent alle tussenstappen en animeert 
zelfs alle laagstijlen. 

4 Kies File	/	export	/	Render	Video. 

5 U kunt het eindresultaat nu opslaan naar het gewenste 
videoformaat. Hiervoor moet Apple	QuickTime	op uw 
computer geïnstalleerd zijn. 

6 Bewaar het eindresultaat ook als een PSD-bestand, zodat 
u het achteraf nog gemakkelijk kunt aanpassen. 

Bones,	parenting	en	digitale	
armaturen
Bij poppenanimatie stoppen animatoren metalen geraamtes 
(armaturen) in hun poppen om ze gemakkelijk te kunnen 
animeren. In heel wat 3D-software is dit principe toegepast 
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onder de vorm van bones. Met het bones-gereedschap 
bouwt u een digitale armatuur. 

Zo’n softwarematige armatuur of skelet werkt volgens het 
principe van parenting. De armen, benen en het hoofd zijn 
bijvoorbeeld kindelementen van de romp. De vingers zijn 
kindelementen van de hand, de hand is een kindelement van 
de onderarm, enz.

Dit houdt in dat u bij het verplaatsen van de romp ook de 
rest van het lichaam mee animeert. Wanneer u een digitale 
hand naar voren beweegt, doet de hele arm mee, maar niet 
noodzakelijk het hele lichaam. 

In Flash CS4 kunt u bijzonder eenvoudig armaturen bouwen. 

1 Elk onderdeel (kind- en/of ouderelement) moet als een 
afzonderlijke afbeelding op de stage geplaatst worden.

2 Selecteer de Bone	Tool in het gereedschapspalet. 

3 Sleep een Bone van gewricht tot gewricht of van knoop-
punt tot knooppunt.

4 In het lagenpalet verschijnt een nieuwe laag met de 
naam Armature.
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5 Selecteer frame 75 (of een ander nummer) in de laag 
Armature en druk op de F6-toets. 

6 In het nieuwe keyframe kunt u met de Bone	 Tool de 
positie van de bones wijzigen en het beeld animeren.

7 Exporteer het eindresultaat als een film (File	/	export	/	
export	Movie).

Morphing
Morphing is een techniek waarbij twee figuren in elkaar 
overvloeien. De morphingtechniek kwam vooral in de be-
langstelling door de beroemde videoclip van Michael Jack-
sons ‘Thriller’. De achterliggende digitale techniek is relatief 
eenvoudig wanneer u 2 foto’s als uitgangspunt gebruikt. Eén 
foto geldt als beginpunt, één als eindpunt. De animator duidt 
bij de beide beelden belangrijke punten zoals ogen, mond, 
omtreklijn van het gezicht, de mond,... aan. De software be-
rekent vervolgens de overgangen tussen beide posities. 
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Een	 leuke	tip!	Een	 foto	van	een	mens	 laten	overvloeien	 in	die	
van	een	dier	 zorgt	vaak	voor	hilariteit.	Ook	 leuk	en	zelfs	nutti-
ger	is	om	bijvoorbeeld	foto’s	van	diverse	generaties	binnen	één	
familie	(opa,	vader,	zoon,	kleinzoon,...)	of	portretten	uit	verschil-
lende	fasen	 in	één	mensenleven	als	uitgangspunt	te	gebruiken.	
Maak	 eerst	 de	 morph	 van	 foto	 1	 naar	 foto	 2,	 daarna	 die	 van	
foto	2	naar	foto	3,...	Nadien	plakt	u	alle	morphs	achter	elkaar	in	
uw	video	editingsoftware.	Het	resultaat	zal	ronduit	amusant	en	
verbluffend	zijn.

Benodigdheden
• een computer met Windows 

• een digitaal fototoestel

• het gratis computerprogramma WinMorph.

• Mac OS X-gebruikers kunnen het gratis programma 
Norkross	MorphX gebruiken. Het hieronder uitgewerk-
te stappenplan werkt enkel voor Windows. Het gebruik 
van MorphX is echter gelijkaardig.

Werkwijze

De foto’s maken

1 Maak 2 foto’s van gezichten. Maak de foto’s voor de-
zelfde achtegrond. Kies een vaste kleur als achtergrond 
(bijvoorbeeld blauw of groen).

2 Zet de foto’s op je computer.

Het programma installeren

Download het programma WinMorph via www.debugmo-
de.com/winmorph. en installeer het. Kies enkel voor een in-
stallatie van het programma, maar niet voor de plugins. Vink 
de plugins uit.
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Het programma gebruiken

1 Kies File	/	New	/	Morph	Project.

2 Kies de 2 foto’s en plaats ze bij Start	 image en end	
image.

3 De foto’s verschijnen naast elkaar in beeld.

4 Klik op de knop Create	Polyline.

5 Teken al klikkend een lijntje rond bijvoorbeeld het oog 
op de linkerfoto. De lijn verschijnt ook op de rechter-
foto. 

6 Klik op de rechtermuisknop om de lijn te beëindigen. 

7 Waarschijnlijk staat de lijn op de rechterfoto niet precies 
boven of rond het oog. Gebruik de Transform	shape-
knop om de lijn naar de juiste plaats te brengen op de 
rechterfoto. Let wel op dat u de lijn op de linkerfoto laat 
staan. 
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8 Gebruik de edit	shape-knop om de hoekpunten van de 
lijn op de juiste plaats te zetten.

9 Herhaal de stappen 4 tot en met 8 voor alle andere on-
derdelen van het gezicht (ogen, mond, neus, rand van 
het gezicht, haar, kin,...).

Een film maken 

1 Klik op Warp	/	Options.

2 Het venster Options verschijnt in beeld. 

3 Klik op Browse om te kiezen waar u de film wil opslaan. 

4 Geef een naam in bij Bestandsnaam en kies onderaan 
voor AVI	files	(*.avi).

5 Klik op Opslaan.

6 In een seconde film zitten 24 beeldjes of frames. Voer 
bijvoorbeeld 48 in bij Number	of	frames	als u de film 2 
seconden wilt laten duren.
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7 Klik op OK.

8 Kies nu voor Warp	/	Render.

9 De film wordt nu ontwikkeld. Als het ontwikkelen of ren-
deren klaar is, klikt u op Close en de bekijkt u de film. 

3D-animatie

Verschillen	tussen	2D	en	3D
In tegenstelling tot een klassieke 2D-foto, kan een 3D-mo-
del geroteerd en vanuit elke hoek bekeken worden. Laat 
u echter niets wijsmaken: het maken en animeren van 3D-
modellen is zeker geen lachertje. De leercurve is bijzonder 
hoog, zowel op het vlak van modelleren en animeren als wat 
de gebruikte software betreft. De interface van 3D-software 
komt vaak zeer vreemd over voor newbies en 3D-groentjes. 

In 3D-software kunt u werken met een aantal primitives (ku-
bussen, cilinders,...), die onderdelen samenvoegen en be-
werken tot u het gewenste model verkrijgt. In een tweede 
fase moet u de modellen ook van een vulling voorzien (kleur, 
afbeelding). Zo kunt u bijvoorbeeld een foto van een me-
taalplaat gebruiken als vulling van een 3D-vliegtuig. 

Net zoals in sommige 2D-animatieprogramma’s, kunt u 3D-
modellen voorzien van een animeerbaar armatuur of skelet. 
Via motion capture kunnen ook de bewegingen van een 
echte acteur op een 3D-figuur worden overgebracht. 

Aan de hand van particle-systemen kunnen ook verschil-
lende weersomstandigheden gesimuleerd en geanimeerd 
worden. Hetzelfde geldt voor natuurlijke effecten, zoals het 
bewegen van haar en gras. 

3D-programma’s kunnen een virtuele camera bij een mo-
del plaatsen en het beeld van de camera virtueel ‘renderen’ 
(=ontwikkelen) naar een gewone afbeelding. Net zoals in 2D-
animatiesoftware beschikt 3D-software ook over een tijdlijn 
waarin u de positie van de objecten of het camerastandpunt 
doorheen de tijd kunt animeren. Ook schaduw en belichting 
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kunnen perfect gesimuleerd worden. Voor elk object kunt u 
de fysische omstandigheden van de werkelijkheid naboot-
sen door bijvoorbeeld de hardheid van een object of mate-
riaal in te stellen. Een 3D-figuur mag bijvoorbeeld niet door 
een muur kunnen wandelen. Dat zou al te belachelijk zijn.

Het renderen van de filmbeelden (het omzetten van de 3D-
scène en animatie naar een filmbestand of beeldenreeks) 
vraagt enorm veel rekenkracht van een computer. Daarom 
wordt voor veel 3D-films een renderfarm (een netwerk van 
computers) gebruikt. 

Leren werken met 3D valt een beetje buiten de context van 
dit boek. Het vraagt heel wat techniek, vaardigheid en kennis 
en een grondig inzicht in de functionaliteit van de gebruikte 
software. Toch willen we u op de goede weg zetten. 

Een voorbeeld van een 3D-animatie.
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3D-bestandsformaten

extensie Type Uitleg
.3ds 3D Studio Standaardformaat van 3D Studio Max. Wordt 

algemeen gebruikt als 3D- uitwisselingsformaat. 
.3mf 3D MetaFile Bestandsformaat van Apple’s QuickDraw 3D.
.b3d Bryce 3D Bestandsformaat van Bryce 3D.
.car Carrara Bestandsformaat van Carrara.
.dxf DXF Eenvoudig uitwisselingsformaat voor 3D-bestanden. 

Ondersteunt geen texture mapping (vullingen). 
.obj Wavefront OBJ Standaardformaat van Alias Wavefront. Veelvuldig 

gebruikt voor de uitwisseling van 3D-bestanden tussen 
diverse programma’s. Texture maps kunnen in afzon-
derlijke .mtl-bestanden opgeslagen worden. 

.pz3 Poser Standaardformaat van Poser 3 en Poser 4.

.rds Ray Dream 
Studio

Bestandsformaat van MetaCreations Ray Dream Studio.

.wrl VRML Virtual Reality Modelling Language was oorspronkelijk 
bedoeld als een 3D-formaat voor internet, maar is 
nooit echt doorgebroken. Voordeel is dat u het kan 
openen in een teksteditor.

3D-software
Het onderstaande overzicht van 3D-software is verre van vol-
ledig. De markt voor professionele 3D-software die gericht is 
op animatie en film, is de laatste jaren wat kleiner geworden 
door een aantal overnames. Heel wat kleinere 3D-pakketten 
bestaan dus niet meer. 

3D Studio Max Discreet/Autodesk
Blender Blender Foundation
Cinema 4D Maxon
Houdini Sidefx
Maya Autodesk, vroeger Alias Wavefront
Modo Luxology
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LightWave Newtek
Softimage Autodesk, vroeger Avid
... ...

3D	leren?	Kies	Blender!
Dé rijzende ster aan het 3D-firmament is Blender, sinds en-
kele jaren een open source product. Het programma is gratis 
en beschikbaar voor Mac OS X, Linux, Windows, Unix e.a. 
Om de mogelijkheden van het programma te onderstrepen, 
heeft de Blender Foundation samen met een aantal grafici en 
animatoren een paar 3D-animatiefilms gemaakt die u gratis 
kunt downloaden via www.blender.org. U vindt er ook alle 
bronbestanden en werkdocumenten die voor de films wer-
den gebruikt. 

Op wiki.blender.org/index.php/Doc:Manual vindt u uitge-
breide handleidingen die u op het juiste spoor zetten. 

Gratis 3D-modellen downloaden kan dan weer via artist-
3D.com. U kunt al deze modellen probleemloos in Blender 
importeren.

De interface van Blender.
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Blender importeert 3DS-bestanden van 3D Studio Max.

3D-achtergronden
Terragen	 2 en Terragen	 Classic kunnen fotorealistische 
landschappen bouwen en animeren. U downloadt het 
programma via planetside.co.uk. Met de gratis versie kunt 
u echter enkel afbeeldingen tot 800x600 pixels renderen. 
Het loont zeker de moeite om ook Terragen Classic uit te 
proberen in combinatie met Terranim (een plugin die 
het mogelijk maakt om Terragen-beelden te animeren) en 
Ter2Blend (scripts om Terragen te integreren in Blender). 
Met Terragen2 kunt u, naast een enkele afbeelding, ook een 
afbeeldingen reeks renderen voor gebruik in uw filmprojec-
ten. De resultaten van het programma zijn ronduit verbazing-
wekkend. Leuk speelgoed.

Blender	 is	 (hoofdzakelijk)	 het	 werk	 van	 de	 Nederlander	 Ton	
Roosendaal.	Hij	ontwikkelde	het	programma	voor	de	animatie-
studio	NeoGeo	en	Not	a	Number	Technologies	(NaN).	Na	het	
faillissement	van	NaN	werd	de	broncode	van	Blender	‘gekocht’	
voor	100 000	euro	en	vrijgegeven	onder	de	GPL-licentie.
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Met de interface van Terragen kunt u ook een beeldenreeks renderen.

Een fotorealistisch landschap uit Terragen.
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Professionele	filmtechnieken

een	standvastige	camera
Wanneer u zelf filmt, kan het van pas komen om uw camera 
op een statief te bevestigen. In de handel vindt u dure, maar 
ook goedkope telescopische statieven voor uw filmcamera. 
Daarbij gaan we er natuurlijk vanuit dat u uit een stilstaande 
positie filmt. Wanneer u al wandelend of lopend filmt, krijgt 
u al snel een schokeffect in de film. Op steadycam.org wordt 
uitgelegd hoe u zelf een steadycam bouwt. Bent u niet erg 
technisch aangelegd, dan kan u er ook een kant-en-klaar 
steadycam-statief kopen. Zoals u kunt zien op de foto, is het 
voor stop motion-animatie (en zeker voor cutout of leg-ani-
matie) erg handig wanneer u uw fototoestel op een statief 
kunt bevestigen. 

Een standaard voor een fototoestel.
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Vervormd	perspectief
In de ‘Lord of the Rings’ komen de kleine hobbits (een soort 
kabouters) vaak samen in beeld met de grote tovenaar Gan-
dalf. In werkelijkheid zijn alle acteurs natuurlijk ongeveer 
even groot. Bij het filmen stonden de hobbits verder van 
de camera af dan de tovenaar. Hierdoor lijken ze kleiner. De 
filmmaker speelt hier dus met het perspectief. In combinatie 
met chromakey-technieken kunt u hier leuke effecten mee 
bereiken. 

Vervormd perspectief.
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Chroma-key:	greenscreen,	bluescreen,...
Chroma-key is een techniek waarbij 2 filmlagen over elkaar 
heen worden gelegd. De techniek wordt veelvuldig toege-
past in professionele filmstudio’s en biedt de mogelijkheid 
om acteurs pas later in een filmbeeld te plaatsen. Sterker 
nog: de acteurs hoeven zelfs niet op de echte filmlocatie 
aanwezig te zijn. 

Bij chroma-key worden acteurs of objecten voor een egaal 
gekleurde achtergrond gefilmd. Meestal neemt men blauw 
of groen, omdat die kleuren weinig of niet in het menselijk 
lichaam voorkomen. Daarom noemt men de techniek ook 
vaak greenscreen of bluescreen. In andere toepassingen 
spreekt men van color keying of colour-separation overlay. 
Het blauw of groen wordt in de montage weggefilterd en 
vervangen door een ander filmbeeld of een afbeelding. 

Een bekend voorbeeld is het weerbericht, waar de weerman 
-of vrouw voor een blauw doek presenteert. Het blauwe 
doek wordt in de montage vervangen door een (geanimeer-
de) weerkaart. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de acteur of 
presentator geen groene of blauwe kleren draagt. 

In goedkopere of gratis videomontagesoftware zit door-
gaans geen mogelijkheid tot chroma-key omdat men er geen 
meerdere videolagen over elkaar kan plaatsen. Hiervoor 
heeft men een nonlinear-editing-programma nodig. Daar-
mee kunnen verschillende lagen film over elkaar worden 
geplaatst. 

Toch kan men ook in iMovie of Windows	 MovieMaker 
het effect simuleren via transities (overgangseffecten) en/of 
plugins. 

Hoe chroma-key-technieken in software zijn geïntegreerd, 
varieert van programma tot programma. U kijkt best eens 
grondig de handleiding van het programma na vooraleer 
u zelf van start gaat. Bij de goedkopere programma’s biedt 
vooral Adobe Premiere Elements heel wat mogelijkheden 
op het vlak van chroma-key.
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Zelf	een	bluescreen	bouwen
Op www.stormforcepictures.com/howto-buildabluescreen.
php vindt u een uitgebreide handleiding voor het bouwen 
van een bluescreen. In principe volstaat een blauwe plastic 
rol (bijvoorbeeld een tafeldoek voor feesten). Zorg ervoor 
dat u zowel de rug als de vloer afdekt. Een goede driepunts-
belichting is van groot belang. Een andere mogelijkheid is 
een groot houten paneel met een verfbus blauw spuiten of 
schilderen.

Chroma-key	in	Windows	Movie	
Maker
1 Maak een opname voor een blauw scherm en zet de 

beelden over op uw computer. 

2  Tik de onderstaande code over in een teksteditor (zoals 
Kladblok, Scite of Smultron).

<TransitionsAndEffects Version=”1.0”>
<Transitions>
<TransitionDLL guid=”{C5B19592-145E-11D3-9F04-006008039E37}” >
<Transition name=”Bluescreen” iconid=”12” comment=”Blue 
screen effet”>
<Param name=”KeyType” value=”1”/>
<Param name=”Similarity” value=”100”/>
<Param name=”Progress” value=”0.0”/>
</Transition>
</TransitionDLL>
</Transitions>
</TransitionsAndEffects>

3 Bewaar het bestand als bluescreen.xml in de map 
C:\Program	 Files\Movie	 Maker\Shared\AddOnTFX. 
Als de map AddOnTFX niet bestaat, moet u ze eerst 
aanmaken. 

 Opgelet: Afhankelijk van de Windowsversie moet u de 
map AddOnTFX aanmaken in:

• C:\Program Files\Movie Maker\Shared\AddOnTFX
• C:\Program Files\Movie Maker\MUI\NUMMER\Ad-

dOnTFX
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• C:\Gebruiker\Appdata\Local\Microsoft\Movie Ma-
ker\AddOnTFX

4  Start Windows	Movie	Maker.

5 Importeer uw chroma-keyfilm en sleep hem naar de tijd-
lijn. Importeer de tweede film of afbeelding die u achter 
het blauwe of groene beeld wilt plaatsen. Sleep hem 
eveneens naar de tijdlijn links naast de andere film.

6 Ga naar de transities of overgangseffecten. Daar zou u nu 
Bluescreen moeten zien. Sleep het effect naar de tijd-
lijn. Sleep de chroma-keyfilm over de andere clip.

Deze techniek werkt echter niet altijd naar behoren bij Win-
dows Movie Maker 6 onder Windows Vista. Op www.rehan-
fx.org/shader.htm kunt u voor 15 dollar een aantal plugins 
downloaden die dit werk wél voor u opknappen. 

Films	in	lagen	leggen	met	de	
matte-techniek
De matte-techniek stamt uit de beginjaren van de film en de 
fotografie. Men bedekte een deel van de lens van de camera 
met ondoorzichtig materiaal, zodat slechts een bepaald deel 
van de filmrol tijdens het filmen belicht werd. Nadien werd 
de film teruggespoeld en werd het reeds belichte deel be-
dekt. Zo slaagde men erin om 2 filmbeelden of scènes ‘over’ 
elkaar te filmen.

In nonlinear editing videosoftware zoals Final	Cut	express 
of Adobe	Premiere	elements kan een matte digitaal wor-
den aangemaakt. Elke mogelijke vorm kan als matte worden 
gebruikt om alles binnen of buiten de vorm transparant te 
maken. Op die manier kan men meerdere lagen video bo-
ven elkaar leggen. 

In Final Cut Express of Premiere Elements kunt u meerdere 
lagen film over elkaar leggen. Door aan een bovenliggende 
laag een eight	 Point	 Garbage	 Matte toe te voegen, kun-
nen bepaalde delen van de film transparant gemaakt wor-
den. Omdat het deel dat u wilt blijven tonen zich ook in de 
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film kan verplaatsen, kunt u de matte eveneens animeren 
(verplaatsen) op de tijdlijn. 

Een Eight Point Garbage Matte.

In combinatie met een Color	 Key-filter kunt u resterende 
delen van de matte nog verwijderen.

Color Key in Final Cut Express.
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Wanneer	chroma-key,	wanneer	matte?
Chroma-key is ideaal om één welbepaalde kleur weg te filte-
ren. Voor het gebruik van deze techniek maakt u doelbewust 
gepast filmmateriaal voor een groen of blauw scherm. 

Matting gebruikt u wanneer u filmmateriaal uit gewone film 
wil filteren. Het vraagt echter heel veel geduld en tijd om dit 
zeer nauwkeurig te doen. 

Delen	van	een	film	verbergen	of	
tonen	met	maskers
Een masker is een zwart-witafbeelding of een afbeelding of 
film met een alfakanaal die men gebruikt om bepaalde delen 
van een andere film te verbergen. Op die manier kunt u bij-
voorbeeld een verrekijkereffect creëren.

In Adobe Flash kunt u relatief eenvoudig maskers genereren 
die bepaalde delen van een animatie tonen of verbergen. 
Maar ook in nonlinear editing-software is dat geen enkel 
probleem. 

Een masker kunt u maken in een beeldbewerkingsprogram-
ma zoals Photoshop of GIMP. Voor een verrekijkereffect vol-
staat het een afbeelding te maken met een witte achtergrond 
en 2 zwarte bollen.

In Final Cut Express of Adobe Premiere Elements voegt u de 
afbeelding in als een laag boven de video. Vervolgens kiest 
u het Image	Mask-effect. U kunt dit masker ook doorheen 
de tijdlijn animeren en/of er extra effecten aan toevoegen.

een	maskerafbeelding	maken	in	
GIMP	of	Photoshop
Voor dit voorbeeld maken we gebruik van GIMP 2.6. GIMP is 
een zeer krachtig open source beeldbewerkingsprogramma 
voor Mac OS X, Windows en Linux. U kunt het gratis down-
loaden via www.gimp.org.
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1 Maak een nieuwe afbeelding en kies PAl uit de vervolg-
keuzelijst bij Sjabloon.

2 Vul de laag met het emmertje met zwart.

3 Maak een nieuwe laag aan in het lagenpalet.
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4 Wissel de voor- en achtergrondkleur in het gereed-
schapspalet door op het pijltje te klikken.

5 Maak een ronde selectie en vul die met wit.

6 Kies Filters	/	Rimpelen.

7 Kies laag	/	Masker	/	laagmasker	toevoegen.

8 Het venster laagmasker	toevoegen verschijnt.

9 Kies Alfakanaal	van	laag en klik op OK.

10 Sla het bestand op als een TIFF-afbeelding.

In Final Cut Express kunt u dit masker gebruiken. 
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1 Sleep een achtergrondafbeelding naar de eerste vi-
deolaag en een film die u wil maskeren naar de tweede 
video laag.

2 Kies effects	/	Video	Filters	/	Matte	/	Image	Mask.

3 Sleep de maskerafbeelding naar het grijze vierkantje 
achter Mask in het tabblad Filter.
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een	spookverschijning	maken
Voor dit voorbeeld gebruiken we Final Cut Express 4 op Mac 
OS X. U kunt hetzelfde effect ook maken met andere non-
linear editingsoftware.

1 Importeer de nodige afbeeldingen.

2 In de tijdlijn hebben we 2 foto’s boven elkaar gelegd 
door ze vanuit de Final Cut-browser naar de tijdlijn te 
slepen. In de onderste videolaag zit een afbeelding van 
een trap in een kasteel, in de bovenste laag een tekening 
van een schedel. 

3 Met de videofilters eight	 Point	 Garbage	 Matte en 
Mask	 Feather maakt u de achtergrond transparant en 
verzacht u de rand van de schedel. 
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4 Vervolgens hebben we het earthquake-effect toege-
voegd, waardoor de schedel zachtjes gaat schudden 
doorheen de tijd. In Final Cut kunt u de instellingen van 
de filters wijzigen in het tabblad Filters. U moet echter 
steeds eerst de gepaste laag selecteren door er op te 
klikken in het previewvenster.

5 In het tabblad Motion kunt u de lagen animeren. Met 
het selectiegereedschap dat u rechts naast de tijdlijn 
vindt, maakt u de laag van de schedel kleiner. 
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6 Zet de schuifregelaar in het previewvenster bij het begin 
van de tijdlijn. 

7 Klik in het menu Basic	 Motion achter Scale op het 
knopje Ins/Del	keyframe om een keyframe toe te voe-
gen bij het begin van de tijdlijn. 

8 Klik in het menu Opacity achter Opacity op het knopje 
Ins/Del	keyframe om een keyframe toe te voegen bij 
het begin van de tijdlijn. Sleep vervolgens de schuifre-
gelaar bij Opacity naar 0%.

9 Zet de schuifregelaar bij het einde van de tijdlijn.

10 Herhaal stap 7 en vergroot nu de laag van de schedel.

11 Herhaal stap 8 op het einde van de tijdlijn en sleep de 
schuifregelaar bij Opacity nu naar 100%.
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een	nieuwsgeneriek	met	JahShaka
JahShaka is krachtig postproductieprogramma met uitge-
breide animatiemogelijkheden en effecten. Bovendien is 
het open source en beschikbaar voor Mac OS X, Linux en 
Windows (www.jahshaka.org). Voor het onderstaande voor-
beeld hebben we in images.google.com een (op een plat 
vlak geprojecteerde) satellietfoto van de aarde gezocht 
(www.deimos-imaging.com/gallery/globcover_MOSAIC_H.
jpg). We hebben de afbeelding vooraf lichtjes verkleind (tot 
ongeveer 2000 pixels breedte) in Photoshop.

1  Start Jahshaka

2 Kies File	/	load

3  Selecteer de afbeelding van de aarde.

4 Klik op Animation.

5 Klik op Addlayer en kies layer.

	 U kunt diverse soorten lagen toevoegen. 

• Layer: een gewone laag voor het invoegen van beeld 
en video

• Matte Layer
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• 3D Text

• Light

• Particle: een particle-systeem voor het nabootsen van 
explosies enz.

• 3D object: hiermee kunt u 3D-objecten zoals 3DS-be-
standen in het progamma inlezen en animeren. 

6 Missing	Media verschijnt nu in beeld.

7 Sleep de foto van links naar het werkvlak (naar Missing 
Media).

8 Klik op het tabblad layers.

9 Klik op de knop Sphere.

10  De kaart van de aarde wordt nu op een bol geprojec-
teerd (mapping).

 Met het rotatiegereedschap of via het tabblad Controls 
kunt u de bol roteren.
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11 Klik op het tabblad KeYFRAMeS. 

 Voeg een keyframe toe door op het knopje met de sleu-
tel te klikken.

12 Via het tabblad KeYFRAMeS verplaatst, roteert of ver-
vormt u het object langs de X-, Y- en/of de Z-as. 

 Selecteer een van de onderstaande opties:

 tx, ty, tz: verplaatsen langs de X-, Y- of Z-as

 rx, ry, rz: roteren langs de X-, Y- of Z-as

 sx, sy, sz: vervormen (skew) langs de X-, Y- of Z-as

Op de lijn verschijnt een gekleurd bolletje. Wanneer u dit 
versleept, verandert, afhankelijk van de selectie, de bol van 
plaats of kunt u hem roteren of vervormen. 

Om tot een animatie te komen, moet u in de tijdlijn minstens 
2 keyframes aanmaken. 
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1 Versleep de rode schuifknop onder het werkvlak naar 
een andere positie in de tijd.

2 Maak een nieuw keyframe aan. 

3 Pas ook daar de positie, rotatie en/of vervorming aan. 

4 Vervolgens bekijkt u de animatie door op de startknop 
te drukken. 

Wanneer u klaar bent met uw animatie, moet de clip eerst 
renderen (ontwikkelen). In vergelijking met andere (com-
merciële) software gaat dit verbazingwekkend snel. 

1 Breng de afspeelknop/schuifknop terug naar het begin 
van de clip. 

2 Klik op het camerasymbool aan de rechterkant van 
Jahshaka.

3 De film wordt afgespeeld tot op het einde. Aan de lin-
kerkant verschijnt op de desktop een bestand met de 
naam	animation_clip.
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effecten	toevoegen
JahShaka is krachtige postproductiesoftware. Het beschikt 
over tal van ingebouwde effecten waarmee u uw clips en 
animatieclips kunt aanpassen. Bovendien kan elk effect via 
keyframes worden geanimeerd.

1 Klik op de knop effects.

2 Sleep de gerenderde animation_clip naar Missing	
media.

3 Klik op Add	CPU, Add	RT, Add	GPU en kies een effect 
uit de vervolgkeuzelijst.

Herhaal de stappen 11 en 12 uit het vorige onderdeel om 
de effecten te animeren over de tijdlijn. Vervolgens moet u 
de clip opnieuw renderen door op het camerasymbool te 
klikken.

Chroma-key	in	JahShaka
Ook in JahShaka beschikt u over krachtige chroma-key-moge-
lijkheden. Op de Desktop vindt u de knop Keyer terug. 

1 Sleep een achtergrondafbeelding of film naar de Base	
layer en de chroma-key-laag naar de Key	layer.
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2 Met het pipetje kunt u de kleur aanduiden die u wilt 
‘keyen’. 

3 Met de schuifregelaars bij Soften en ColorRange kunt u 
ook het effect nog bijstellen.

Met behulp van de keyframes kan u het chroma-key-effect 
ook over de tijd heen animeren.

De	film	na	de	postproductie	opslaan
Om een clip te exporteren als een filmbestand moet u eerst 
op de knop Desktop klikken. Hier ziet u een overzicht van 
de gerenderde clips. Dubbelklik op een clip om hem als een 
filmstrook frame per frame af te spelen. Beweeg met de muis 
naar links of rechts om de film verder te spoelen.

Als de clip oké is, klikt u onderaan op de knop encoder. Kies 
de gewenste instellingen en klik op Start	encoding. 

Via Preferences kunt u ook instellen waar JahShaka zijn tij-
delijke bestanden (een afbeeldingenreeks) bewaart. Met 
export	 Clip kan de film eveneens als een afbeeldingen-
reeks bewaard worden. Die optie kunt u gebruiken wanneer 
JahShaka tijdens het encoden van een film crasht. Dit gebeurt 
jammer genoeg wel eens onder Mac OS X.
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Blitse	video	met	Wax
[Windows]

Met veel digitale camera’s is het mogelijk om korte MPEG-
films te maken. Over het algemeen kunt u die zonder veel 
poespas importeren in iTunes en converteren voor de iPod. 
Hoe u beelden van videocamera’s binnenhaalt op uw com-
puter, valt buiten het opzet van dit boek. Toch geven we u 
graag een aantal handige programma’s mee voor het bewer-
ken van videobeelden.

Met het gratis programma Wax (www.debugmode.com) 
maakt u in een handomdraai een blitse video. De werkwijze 
van Wax lijkt erg op die van Adobe After Effects. U sleept 
een effect naar een geselecteerd filmbestand of afbeelding 
op de tijdlijn. Vervolgens kunt u het effect met keyframes 
over de tijdlijn animeren. 

Wax biedt onder meer masking- en particle-mogelijkheden 
en met de RotoMate-insteekmodule kunt u over een video-
laag heen ‘painten’.

Wax	configureren
1 Download het ZIP-bestand van Wax en pak het uit. 

Start de installatie door te klikken op het bestand 
wax20e.exe 

Selecteer	bij	de	installatie	enkel	Wax	Core!	U	kunt	ook	de	map	
invoeren	van	een	bestaande	VirtualDub-	en/of	Windows	Movie	
Maker-installatie.	Vervolgens	kunt	u	de	effecten	van	dit	program-
ma	ook	gebruiken	in	die	applicaties.
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2 Start debugmode	/	wax	2.0	/	wax	2.0 via start	/	Alle	
Programma’s.

3 Klik op Project	/	Settings in de werkbalk.

4 Het dialoogvenster Project	Settings verschijnt.

5 Kies Only	Video in de lijst Choose	output	mode.

Dl5-110.TIF
6 Klik op de bladerknop in het groepsvak Video.

7 Het dialoogvenster Opslaan	 als verschijnt. Geef een 
naam aan het bestand. Kies het gewenste uitvoertype 
bij Opslaan	als.

8 Klik op Opslaan.

9 Klik op OK in het dialoogvenster Project	Settings.

een	film	maken	met	Wax
1 Rechtsklik in het vak Media	 Bins en kies Add	 Media	

Files in het snelmenu.

6 Voeg een afbeelding of film naar keuze toe.

7 Sleep een afbeelding naar de tijdlijn.

8 Sleep het beginpunt van de afbeelding naar het begin 
van de tijdlijn en het eindpunt naar ongeveer 10 se-
conden. Ga hiervoor op het begin- of eindpunt van het 
blokje in track 1 staan en sleep het naar de gewenste 
positie door de muis ingedrukt te houden.
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9 Klik op Plugin	Presets en kies Vl	Flashing	Windows.

10 Sleep Flashing	 windows1 naar de tijdlijn waar uw af-
beelding staat. Laat de muisknop los als het +-teken ver-
schijnt.

11 Klik op de knop Insert	Tracks of kies Project	/	Insert	
Tracks in de menubalk.

12 Klik op MediaPool en sleep een andere afbeelding naar 
de tijdlijn in track 2.

13 Herhaal stap 4 voor track 2.

14 Klik op Plugin	Presets en kies Stock	Text	Presets.

15 Sleep Star-Wars	Style	Scrolling	Credits naar track 2. 
Laat de muisknop los als het +-teken verschijnt.
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16 Klik op het pijltje achter het cijfer 2 van track 2.

17 Klik op het pijltje voor Text	3D en pas de tekst aan.

18 Bewaar het project.

19 Kies Project	/	Render of houd de [F7]-toets	ingedrukt.

Postproductie	met	Avisynth
AviSynth is een krachtig hulpmiddel voor postproductie. 
Het programma heeft geen grafische gebruikersinterface, 
maar wordt aangestuurd via het commandovenster van Win-
dows. De instructies voor het programma slaat u op in script-
bestanden die realtime door AviSynth worden uitgevoerd. 
De output wordt naar een ander programma gestuurd. 
Daarom noemt men AviSynth ook wel een frameserver. Avi-
Synth gedraagt zich immers als een ‘vals’ AVI-bestand. Een 
uitgebreide handleiding vindt u op avisynth.org/mediawiki/
Main_Page. U kunt er AviSynth ook gratis downloaden. Op 
avisynth.org/warpenterprises vindt u dan weer een reeks in-
teressante AviSynth-filters.
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Elk programma dat AVI-bestanden kan afspelen via VFW 
(Video for Windows), kan met AviSynth communiceren. 

AviSynth-scripts kunt u heel eenvoudig intikken in een tekst-
editor zoals Kladblok of Scite. U slaat het script op met de 
extensie AVS. Met behulp van converteerprogramma’s als 
SUPER of in VirtualDub (of VirtualDubMod) kunt u de AVS-
bestanden openen en meteen weer opslaan in een ander 
formaat.

een	film	achterstevoren	draaien	met	
AviSynth
1 Open een teksteditor en tik de volgende tekst in:

DirectShowSource(“PAD_NAAR_HET_AVI-BESTAND”)
Reverse()

2 Sla het bestand op als reverse.avs.

3 Wanneer u dit bestand als invoerbestand opent in 
SUPeR (zie deel 3), kunt u het meteen converteren naar 
een ander formaat.

Met het programma MeGui kunt u rechtstreeks AviSynth-
scripts openen en als filmbestand opslaan. Downloaden kan 
via www.sourceforge.net.
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Audio	voor	
uw	video

Deel	6
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De tijd van 8mm-films zonder geluidsspoor ligt al een 
tijdje achter ons. Wanneer u al uw footage bij elkaar heeft 
gefilmd, wilt u zonder twijfel uw filmbeelden ook van een 
mooie soundtrack voorzien. Voor privaat gebruik kunt u ge-
bruikmaken van de muziek van uw audio-CD’s of zelfs van 
oude platen. Hou er echter rekening mee dat u voor andere 
doeleinden niet zonder meer auteursrechtelijk beschermd 
materiaal mag gebruiken. Maar hoe ript, knipt en plakt of 
speelt en componeert u een soundtrack bij elkaar? Wat zijn 
de verschillen tussen de diverse digitale audioformaten die 
gebruikt worden bij film? 

Digitale	audioformaten
AAC Advanced Audio Coding (AAC) of MP4-audio. AAC-bestanden 

hebben meestal de extensie M4A. Andere mogelijke extensies 
zijn m4b, m4p, m4v, m4r, 3gp, mp4, aac... Biedt ondersteuning 
voor multikanaalsgeluid (maximaal 48 full frequency channels). 
De compressie van AAC is veel efficiënter dan die van MP3, 
waardoor bestanden met een kleinere omvang toch kwalitatief 
beter geluid opleveren. 

AIFF Het Audio Interchange File Format (AIFF) werd door Apple ont-
wikkeld in 1988 op basis van IFF, dat vooral op Amiga-compu-
ters werd gebruikt. De audiogegevens worden bewaard in onge-
comprimeerde PCM (pulse-code modulation). AIFF-C en AIFC 
zijn versies waarbij wél compressie wordt gebruikt. In tegenstel-
ling tot gecomprimeerde formaten nemen AIFF-bestanden veel 
meer bestandsruimte in.

FLAC Free Lossless Audio Codec (FLAC) kan audio verliesloos compri-
meren tot 50 à 60% van zijn originele omvang. Het ondersteunt 
tagging en kan metadata en coverafbeeldingen bewaren. 

OGG (VORBIS) Ogg (Vorbis) is een open formaat waarmee audio (met metada-
ta) gecomprimeerd kan worden opgeslagen. 

MP3 MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) is een gepatenteerd compressie-
formaat voor audio, ontwikkeld door de Moving Picture Experts 
Group (MPEG) waarin o.a. het Fraunhofer-instituut zetelt. MP3 
comprimeert audio met kwaliteitsverlies. Een MP3-bestand 
neemt slechts een fractie in van zijn oorspronkelijke omvang.
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WAV Het WAV (WAVE)-formaat kan audiogegevens in comprimeerde 
of ongecomprimeerde vorm opslaan. Net zoals AIFF gebruikt de 
ongecomprimeerde versie PCM. Een WAV-bestand kan maxi-
maal 4 gigabyte groot zijn (goed voor 6 uur cd-geluid). 

WMA WMA (Windows Media Audio) is de tegenhanger van WMV 
(Windows Media Video) en werd, zoals de naam doet vermoe-
den, ontwikkeld door Microsoft. De compressie is sterker dan 
die van MP3-bestanden. Hierbij wordt al het geluid weggefilterd 
met een frequentie boven de 20 kHz en minder dan 20 Hz. 
WMA-bestanden kunnen voorzien zijn van een DRM-beveili-
ging, waardoor ze niet zonder meer naar andere toestellen kun-
nen gekopieerd worden. 

Surround	sound
Onder surround sound verstaan we een reeks technieken 
die het mogelijk maken om 3D-geluid voor het menselijk 
gehoor te simuleren. Dit probeert men te bereiken door 
audio via meerdere kanalen uit te sturen. Ook de opstel-
ling van de luidsprekers is van zeer groot belang. Surround 
sound werd aanvankelijk enkel gebruikt in bioscoopzalen en 
bij bepaalde concerten. Nu is het ook beschikbaar voor de 
woonkamer via home theater systems (DVD, Blu-ray...), spel-
consoles, computers,... De diverse Cinema 5.1-technieken 
(Dolby, DTS, Sony Dynamic Digital Sound) leveren surround 
geluid, maar ook DVD-audio, Super Audio CD (SACD) en 
MP3 Surround.

Dolby	Digital	
Dolby Digital is een geluidstechniek die 6-kanaalsaudio on-
dersteunt. Een Dolby-opstelling omvat meestal 5 luidspre-
kers en een sufwoofer voor de lage bastonen. Er bestaan 
meerdere Dolby-technieken.

• Dolby Digital: ook bekend onder de namen DD, Dolby 
Stereo, Dolby SR, ATSC, Audio Coding 3, Advanced Co-
dec3, Acoustic Coder 3 of AAC. AAC verwijst naar de ge-
bruikte codering (Advanced Audio Coding).



 Audio voor uw video 321

• Dolby Digital EX

• Dolby Digital Surround EX

• Dolby Digital Live: gebruikt voor het realtime coderen van 
audio bij bijvoorbeeld videogames. De technologie is ook 
vaak aanwezig op geluidskaarten in computers. 

• Dolby Digital Plus (E-AC-3): ondersteunt meer audiokana-
len, maar is niet neerwaarts compatibel met AC-3 hard-
ware. 

• Dolby TrueHD: werd ondersteund door HD-DVD en 
soms ook door Blu-rayspelers. 

LibA52 is een open source ATSC 1/52-stream decoder 
(liba52.sourceforge.net). Meer informatie over het coderen 
van het AC3-geluid van DVD’s vindt u in deel 3.

DTS
Digital Theater Systems (DTS) is een multikanaals surround-
systeem dat zowel in bioscoopzalen als in thuissystemen (La-
serDisc, CD, DVD, HD-DVD, Blu-ray) wordt gebruikt. Zoals u 
ongetwijfeld weet, maakt men in de meeste bioscopen geen 
gebruik van DVD omdat de kwaliteit daarvan op een groot 
projectiescherm veel te laag is. Daarom projecteert men nog 
steeds vanaf 35mm-band. Hét grote verschil tussen DTS en 
Dolby bij bioscoopsystemen is dat het geluid bij DTS op een 
aparte CD-rom werd geleverd. Bij Dolby Digital (AC-3) staat 
het geluidsspoor samen met de film op de filmband.

In de gebruikersversie staat DTS vaak voor de DTS Coherent 
Acoustics Codec. Deze codec wordt gebruikt voor het co-
deren van de audio op (sommige) DVD’s, CDDA’s en ook in 
WAV-bestanden. 

Varianten van DTS zijn onder andere DTS 70mm, DTS-ES, 
DTS Neo:6, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, 
DTS-HD Master Audio en DTS Surround Sensation. DTS 
Connect is een methode om computeraudio om te zetten in 
DTS-audio. Het wordt ondersteund door een aantal geluids-
kaarten en geluidschips. DTS Connect bestaat uit 2 onder-
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delen: DTS Interactive (een realtime DTS stream encoder) 
en DTS Neo:PC (voor het converteren van stereo-audio for-
maten zoals MP3, WMA, CD-A... in 6.1-kanaalsgeluid). DTS-
audio kan uitgestuurd worden via een S/PDIF-kabel. 

THX
De naam THX (Tomlinson Holman eXperiment) verwijst naar 
‘THX 1138’, de allereerste langspeelfilm van George Lucas 
(de maker van ‘Star Wars’). THX is geen geluids- of opna-
metechniek, maar een soort garantielabel voor een audio-
ervaring van hoge kwaliteit. Elk analoog (Dolby Stereo, Ul-
tra-Stereo) of digitaal (Dikby Digital, SDDS) geluidsformaat 
kan in aanmerking komen voor dit label. Alles hangt af van 
de akoestiek van de ruimte waar de film getoond wordt, de 
mixing, de technische installatie, het achtergrondgeluid, het 
soort projectiescherm en de plaatsing van de muren. Het 
THX-label kan ook toegekend worden aan producenten van 
home theater systems, audiosystemen voor de auto, spel-
consoles enz. 
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Bitrates

32 kbit/s MW (AM)-kwaliteit.
96 kbit/s FM-kwaliteit.
128-160 kbit/s Standaard kwaliteit, kan problemen geven bij hoge en lage 

frequenties.
192 kbit/s DAB (Digital Audio Broadcasting). 
224-320 kbit/s Bijna CD-kwaliteit.
800 bit/s Minimaal voor herkenbare stem.
8 kbit/s Telefoonkwaliteit.
32-500 kbit/s Gecomprimeerde audio zoals in Ogg Vorbis
500 kbit/s–1 Mbit/s Gecomprimeerde audio zoals in Free Lossless Audio Co-

dec, WavPack of Monkey’s Audio.
1,411.2 kbit/s PCM of Compact Disc Digital Audio.

Als u bij het opslaan of aanmaken van een audiobestand niet 
zeker bent over de te kiezen bitrate, kunt u gebruikmaken 
van de gratis bitratecalculator (www.videohelp.com/Bitrate-
Calc.zip).

Muziek	van	audio-CD’s	gebruiken
CDex is een open source-programma voor Windows voor 
het converteren van audiobestanden en het rippen van CD’s. 
U kunt de laatste versie downloaden op cdexos.sourceforge.
net?q=download.

Uiteraard is CDex niet de enige ripper, maar het zou ons te 
ver leiden om ze hier allemaal te bespreken. We geven er u 
toch enkele mee.

CD-ripper voor Windows CD-DA-X-Tractor (open source)
Interessante website voor Mac-gebruikers www.vorbis.com/software
CD-rippers voor Linux Grip, abcde, Xripper, Sound Juicer,...

U kunt natuurlijk ook een mediaspeler zoals iTunes, Song-
bird of Amarok gebruiken. Onder Linux kan de muziek zelfs 
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zonder extra software rechtstreeks uit de verkenner geript 
worden. Houdt u echter van een duidelijk en allround rip- 
en conversieprogramma, dan is CDex een zeer goede keuze. 

CDex	configureren
1 Kies Options	 /	 Settings of houd de [F4]-toets inge-

drukt. Het dialoogvenster CDex	 configuration	 ver-
schijnt.

2 In het tabblad Filenames geeft u het pad en de map 
op waar u de geconverteerde of geripte bestanden wilt 
bewaren.

3 Ga naar het tabblad encoder. Kies het gewenste com-
pressieformaat uit de lijst encoder.

4 Ga naar het tabblad Remote	 CDDB. Vul een e-mail-
adres in bij Your	e-mail	Address.

Cd’s	rippen	met	CDex
1 Stop een cd in het cd-station.

2 U ziet een lijst met alle nummers verschijnen in het docu-
mentvenster van CDex.

3 Kies CDDB	/	Read	Remote	freedb. Het dialoogvenster 
Accessing	freedb verschijnt. 
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4 Wordt uw CD herkend, dan voorziet CDex de nummers 
nu van de juiste titels en artiestennamen. Zo kunt u ach-
teraf sneller het juiste bestand terugvinden in uw video-
editor. 

5 Selecteer de nummers die u wilt converteren of rippen. 

6 Kies edit	/	Select	All	of houd	[Ctrl]+[A]	ingedrukt om 
alle nummers te selecteren.

Of

6 Houd de [Ctrl]-toets ingedrukt en klik op de gewenste 
nummers om meerdere liedjes te selecteren.

7 Kies Convert	/	extract	CD	track(s)	to	a	Compressed	
Audio	File.

8 De geselecteerde nummers worden nu geconverteerd 
en opgeslagen in de map die u in het dialoogvenster 
CDex	configuration hebt opgegeven.

Audiobestanden converteren met CDex
Controleer welke audioformaten uw video-editor kan im-
porteren. Professionele programma’s zoals Final Cut (Express 
of Pro) zijn niet opgetogen met het gecomprimeerde MP3-
geluidsformaat. Ze laten vaak een pieptoon horen als u een 
MP3-bestand in het audiospoor hebt staan. 

U kunt CDex ook gebruiken om audiobestanden van het ene 
formaat naar het andere te converteren. 

Het menu Convert bevat drie opties: 

Re-encode Compressed Audio 
File(s)

Gecomprimeerde audiobestanden converte-
ren naar een ander gecomprimeerd formaat. 

Convert WAV file(s) to Com-
pressed Audio File(s)

WAV-bestanden converteren naar gecompri-
meerde bestanden.

Convert Compressed Audio File(s) 
to WAV File(s)

Gecomprimeerde audiobestanden converte-
ren naar WAV-bestanden.
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Indien u kiest voor de eerste optie moet u nog de volgende 
stappen zetten.

1 Kies Options	 /	 Settings of houd de [F4]-toets inge-
drukt. Het dialoogvenster CDex	configuration opent.

2 In het tabblad Filenames geeft u het pad en de map 
op waar u de geconverteerde of geripte bestanden wilt 
bewaren.

3 Ga naar het tabblad encoder. Kies het gewenste com-
pressieformaat uit de lijst encoder.

 Indien u voor een van de andere twee opties hebt geko-
zen, verschijnt onmiddellijk het dialoogvenster Open. 

4 Klik op 	om naar de gewenste map te bladeren.

5 Klik op de knop Convert.

Wie	CDex	gebruikt	onder	Windows	XP	of	2000	kan	problemen	
ondervinden,	 wellicht	 door	 het	 ontbreken	 van	 de	 juiste	 ASPI-
stuurprogramma’s.	 Dit	 meldt	 de	 CDex-programmeur	 op	 zijn	
website.	Daarom	biedt	hij	een	zipbestand	aan	dat	kan	gedown-
load	worden	via	cdexos.sourceforge.net.

Kabels,	geluidskaarten	en	geluid	
via	USB
Naast simpele connectoren en kabels, bestaan er ook een 
hele reeks breakout boxen, analoog/digitaal-USB-convertors 
en zijn veel moderne audioapparaten standaard voorzien 
van een USB-uitgang. Deze toestellen verplaatsen de ana-
loog-naar-digitaal vertaalslag buiten uw computer. U heeft 
echter nog steeds software nodig om de audio op uw com-
puter op te slaan. 
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Dl6-007-USB.TIF	ONTBReeKT
U hoeft echt geen nieuwe platenspeler met USB-uitgang te 
kopen als u nog over een oude platenspeler beschikt. 

een	overzicht	van	de	meest	gebruikte	
audioverbindingen

Jack (klink) 

Kan meer dan één kanaal doorgeven. Bij sommige geluids-
kaarten zelfs meer dan 3. Bestaat in 3 formaten: 2,5mm, 
3,5mm (mini-jack) en 6,3mm.
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DIN 

Eveneens voor analoge audioverbindingen. Soms ook ge-
bruikt voor MIDI, toetsenborden en muizen. De 2-pins DIN-
connectoren worden vaak gebruikt voor luidsprekers. 

Tulpstekkers 

Stekkers voor het doorgeven van audio en/of (composiet)
video. 

• Stereo-audio: de witte en rode kabels

• Composiet-video: de gele stekker geeft het videosignaal 
door. 

• Component-video: Y (groen), Cb (blauw), Cr (rood)

• Coax-audio: S/PDIF, DTS, PCM (zwart) en Dolby Digital 
(oranje)

• 5.1-audio: rechts (rood), links (wit), rechtsachter (rood, 
grijs, beige), midden (rood, zwart, blauw, groen), subwoo-
fer (wit, zwart, paars)
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S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format)

S/PDIF wordt gebruikt bij sommige CD- en DVD-spelers, 
MiniDISC- en DAT-spelers en bij geluidskaarten in compu-
ters. De kabels zijn optische glasvezelkabels en zijn niet vat-
baar voor elektrische storingen. S/PDIF-kabels worden vaak 
gebruikt bij muziekinstallaties in auto’s, omdat veel kabels op 
die manier door één enkele kabel kunnen vervangen wor-
den.

Analoog of optisch

Analoge audiokabels noemt men vaak ’coaxiaal‘. De glasve-
zelkabels worden vaak aangeduid met de term ‘optisch’ of 
“TOSLINK”. Er zijn connectors verkrijgbaar die analoge sig-
nalen in digitale omzetten. Ook het omgekeerde is mogelijk. 

Audio	verwerken	via	een	breakout	box
Een computer verwerkt audio via een op het moederbord 
aanwezige geluidchip of via een interne geluidskaart. Een 
breakout box is een extern apparaat voor geluidsverwerking 
dat u via USB op uw computer kunt aansluiten. Een aantal ge-
luidskaarten zijn ook voorzien van een breakout box. Grote 
voordelen van een breakout box zijn niet alleen de diverse 
aansluitmogelijkheden, maar vooral het feit dat de audiover-
werking niet meer kan verstoord worden door allerlei pro-
cessen in de computer. 
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Microfoons
De meeste camera’s beschikken over een ingebouwde mi-
crofoon. Wanneer die kwaliteit niet volstaat, kan doorgaans 
nog een extra microfoon op de camera worden aangesloten. 
In de gespecialiseerde handel worden zelfs microfoons ver-
kocht die de audiogegevens via een Bluetooth-verbinding 
doorgeven aan de camera. Dit is erg handig wanneer u bij-
voorbeeld iemand wilt interviewen.

Een voice-of-god-opname (een achtergrondverteller in uw 
film) maakt u uiteraard best tijdens of na de montage en 
rechtstreeks op de computer. U kunt hiervoor een goedko-
pe condensmicrofoon aansluiten op de computer of een iets 
duurdere microfoon aanschaffen. Voor prijzen tussen de 100 
en 200 euro haalt u al aardige kwaliteit in huis.
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Opnames	maken	met	Audacity
Met het open source en gratis programma Audacity (auda-
city.sourceforge.net) maakt u opnames in één of meerdere 
sporen, en kunt u audiobestanden en opnames ook bewer-
ken, samenvoegen en converteren. 

1 Start Audacity.

2 Stel het opnameniveau niet te hoog in. Maak ook de 
juiste opnamekeuze.

3 Klik op de opnameknop.

4 Klik op de stopknop als de opname klaar is.

Wanneer u nogmaals op de opnameknop drukt, wordt de 
nieuwe opname automatisch in een nieuw audiospoor ge-
plaatst. 

Vergeet	niet	de	andere	audiosporen	op	‘stil’	te	plaatsen	of	het	
volume	van	uw	luidsprekers	dicht	te	draaien	wanneer	u	opneemt	
via	 de	 microfoon.	 Zoniet	 wordt	 ook	 het	 geluid	 van	 de	 vorige	
sporen	opnieuw	mee	opgenomen.	
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U kunt de opnames in andere sporen makkelijk ten opzichte 
van elkaar verschuiven. Klik hiervoor op de Tijd	verschui-
ven-knop in de werkbalk. 

Vervolgens gebruikt u de muiscursor om de opnames in een 
spoor te verplaatsen. 

Audacity slaat uw opnames standaard op als AUP-bestan-
den. Het voordeel van dit soort bestanden is dat de diverse 
sporen en opnamestappen erin bewaard blijven. Wil u ze 
echter gebruiken in uw filmmontage, dan moet u de bestan-
den niet alleen opslaan, maar ze ook converteren (als WAV-, 
FLAC-, OGG- of MP3-bestanden). 

Herkent	Audicaty	geen	MP3?	
Standaard kan Audacity niet opslaan in het MP3-formaat. 
MP3 is immers gepatenteerd door het Fraunhofer Insti-
tuut en niet vrij beschikbaar voor commerciële producten 
en programma’s. Zij laten het gebruik van MP3-encoders in 
open source-programma’s oogluikend toe, maar toch zijn de 
meeste programmeurs liever voorzichtig. LAME (Lame Ain’t 
an MP3 Encoder) is zowat de enige open source MP3-en-
coder. Download dus eerst LAME indien u met behulp van 
Audacity bestanden wilt opslaan in het MP3-formaat. Meer 
informatie over LAME vindt u op lame.sourceforge.net.
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Het benodigde bestand is geen installeerbaar programma 
maar een DLL-bestand. Een DLL (Dynamic Link Library) bevat 
een soort bibliotheek met allerlei functies die voor de goede 
werking van een programma noodzakelijk zijn. Als gebruiker 
merkt u dit niet op. De LAME-DLL kan gedownload worden via 
www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.htm. Ook 
zoeken via uw goede vriend Google zal u enkele bruikbare 
resultaten opleveren.

1 Download het zipbestand.

2 Pak het bestand uit.

3 Kopieer het bestand lame_enc.dll en plak het in de 
map C:\Program	Files\Audacity\Plug-Ins.

4 Kies Bestand	/	exporteren	als	MP3 in de menubalk van 
Audacity.

5 Audacity vraagt vervolgens om het bestand 
lame_enc.dll te lokaliseren. Blader naar de map C:\
Program	Files\Audacity\Plug-Ins.

6 U kunt nu MP3-bestanden opslaan vanuit Audacity.
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Muziek	van	een	plaat	of	cassette
Ook het converteren van analoge geluidsopnames (lp’s, au-
diocassettes, radio enz.) naar digitaal formaat vormt allang 
geen probleem meer. Met de juiste kabels sluit u uw analoge 
apparatuur zonder moeite aan op de geluidsingang (line-in) 
van uw computer of laptop. U moet er wel voor zorgen dat 
het geluid voldoende versterkt maar ook niet té versterkt 
langs de geluidspoort binnenkomt. 

Wanneer het geluid te zwak binnenkomt, kunt u tussen het 
audioapparaat en de computer een kleine voorversterker plaatsen. 

Oude	78-toerenplaten	opnemen
De meeste platenspelers kunnen op 2 snelheden spelen: 33 
en 45 toeren. In de beginjaren van de platenindustrie waren 
veel platen echter afgestemd op een speelsnelheid van 78 
toeren. Wie nog zulke oude platen heeft en ze in een film-
project wil gebruiken, kan op beide oren slapen. 

1 Sluit uw platenspeler met de juiste kabels of verbindin-
gen aan op uw computer. 

2 Leg de 78-toerenplaat op uw platenspeler.
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3 Start Audacity en druk op de opnameknop.

4 Speel de plaat af op een snelheid van 33 of 45 toeren.

5 Selecteer de volledige tijdlijn als de opname beëindigd 
is.

6 Kies effecten	/	Snelheid wijzigen.

7 Het venster Snelheid	wijzigen verschijnt in beeld. 

8 Wijzig de snelheid naar 78	toeren bij Standaard	vinyl	
RPM.

Streaming	audio	opnemen
Streaming audio kan op drie manieren via het internet wor-
den weergegeven.

• Een streaming audio-bestand kan, zoals het geval is bij een 
podcast, als download beschikbaar zijn. Voordeel is dat u 
er zonder omwegen gebruik van kunt maken. 

• Een webcast of 'live'	 streaming lijkt het meest op een 
klassieke radio-uitzending. U kunt het enkel beluisteren 
op het moment dat het uitgezonden wordt.

• Bij on	demand	streaming kunt u het programma beluis-
teren wanneer u maar wilt, maar de audiobestanden kun-
nen niet op de harde schijf bewaard worden.
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Ook iTunes maakt het mogelijk om online radiostations te 
beluisteren, maar die uitzendingen kunnen niet opgeslagen 
of opgenomen worden. De reden hiervoor is dat de radio-
stations streaming uitzenden en rekening moeten houden 
met de auteursrechten.

1 Open Audacity. 

2 Selecteer Wave	uit	Mix uit de keuzelijst in de werkbalk.

3 Verschuif de schuifregelaar van het geluidsvolume naar 
het gewenste niveau.

4 Kies	Bestand	/	Nieuw	in de menubalk.

5 Klik op het record-symbool in de werkbalk.

6 Start de streaming audio (browser, iTunes...).

7 Als u klaar bent met de opname, klikt u op de stopknop.
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Windows	Vista

Onder	Windows	Vista	kan	het	gebeuren	dat	de	optie	Wave	
uit	Mix	niet	beschikbaar	is.	Dit	heeft	volgens	sommigen	te	
maken	met	de	DRM	(digital rights management)-beveiliging	in	
Windows	Vista.	De	voornaamste	oorzaak	ligt	bij	de	geluidsar-
chitectuur	van	Vista,	die	volledig	anders	is	dan	bij	vorige	versies	
van	Windows.

Mogelijke	oplossingen:	
Audacity	opstarten	in	compatibiliteitsmodus	voor	Windows	
XP	SP2:	klik	met	de	rechtermuisknop	op	de	snelkoppeling	van	
Audacity	en	stel	de	modus	in	via	eigenschappen	in	het	con-
textmenu.

een	update	uitvoeren	van	het	stuurprogramma		
van	de	geluidskaart

In	het	geluidspanel	van	Windows	Vista	kunt	u	de	uitgescha-
kelde	opnameapparaten	weer	activeren	(flwiblogt.wordpress.
com/2008/06/18/opnemen-met-audacity-in-vista).
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Audio	‘live’	uitwisselen	tussen	
programma’s
Mac OS X-gebruikers kunnen op dezelfde manier geluid van 
de geluidskaart opnemen. Deze optie is echter standaard 
niet voorzien in Audacity voor Mac, omdat het besturings-
systeem dit niet zonder meer toelaat. Met het open source 
Soundflower (code.google.com/p/soundflower) kunt u au-
dio tussen twee programma’s uitwisselen. Selecteer in het 
ene programma Soundflower als output en in het opname-
programma (Audacity) Soundflower als input. Wanneer de 
sofware de instelling van het invoerapparaat niet toelaat, 
kunt u Soundflower tijdelijk als het standaard invoer-en uit-
voerapparaat aanwijzen in Systeemvoorkeuren of via de 
Audio	MIDI	Setup bij Hulpprogramma’s.

Jack	 ( jackaudio.org) is een gelijkaardige en zeer krachtige 
audiorouter voor Linux en Windows. Hij doet ongeveer het-
zelfde als Soundflower. Jack maakt het mogelijk om meerdere 
audioprogramma’s tegelijkertijd aan elkaar te koppelen als 
een soort virtueel mengpaneel. Jack OS X (www.jackosx.com) 
is de versie van Jack voor Mac OS X en JackPilot de gebruiks-
vriendelijke interface. 
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een	geluidsbibliotheek	met	
geluidseffecten
Heel wat filmmontageprogramma’s, zoals bijvoorbeeld 
iMovie, beschikken over een uitgebreide bibliotheek met 
geluidseffecten. Toch vindt u lang niet altijd wat u zoekt. Het 
internet staat echter vol met gratis te downloaden geluids-
fragmenten. Voor een overzicht kijkt u best op filmsound.
org/sound-effects/libraries.htm. Na een (gratis) registratie op 
www.freesound.org kunt u beschikken over duizenden gratis 
geluidsfragmenten. Hou er wel rekening mee dat de meeste 
daarvan onder een Creative Commons-licentie worden vrij-
gegeven. Afhankelijk van de voorwaarden betekent dit over 
het algemeen dat u ze gratis mag gebruiken voor persoon-
lijke doeleinden, maar niet voor commerciële projecten. 

Geluid	oppoetsen

Ruis	onderdrukken	
Opnames van plaat, maar ook van cassette of via de micro-
foon kunnen heel wat achtergrondruis of gekraak bevatten. 
Het is niet altijd even makkelijk om die volledig te verwijde-
ren, maar meestal zijn de resultaten van ruisonderdrukking 
op zijn minst verbazingwekkend. 
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1 Selecteer een klein stukje ruis of gekraak in het audio-
spoor.

2 Kies effecten	/	Ruis	verwijderen.

3 Het venster Ruis	verwijderen verschijnt. 

4 Klik op de knop Ruisprofiel	verkrijgen. 

5 Selecteer het volledige audiospoor. 

6 Herhaal stappen 2 en 3.

7 Klik nu op de knop OK.

Vervelende	geluidjes	wegwerken
Audacity beschikt over heel wat effecten om het geluid naar 
wens aan te passen. Heel kleine klikgeluiden werkt u mak-
kelijk weg. 

1 Selecteer het audiospoor in Audacity.

2 Kies effecten	/	Click	verwijderen...

3 Het venster ClickRemoval verschijnt.

4  Stel de gewenste waardes in en klik op de knop OK.

Minuscule	foutjes	verbeteren
1 Selecteer het stukje audio waarin de fout voorkomt.

2 Zoom zo sterk mogelijk in tot waar u de knooppunten 
ziet verschijnen.
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3 Klik op het Tekenen-gereedschap.

4 Houd de linkermuisknop ingedrukt en versleep het 
knooppunt naar de gewenste plaats.
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Geluid,	toon	en	volume	aanpassen
Vaak zit het geluid niet helemaal zoals u het gewenst had. 
Via het Effecten-palet kunt u op verschillende wijzen het ge-
luid, de toon, het volume,... aanpassen. U moet echter vaak 
meerdere effecten toepassen om het gewenste resultaat te 
bereiken. Vooraleer u een effect kunt gebruiken, selecteert u 
een fragment, een audiospoor of de volledige opname. 

Versterken Het geluid versterken. Audacity weet zelf hoeveel het geluid kan 
versterkt worden. Soms zijn er bepaalde hoge pieken, terwijl de 
rest van de opname nog te stil blijft. In dit geval kunt u de optie 
Oversturing	toestaan aanvinken om enkel die fragmenten te ver-
sterken die te stil zijn. Let op: deze laatste optie is niet altijd aan te 
raden bij muziekopnames.

Compressor De compressor-plugin doet net het omgekeerde. Wanneer be-
paalde fragmenten te luid of overstuurd zijn, kunnen ze met de 
Compressor verlaagd worden.

Normaliseren Het geluidsniveau normaliseren tot op een bepaald niveau. 
Toonhoogte 
aanpassen

De toon van de ene ‘noot’ naar de andere ‘verhogen’ of ‘verlagen’ 
(=transponeren). Bijvoorbeeld een lied in A (la) verhogen naar Bb 
(si b). Als u dit effect gebruikt om bijvoorbeeld een mannenstem in 
een vrouwenstem te veranderen, kunt u best ook nog de toonrege-
ling en de snelheid (tempo) wijzigen. 

Toonregeling Via toonregeling kunt u de tonen (bastonen, midtonen, hoge 
tonen) en hun diverse niveaus aanpassen. Wanneer u de optie 
Schuifjes aanvinkt, krijgt u, zoals bij een equalizer, een aantal 
schuifregelaars om de diverse tonen aan te passen. U kunt hier kie-
zen uit een reeks presets of profielen om uw opname bijvoorbeeld 
als een oude Decca 78-toerenplaat te laten klinken. Het is ook mo-
gelijk om eigen profielen op te slaan. 

Met Mac OS X kunt u in Audacity ook gebruikmaken van de huisei-
gen (grafische) Apple-equalizer. 

Tip: Open de equalizer van een mediaspeler en kies een profiel 
naar keuze. Bekijk de instellingen van de diverse tonen en pas ze 
op gelijkaardige wijze aan in Audacity.

Omkeren Hiermee speelt u een bepaald fragment achterstevoren af. Wie 
weet hoort u wel verborgen boodschappen...
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Andere mogelijkheden: bassen versterken, echo, phaser, 
wahwah,...

De functie	 Fade	 in en Fade	 out kan doorgaans ook mak-
kelijk ingesteld worden in het audiospoor van uw filmmon-
tageprogramma. 

Selecteer een bepaald gedeelte van het audiospoor om het geluid in 
of uit te faden.

Op audacity.sourceforge.net/download/plugins vindt u een 
aantal gratis insteekmodules om het effectenpalet met nog 
een massa functies uit te breiden. 

Geluid	bewerken

Storende	stukken	wegknippen
Uitzendingen opnemen van de radio of opnemen vanaf een 
plaat of cassette is niet altijd zo eenvoudig. Geregeld bent 
u te laat om de opname te beëindigen. Hier bestaat echter 
een oplossing voor. Dankzij Audacity hoeft u geen moeite te 
doen om de opname tijdig te starten of te stoppen. De on-
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gewenste en overbodige stukken kunt u namelijk heel mak-
kelijk wegknippen.

1 Selecteer de ongewenste passage door de muis over het 
geluidsspoor te slepen.

2 Kies Bewerken	/	Verwijderen in de menubalk. 

3 Kies Bestand	 /	 exporteren	 als	 WAV of Bestand	 /	
exporteren	als	MP3.

Knippen	en	plakken
Fragmenten uit een audiospoor wegknippen is werkelijk 
heel eenvoudig. Zoom tot op het gewenste niveau om heel 
kleine fragmenten (een seconde of minder) te verwijderen. 
Met evenveel gemak kunt u een geknipt fragment elders in 
het audiospoor weer toevoegen. 

Het	 is	 vaak	 handig	 om	 uw	 audiospoor	 in	 kleine	 stukjes	 op	 te	
splitsen	en	als	verschillende	audiobestanden	op	te	slaan.	U	kunt	
ze	vervolgens	in	uw	montageprogramma	heel	gemakkelijk	onder	
de	juiste	filmfragmenten	plaatsen.
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Zelf	muziek	maken

Drum	wat	beats	bij	elkaar

In Hydrogen kunt u meerdere drumgeluiden en lagen (patronen) 
aanmaken. Elk patroon kan meerdere keren herhaald worden door de 

gekleurde maatblokjes aan te klikken.
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Met het open source Hydrogen (Mac OS X, Linux) is het bij 
elkaar klikken van drumloops zo gebeurd. Het eindresultaat 
kunt u probleemloos importeren in gespecialiseerde soft-
ware als Garageband of Soundtrack Pro. Die bieden u nog tal 
van mogelijkheden om uw beat te combineren met andere 
instrumenten en audiosporen.

Voor elk patroon kunt u de diverse instrumenten door elkaar mixen.

Het eindresultaat kan worden opgeslagen als een WAV-bestand, waarna 
u het in uw filmmontageprogramma of in Garageband meerdere keren 

na elkaar als een loop kunt plakken. Een nabewerking in Audacity 
behoort ook tot de mogelijkheden.

eenvoudig	mixen	met	MIXXX
Eveneens open source maar erg leuk speelgoed voor would-
be-dj’s, is MIXXX (www.mixxx.org).
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In een oogwenk mixt u meerdere audiobestanden als een 
volleerde deejay en slaat u het eindresultaat als een nieuw 
audiobestand op. Professioneel mixen van audiosporen kan 
dan weer met het open source Ardour (Linux, Mac OS X).
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Zelf	inspelen
Er bestaan verschillende oplossingen voor muzikanten die 
zelf hun muziek willen inspelen. De eenvoudigste en goed-
koopste manier is de muziek op te nemen via een microfoon. 
Wilt u betere kwaliteit, dan vindt u in de gespecialiseerde 
handel heel wat versterkers en monitors waarmee u uw mu-
ziek via USB op de computer kunt overzetten. 

Voor gitaristen is de Behringer UCG102 Guitar-to-USB Interface een 
goedkope en praktische oplossing. Iets duurder en wat geavanceerder 

is de Fast Track USB van M-AUDIO.

Snel	een	soundtrack	maken	met	
Garageband
Garageband is een onderdeel uit de iLife-suite van Apple. 
Jammer genoeg bestaat er enkel een versie voor Mac OS X. 
Windows- en Linux-gebruikers blijven dus op hun honger 
zitten. U moet geen muzikant zijn om snel uit de voeten te 
kunnen met het programma. Met Garageband kunt u vlotjes 
softwareinstrumenten en fysieke instrumenten (opnames) 
met elkaar combineren. Daarbij kiest u uit een reusachtige, 
makkelijk te doorzoeken bibliotheek met loops en muziek-
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patronen, geluidseffecten en heel wat meer. Zeer leuk is de 
functie Magic	Garageband, waarmee u uit diverse genres 
kunt kiezen om vervolgens met één enkele muisklik instru-
menten van een spelend orkest te wijzigen. 

1 Selecteer een genre.

2 Klik op de knop Auditie. Het gordijn schuift open en de 
instrumenten verschijnen.

3 Selecteer een instrument op het podium. 
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4 Klik onderaan op een instrument om het geselecteerde 
instrument te wijzigen.

5 Klik op de knop Maak	project	aan.

6 U kunt nu zelf nieuwe audiosporen toevoegen of 
bepaalde sporen manueel wijzigen.

Heel interessant voor filmmakers is de mogelijkheid om een 
film uit iMovie rechtstreeks in Garageband te openen. 
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Zo lijnt u muziek en audio tot op het beeldframe nauwkeurig 
uit. 

1 Deel uw film met Garageband.

2 Naast het zichtbare filmspoor is ook het audiospoor van 
de film zichtbaar. Aan de rechterkant krijgt u een voor-
vertoning van de film te zien. 

3 Uit de bibliotheek onderaan kunt u audiopatronen 
(gitaar- of drumloops) naar een nieuw audiospoor 
slepen. Klik op de grote ‘+’-knop om een spoor voor 
een fysiek instrument (stem, aangesloten instrument,...) 
aan te maken. 
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5 Bij Spoorinfo voegt u effecten aan het geselecteerde 
spoor toe. Zo kunt u bijvoorbeeld een akoestische gitaar 
laten klinken als een elektrische met heavy metal-sound.

Ook fragmenten kopiëren en diverse malen achter elkaar 
plakken vormt geen enkel probleem. Klik op het pijltje in het 
audiospoor om het spoorvolume zichtbaar te maken. Door 
op verschillende plaatsen in de lijn van het spoorvolume te 
klikken, kunt u het geluid in- of uitfaden. 
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Muxen	en	demuxen
Met demuxen (demultiplexen) bedoelt men het splitsen van 
een film in zijn respectieve audio en video. Het open source 
Avidemux (fixounet.free.fr/avidemux) biedt uitgebreide 
mogelijkheden om het audiospoor van een film apart op 
te slaan en naar elk gewenst formaat te converteren. Muxen 
is het tegenovergestelde proces. Daarbij worden audio en 
video samengevoegd in één bestand. Avidemux is beschik-
baar voor Linux, Mac OS X, PC BSD en Windows.
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Creatief	
met	film

Deel	7
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Breek uit jezelf. Film is niet langer meer het rechttoe recht-
aan medium waarnaar u vanuit uw luie zetel kijkt. In dit deel 
leert u film interactief te gebruiken of interactief te maken. 
Met wat handigheidjes en fantasie kunt u film gebruiken om 
er andere aantrekkelijke, memorabele media van te maken. 
We tonen u ook hoe u een concert of voorstelling met live-
video, effecten en multimedia opluistert. 

Film	op	papier

Van	film	naar	foto’s
In Avidemux beschikt u over de optie File	/	Save	/	Save	se-
lection	 as	 JPeG	 images...	 Het resultaat is een gigantische 
reeks afbeeldingen. Even berekenen: een film van 10 mi-
nuten met een beeldsnelheid van 25/fps telt maar eventjes 
25x60x10 beelden en levert dus 15  000 afbeeldingen op. 
Dat is op zijn zachtst uitgedrukt wat van het goede te veel: 
ons flipbook zou wel eens héél dik kunnen uitvallen. 

Mpeg Streamclip of het command line-programma FFmpeg 
leveren betere prestaties. Download de Windows- of Mac-
versie via www.squared5.com.
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1 Start MPEG Streamclip en open een filmbestand. 

Om	een	MPEG2-bestand	te	gebruiken	op	uw	Mac,	converteert	
u	het	eerst	met	Avidemux.

2 Kies File	+	export	to	other	formats...

3 Kies Image	sequence bij Format. 

4 Klik op de knop Options.

5 Kies het gewenste uitvoerformaat ( jpg, png).

6 Stel het aantal frames per seconde in: 1 betekent 1 beeld 
per seconde film. U kunt ook kiezen voor minder frames 
door bijvoorbeeld .2 (0,2) in te voeren. 

Zorg	er	steeds	voor	dat	de	animatie	ook	zichtbaar	blijft.	Kies	
bijvoorbeeld	een	kort	filmpje	uit	met	slechts	één	enkele	scene	
(de	camera	op	hetzelfde	doel	gericht).
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Om	hetzelfde	resultaat	te	bereiken,	kunt	u	evengoed	FFmpeg	
gebruiken.	Voer	de	volgende	commandoregelopdracht	in.

ffmpeg -i mijnfilm.avi -r 1 -s 400x300 -f image2 mijnfilm-
%03d.jpg

Mijnfilm.avi is de naam van het filmbestand dat moet ge-
converteerd worden. De afbeeldingen krijgen een grootte 
van 400 op 300 pixels. Druk de grootte steeds in pixels uit. 
Het heeft echter geen zin om ze groter te maken dan de film-
resolutie.

Filmkaarten	en	fotoboeken	maken
Heel wat fotoservices bieden gratis software voor het maken 
van foto-albums, posters, kalenders en heel wat meer. Ook 
uw filmfoto’s zijn daar uitermate geschikt voor. Mac OS X-
gebruikers hebben op dit vlak een stapje voor. 
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1 Importeer de foto’s in iPhoto en selecteer ze.

2 Klik onderaan op Fotoboek, Kaart of Kalender.

3 iPhoto maakt het gevraagde ontwerp automatisch aan 
op basis van uw afbeelding. 



 Creatief met film 361

4 Een leuke optie in vergelijking met andere services is dat 
u uw ontwerpen ook rechtstreeks kunt afdrukken op 
papier of naar PDF. 

Van	film	naar	flipbook
John Barnes Linnett patenteerde de flipbook in 1868 onder 
de naam ‘kineograph’. In zekere zin is de flipbook zelfs de 
voorloper van de film. Het uitgangspunt is even simpel als 
geniaal: in een klein boekje staat een opeenvolgende reeks 
chronologisch gerangschikte afbeeldingen. Wanneer u het 
boekje met de ene hand vasthoudt en met de andere hand 
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snel door de pagina’s bladert, ziet u een animatie. Via tal van 
online services kunt u flipbooks laten maken van een eigen 
film of van bestaande filmpjes. Tegen betaling ontvangt u uw 
flipbook dan thuis in de bus. Zelf een eigen flipbook maken 
is echter héél gemakkelijk. 

Mac-gebruikers zijn ook hier weer bevoorrecht. 

1 Importeer de foto’s in iPhoto en selecteer ze.

2 Kies Archief	/	Druk	af...

3 Kies Contactvel.

4 Druk af en knip de afbeeldingen uit.
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5 Plaats ze in de juiste volgorde achter elkaar, niet ze of 
laat ze inbinden.

Windows-gebruikers kunnen met onder meer XNview 
(www.xnview.com) of Google Picasa (picasa.google.com) 
hetzelfde effect bereiken.

een	fotomozaïek
Bij fotomozaïeken wordt een afbeelding gevuld met een 
hele reeks andere afbeeldingen. Dit kan dus ook met uw ei-
gen filmafbeeldingen. Het eindresultaat kan bijvoorbeeld in 
een filmposter worden gebruikt.

Op het internet staat heel wat software waarmee fotomoza-
ieken kunnen gemaakt worden.

MacOSaiX aan het werk.
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Naam Downloadurl Besturingssysteem
MacOSaiX homepage.mac.com/knarf/ 

MacOSaiX
Mac OS X

Pixelize lashwhip.com/pixelize.html Linux 
Metapixel www.complang.tuwien.ac.at/

schani/metapixel
Linux 

imosaic www.imosaic.net Windows, Linux en Mac OS X mits 
installatie van Mono

andreamosaic www.andreaplanet.com/ 
andreamosaic/download

Windows. Linux en Mac OS X mits 
installatie van Wine of Darwine.

Van	een	film	een	strip	maken
Heel wat filmstudio’s maken stripversies van hun films, actie-
reeksen of tekenfilms. Ook dit ligt binnen de mogelijkheden. 
Hiervoor heeft u zelfs niet eens een reeks afbeeldingen no-
dig. Belangrijker is om hiervoor een aantal cruciale beelden 
uit elke scène te gebruiken. U kunt MPEG Streamclip of Avi-
demux gebruiken om de gekozen frames te exporteren.

Een strip maken kan met elke tekstverwerker in slechts een 
paar stappen.
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1 Maak een lege tabel aan voor het plaatsen van de af-
beeldingen. Kies zelf het aantal rijen en kolommen.

2 Voeg de afbeeldingen in in de cellen van de tabel.

3 Teken met het tekengereedschap tekstballonnen en 
tekstkaders.

Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van speciale stripsoft-
ware. Heel handig is Comic Life (plasq.com/products). Dit 
programma is beschikbaar voor Windows en Mac OS X en 
kost 24,95 dollar voor de gewone versie en 29,95 dollar 
voor de ‘deluxe’-versie.

U kunt webcambeelden ook rechtstreeks 
importeren en van een tekstballon voorzien.
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Webcams	en	motion	detection

Goochelen	met	de	webcam
Bij een webcam wordt meestal ook de benodigde soft-
ware geleverd. In veel moderne laptops zit een webcam 
ingebouwd. In een MacBook vindt u bijvoorbeeld een in-
gebouwde iSight-webcam die beeld oplevert van een meer 
dan behoorlijke kwaliteit. Veel Mac-software laat toe om 
beelden van iSight op te nemen als afbeelding of als video: 
PhotoBooth, iPhoto, iMovie, iChat,... U kunt het opgenomen 
materiaal vervolgens rechtstreeks in uw filmprojecten inte-
greren. Macam (webcam-osx.sourceforge.net) is een open 
source stuurprogramma voor Mac OS X waarmee meerdere 
USB-webcams kunnen gebruikt worden. Bij heel wat web-
cams wordt geen Mac-stuurprogramma geleverd of worden 
ze standaard niet ondersteund door Apple. Een volledig 
overzicht van alle door Macam ondersteunde en/of geteste 
webcams vindt u op webcam-osx.sourceforge.net/cameras/
index.php.
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Voor Windows bestaan er een reeks interessante en gratis 
webcamviewers. Neem zeker een kijkje op www.snapfiles.
com/Freeware/gmm/fwwebcamviewers.html of movement.
safe-install.com.

In het volgende onderdeel zult u zien hoe u webcambeel-
den kunt gebruiken in live-voorstellingen. 

Motion	detection:	grijp	de	dief
Dorgem (dorgem.sourceforge.net) is een open source web-
camprogramma voor Windows. U kunt het vlot en efficiënt 
gebruiken voor motion detection.

1 Download en installeer Dorgem. 

2 Start Dorgem en selecteer uw camera uit de vervolgkeu-
zelijst. 

3 Klik op de knop Preview. Positioneer uw camera zodat 
hij de gewenste zone in beeld brengt.

4 Klik op Source om de belichting en het contrast aan te 
passen. Klik op OK als u het gewenste resultaat heeft be-
reikt.

Dl7-016.TIF
5 Klik op Options.

6  Vink Use	motion	detection aan. Als u vaststelt dat uw 
webcam na een tijdje in standby gaat, vinkt u de optie 
Reconnect	 if	 no	 motion	 is	 detected	 for	 ...	 minutes 
aan. Stel dan 5 minuten of meer in, anders wordt het 
aantal opgeslagen afbeeldingen te groot. 

7 Klik op OK.

8 Klik op Store	settings.

Dl7-017.TIF
9 Het venster Select	storage	type verschijnt. Kies File.

10 Het venster File	store	settings opent. Voer een naam in 
en vink de optie enable aan.
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11 Stel een interval in en druk op de bladerknop om de op-
slaglocatie in te stellen. 

12 Geef een bestandsnaam op en voer ergens in de naam 
de tekens %G in. Op die manier wordt een tijdstempel 
aan de bestandsnaam toegevoegd.

13  Sluit het venster af door op OK te klikken. Sluit vervol-
gens ook het venster Storage	settings.

14 Test even uit of Dorgem zijn taak naar behoren uitvoert 
door even voor de webcam te bewegen en de uitvoer-
map te controleren.

Het is mogelijk meerdere webcams simultaan te registreren. 
U moet dan eerst de stuurprogramma’s van de webcams on-
der Windows installeren. Dit loopt niet altijd van een leien 
dakje. Vooral Labtec-camera’s kunnen problemen opleve-
ren. Als het lukt, kunt u ze via Dorgem tegelijkertijd moni-
toren. 

1 Klik met de rechtermuisknop op het icoontje van 
Dorgem op uw bureaublad.

2 Maak een snelkoppeling aan. 

3 Een tweede icoontje met de naam Dorgem	 (2) ver-
schijnt op uw bureaublad. 

4 Klik erop met de rechtermuisknop en kies eigenschap-
pen. 
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5 Wijzig het doel in

“C:\Program Files\Dorgem\Dorgem.exe” /c:cam2
 
Start Dorgem en herhaal de eerste stappen. Zorg er wel voor 
dat u de foto’s in een andere doelmap opslaat. Wanneer u 
over online opslagmogelijkheden beschikt, kunt u de uitge-
voerde bestanden ook op een ftp-locatie opslaan. Open 
Store	settings en voer uw ftp-gegevens in.

Motion	detection	onder	Mac	OS	X
Via www.zachpoff.com/site/software/software.html down-
loadt u het gratis programma Video	Trigger voor Mac OS X. 
Het werkt samen met elk invoerapparaat dat door QuickTime 
ondersteund wordt (iSight, DV-camcorders, industriële ca-
mera’s). Met Video Trigger kunt u in het videobeeld tot zes 
gevoelige zones voor motion detection instellen. Uiterst han-
dig daarbij is de mogelijkheid om de gevoeligheid in te stel-
len. Wanneer beweging wordt gedetecteerd in een van de 
zones, kan het programma een AIFF- of WAV-bestand afspe-
len. Video Trigger kan op die manier tot 6 audiobestanden 
simultaan afspelen. De gebruiker heeft volledige controle 
over de uitvoer van het geluid (maximum 16 kanalen).

De achtergrond vastleggen.
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Een geluid kiezen om af te spelen 
wanneer beweging wordt gedetecteerd.

Uw	camera,	dvd-	of	videospeler	als	
webcam
Sommige webcamprogramma’s herkennen een via een USB-
connector (zoals Pinnacle Dazzle) aangesloten camcorder als 
webcam. Dit betekent dat u een gewone camcorder of zelfs 
videorecorder kunt inzetten als webcam. Indien u even uw 
fantasie laat werken, levert dat aardig veel mogelijkheden 
op.

live	multimedia	en	video	

live	video	en	effecten	op	een	
projectiescherm
Linux is een open source besturingssysteem. Anders dan bij 
Windows en andere gesloten software leveren open source 
programmeurs bij hun programma’s ook de programmeer-
code. Dankzij de licentie (meestal GPL) kan de code aange-
past worden voor andere doeleinden, maar ook uitgebreid 
en gepubliceerd worden. Voor Linux betekent dit dat er 
meerdere tientallen distributies in omloop zijn. Naast versies 
die geschikt zijn voor webservers, bestaan er ook kant-en-
klare desktopomgevingen. Een aantal ontwikkelaars hebben 
hier hun tanden in gezet, alle overbodige ballast overboord 
gegooid en er live multimediasystemen van gemaakt. 
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Dyne:bolic van Rastasoft (www.dyne.org) is een dergelijk 
multimediasysteem. Het is een ‘LIVE-CD’ of een besturings-
systeem dat rechtstreeks vanaf een CD-rom werkt. Dyne:bolic 
bevat een massa software voor multimediadoeleinden 
(video, audio en beeldbewerking). Op de Dyne:bolic LIVE-
CD is ook HasciiCam opgenomen, een waanzinnig handige 
functie die webcambeelden live omzet in ASCII-beelden. 

HasciiCam

Ook VLC kan videobeelden als gekleurde ASCII-tekens 
weergeven. Daarvoor moet u wel de video-uitvoer wijzigen in het 

voorkeurenvenster.
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Een ander interessant programma is FreeJ, dat ook beschik-
baar is voor Windows en Mac OS X. In combinatie met een 
multimediaprojector is FreeJ bijzonder krachtig speelgoed. 
Via de commandoregel stuurt u opdrachten en scripts naar 
het programma. Als een echte veejay kunt u vervolgens real-
time effecten, audio en video op een scherm toveren. Met 
behulp van Javascript kan het programma zodanig worden 
aangepast, dat u het kunt aansturen met een WII-mote con-
troller, een joystick of een muis. Een volledige omschrijving 
van alle mogelijkheden vindt u op freej.org/docs/freej-ma-
nual-EN.pdf.

FreeJ-commando’s invoeren in de Terminal.

Green	screen	live
Voor realtime video-effecten en live chroma-key (zie het 
deel over animatie en filmtechnieken) bij concerten of 
toneel voorstellingen bestaan er een aantal dure software-
pakketten.
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Veescope www.dvdxdv.com/NewFolderLookSite/VeeScope/
Products/VeescopeLive.overview.htm

Wirecast www.telestream.net/wire-cast/overview.htm
Adobe Visual Communicator www.adobe.com/products/visualcommunicator
BoinxTV boinx.com/boinxtv/overview

Door de juiste tools en kleine programma’s met elkaar te 
combineren, kunt u echter sneller aan de slag dan u denkt. 
Ontwikkelaar Zach Poff biedt op zijn website het gratis pro-
gramma Chroma	Key	live (voor Mac OS X) aan. Daarmee 
genereert u met behulp van een webcam live green of blue 
screenbeelden. Uiteraard kunt u ook de achtergrond ver-
vangen door een ander beeld. Voorwaarde is natuurlijk dat 
u een goede opstelling bouwt (zie het deel over animatie en 
filmtechnieken).

1 Start het programma.

2 Duid met de muis de weg te filteren achtergrondkleur 
aan.

3 Stel de tolerantiegraad in. 

4 Laad een achtergrondafbeelding of -film in door op de 
knop load te klikken.

Opgelet:	u	kunt	de	live-beelden	niet	opslaan!

live	multimedia	met	webcam	
(webcammax)
WebcamMax (www.webcammax.com) kan, naast het weer-
geven van webcambeelden en beelden van aangesloten 
camcorders, ook afbeeldingen of films vanop de harde schijf 
en zelfs DVD-films weergeven. Het programma kan een aan-
tal realtime effecten op de geopende films loslaten. 
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Zoals de naam al doet vermoeden, doet WebcamMax zich 
ook voor als de standaard webcam van uw computer. An-
dere programma’s die verbinding kunnen maken met een 
webcam zien WebcamMax dus als een aangesloten webcam. 
In combinatie met het onderstaande Onyx biedt dit onge-
kende mogelijkheden. Voor een levenslange licentie betaalt 
u 49,95 dollar. U kunt het programma ook uitproberen, maar 
dan wordt er steeds een vervelend watermerk op uw film-
beelden geplaatst. 

Iedereen	veejay!
Dankzij het gratis (open source) programma Onyx VJ 
(www.onyx-vj.com) wordt u zelf in een mum van tijd vee-
jay. In combinatie met een beamer (multimediaprojector) 
biedt dit programma ongekende mogelijkheden voor live-
voorstellingen. OnyxVJ is geschreven op basis van de mul-
timediaomgevingen Flash en FLEX. Om het programma te 
gebruiken onder Windows, Mac OS X of Linux, moet u wel 
eerst de Adobe AIR-runtime environment installeren via get.
adobe.com/air of labs.adobe.com/wiki/index.php/AIR_for_
Linux:Release_Notes. 

Met OnyxVJ mixt u vlot tot 5 lagen video, animatie en/of af-
beeldingen door elkaar. Bovendien kunt u de transparantie-
graad instellen, effecten op de lagen loslaten enz. Het han-
digste is dat dit alles in realtime gebeurt, al spreekt het voor 
zich dat een snelle computer geen overbodige luxe is.

Ondersteunde bestandsformaten

afbeeldingen jpg, png, gif
animatie swf
film flv, webcam
muziek midi
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Realtime mogelijkheden

• films en animatie naar de lagen slepen
• tekst toevoegen
• effecten naar een laag of het outputvenster slepen
• animatie laten meelopen op het tempo van de audio
• een overvloeimodus instellen
• ...

Een tutorial vindt u op www.ardeco.be/cursus/materiaal/gra-
fisch/flash/onyx.htm.
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Als u Onyx in combinatie met WebcamMax gebruikt, kunt u 
de kracht van beide programma’s bundelen. De live-moge-
lijkheden worden nog groter indien u de webcam vervangt 
door een echte camcorder met USB-aansluiting.

Onyx maakt het ook mogelijk om eigen animaties (swf), films 
of afbeeldingen te integreren. Dat doet u door deze bestan-
den vooraf toe te voegen aan de invoermap van Onyx op 
uw harde schijf. 

Wie het programmeren in de vingers heeft, kan eigen filters 
maken met behulp van de krachtige API (Application Pro-
gramming Interface).
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MuteVJ (www.mutevj.com) is een VJ-tool voor Windows, 
maar is nog volop in ontwikkeling. Het programma is ge-
schreven in de multimediaomgevingen Flash en Director en 
biedt gelijkaardige functies. Toch moet het op veel vlakken 
nog zijn meerdere erkennen in Onyx.

Zeer krachtig, maar enkel voor Mac OS X, is het eveneens 
open source CoGe (coge.lovqc.hu). In vergelijking met Onyx 
en MuteVJ biedt het programma veel meer invoermogelijk-
heden: mov, avi, dv, jpg,... Het ondersteunt eveneens MIDI. 
Ronduit maf is de mogelijkheid om composities en animaties 
te importeren die zijn gemaakt met de Quartz Composer 
van Apple. 
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Synchroon	presenteren	op	meerdere	
schermen
U ziet ze vaak in winkels en trendy cafés: filmpresentaties die 
simultaan en synchroon op meerdere schermen worden ge-
toond. De professionele hardware en/of software die daar-
voor nodig is, is echter zeer duur. 

Professionele hardware voor synchrone multiscreenweerga-
ve zijn onder meer DVD-spelers van Pioneer (DVD-V7400, 
DVD-V5000) en Dave Jones Design sync boxes.

Daarnaast kunt u ook een beroep doen op softwarematige 
oplossingen.

Software Producent Url
WatchOut Dataton www.dataton.com
ProVideoPlayer Renewed Vision www.renewedvision.com/pvp.php
Scalableplayer Scalable Display Techno-

logies
www.scalabledisplay.com/products/
software/scalableplayer

Via internet vindt u ook een aantal open source oplossingen 
voor het synchroon multiscreen weergeven van video.

Software Mogelijkheden Url
ygboX Kan HD-video afspelen maar jammer genoeg 

spelen de ‘clients’ (de weergaveschermen) 
het geluid niet af. Als dit voor u geen pro-
bleem vormt, is ybboX een krachtige tool. 

 (MPE)sourceforge.
net/projects/ygbox

Most Pixels 
Ever

Een open source programmeerbibliotheek 
voor de Processing programmeertaal. Is niet 
geschikt voor video, maar wel voor de weer-
gave van computergegenereerde vector- en 
bitmapanimaties. Levert prachtige en kunst-
zinnige beelden op (op voorwaarde dat u 
kunt programmeren in de op Java gebaseer-
de Processing programmeertaal).

code.google.com/p/
mostpixelsever
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Het gratis MultiScreener voor Mac OS X en Windows (www.
zachpoff.com/site/software/software.html) bestaat uit 2 on-
derdelen: een server en clientsoftware. Het kan alle door 
QuickTime ondersteunde filmformaten synchroon op meer-
dere computers (via een lokaal netwerk) afspelen. De filmbe-
standen moeten wel op elk toestel afzonderlijk aanwezig zijn. 
De server stuurt enkel de afspeelpositie van de film naar zijn 
clients. Films kunnen ook afgespeeld worden op meerdere 
monitors die op dezelfde computer zijn aangesloten of op 
aangesloten videoapparaten zoals DV-camcorders.

De MultiScreener-server.

De MultiScreener-client.



 Creatief met film 381

Video	voor	programmeurs

live	programmeren	met	MAX/MSP	of	
Pure	Data
MAX/MSP (www.cycling74.com/products/max5) zijn real-
time grafische programmeeromgevingen voor audio, video 
en beelden. Ze maken het voor artiesten, componisten en 
programmeurs mogelijk om interactief te werken met audio, 
beelden, video en zelfs met 3D. MAX lijkt een beetje op 
programmeren met Lego. Uit een bibliotheek kunnen on-
derdelen zoals gedragingen (bv. wat moet gebeuren als er 
een audiosignaal binnenkomt?) en grafische elementen (bv. 
knoppen en schuifregelaars) worden samengevoegd. MAX 
heeft dan wel heel wat tegenstanders, toch gebruiken vele 
artiesten, zoals Radiohead en Daft Punk, het om hun shows 
van spectaculaire interactieve beelden te voorzien. 
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Pure	Data	of	Pd (puredata.info) is de open source tegen-
hanger van MAX/MSP. Het is beschikbaar voor Win32, IRIX, 
GNU/Linux, BSD en Mac OS. U kunt het zelfs installeren op 
een PocketPC. 

Multimediaprojecten	met	video	in	Xpres
Xpres is een open source project waarmee u in een wip mul-
timediapresentaties met een menustructuur kunt opbou-
wen. U neemt vlot tekst (html), afbeeldingen ( jpg, gif, png), 
animatiebestanden (swf) en Flash Video (flv) in de presen-
tatie op. Op die manier bouwt u DVD-achtige presentaties, 
die u vervolgens op uw website plaatst. De desktopversie 
werkt vanaf CD-rom en kan ook PDF-bestanden (of andere 
documenten) openen en programma’s opstarten. 

Voorwaarde is wel dat u enigszins thuis bent in de markeer-
taal XML (extended markup language). De hele structuur van 
de presentatie zit verstopt in het bestand presentatie.xml. U 
kunt dit heel eenvoudig in een teksteditor (Scite, Smultron, 
Kladblok) aanpassen. Alle multimedia-elementen blijven in 
een externe map staan. 
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Download Xpres via code.google.com/p/xpres. 

Het XML-bestand is ingedeeld in hoofdstukken (chapters) en slides.

Zelf	een	webcamtoepassing	maken	
met	Flash
In deel 5 vindt u meer informatie over het maken van ani-
maties in Adobe Flash. Flash is een ontwikkelomgeving voor 
webapplicaties en (vector)animaties, waarbij ontwerpen en 
programmeren (scripten) hand in hand gaan. De achterlig-
gende programmeertaal Actionscript (3) maakt het mogelijk 
allerlei interactieve elementen toe te voegen. Met enkele 
regels code schrijft u bijvoorbeeld de basis voor een eigen 
webcamapplicatie. Aangezien het mogelijk is om Flash-ani-
maties in verschillende lagen te plaatsen, kunt u met enige 
fantasie een webcambeeld weergeven achter een andere 
tekening of animatie. Hieronder vindt u een codevoorbeeld. 
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1 Start Flash en kies voor een Actionscript 3.0-bestand.

2 Kies Insert	/	New	symbol.

3 Voer de naam mcCamera in en kies MovieClip in de 
vervolgkeuzelijst.

4 Kies Window	/	Actions in de werkbalk.

5 Voer de onderstaande regels toe aan het Actionscript-
dialoogvenster.
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var bandwidth:int = 0;
var quality:int = 100; 
var camera:Camera = Camera.getCamera(); 
camera.setQuality(bandwidth, quality);
camera.setMode(320,240,30,false); 
var video:Video = new Video();
video.attachCamera(camera);
addChild(video);

	 0 bij bandwidth betekent dat Flash alle aanwezige 
(video)bandbreedte mag gebruiken. Bij setMode wordt 
de beeldgrootte en de beeldsnelheid per seconde inge-
steld. 

6 Klik terug op Scene	1 onder de werkbalk.

7 Voeg een laag toe en plaats daarin een tekst of een PNG-
afbeelding waarvan een bepaald deel is weggeknipt. 
Voor het aanmaken van zo’n afbeelding gebruikt u best 
een beeldbewerkingsprogramma zoals Adobe Photo-
shop of GIMP (www.gimp.org).
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8 Klik op [Ctrl]	+	[eNTeR] onder Windows of [Cmd]	+	
[eNTeR].

9 De Flash-player vraagt uw toelating voor het gebruik van 
de webcam. Klik op Toestaan.
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Krijgt u toch geen beelden te zien, dan zijn er waarschijn-
lijk meerdere videocapteermogelijkheden aanwezig op uw 
systeem (vaak het geval op Mac). Klik dan met de rechter-
muisknop in het Adobe	 Flash	 Player	 Settings-venster en 
daarna op Settings... Klik vervolgens op het tabblad met de 
webcam onder de knop Advanced. Kies de juiste ‘camera’ 
uit de vervolgkeuzelijst.

Op www.riacodes.com/flash/capture-images-from-the-webcam 
vindt u een codevoorbeeld van een webcamapplicatie in 
Flash waarmee u ook beelden van uw webcam met een muis-
klik kunt ‘bevriezen’. Het internet geeft u tal van mogelijkhe-
den voor het in realtime bewerken van webcambeelden en 
voor het maken van sound/motion detection-programma’s 
met Flash.



388 Digitale video

Processing
Het op Java gebaseerde Processing is een open source pro-
grammeertaal en -omgeving voor het programmeren van 
vectortekeningen, animaties en interactieve toepassingen en 
spelletjes. Processing is beschikbaar voor GNU/Linux, Mac 
OS X en Windows. Op processing.org/exhibition vindt u een 
aantal prachtige voorbeelden en animaties. Het hogerop be-
schreven Most	Pixels	ever kan Processing-animaties weer-
geven in multiscreen-toepassingen. Op dev.processing.org/
reference/everything/javadoc/processing/video/package-
summary.html zult u een aantal technieken vinden waarmee 
u Processing-beelden vlot in film omzet. Omgekeerd is het 
ook mogelijk om (live-)videobeelden te integreren in Pro-
cessing-toepassingen. 
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Een processinganimatie op groot scherm.
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Digitaal	
bewaren

Deel	8





 Digitaal bewaren 393

Hoe bewaart u het resultaat van uw noest montage- of film-
werk? Voor welk opslagformaat kiest u? Wat is het meest 
duurzame medium om uw filmmateriaal te bewaren? Hoe 
bewaart u uw films op DVD of op andere opslagmedia? En, 
niet onbelangrijk, zult u die films over pakweg 20 jaar nog 
kunnen bekijken? 

Duurzame	bestandsformaten	en	
codecs
In deel 2 vindt u een overzicht van de belangrijkste contai-
nerformaten en codecs. De meeste filmformaten, zowel con-
tainers als codecs, zijn propriëtair. Dat wil zeggen dat ze zijn 
gebonden aan patentrechten en/of commerciële belangen. 
Softwareontwikkelaars die ondersteuning voor een formaat 
of codec in hun producten willen inbouwen, moeten daar 
meestal licentierechten voor betalen. Bovendien is het voor 
hen vaak onduidelijk op welke formaten en codecs patenten 
rusten en wat wel of niet mag. Daar komt nog bij dat som-
mige patenten enkel van toepassing zijn in de Verenigde Sta-
ten en niet in Europa. Het internet maakt de situatie er zeker 
niet eenvoudiger op. Tot nog toe is er ook veel meer heisa 
geweest rond muziekformaten zoals MP3. Daarom wordt 
dit formaat door heel wat Linux-distributies standaard niet 
ondersteund. Toch laat men aan open source-producten 
vaak oogluikend toe om ondersteuning in te bouwen voor 
codecs en formaten. 

Soms verdwijnen de firma’s achter een bepaald formaat of 
wordt de ontwikkeling ervan stopgezet. Wanneer de spe-
cificaties niet zijn vrijgegeven (closed source) is ondersteu-
ning van het formaat of de codec niet altijd meer mogelijk. 
Omgekeerd kan een firma achter een closed source-formaat 
of codec ook plots beslissen om licentiegelden te vragen. 
Andere firma’s of ontwikkelaars die ondersteuning voor die 
formaten in hun producten hebben ingebouwd, moeten 
dan plots diep in de buidel tasten of de ondersteuning laten 
vallen. 
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Aangezien digitale video niet alleen in een bepaald formaat 
is opgeslagen, maar ook met een al dan niet commerciële 
codec, is bewaren op lange termijn niet echt eenvoudig. Bo-
vendien moet u er steeds rekening mee houden dat sommige 
formaten of codecs uw origineel materiaal erg comprimeren, 
waardoor de kwaliteit soms behoorlijk vermindert. Wanneer 
u bijvoorbeeld een via FireWire opgeslagen DV-film compri-
meert in het FLV-formaat, wordt de bestandsomvang veel 
kleiner, maar is decomprimeren niet meer mogelijk. U kunt 
de originele kwaliteit met andere woorden niet terughalen. 
Tenzij u natuurlijk ook de originele DV-bestanden bewaard 
hebt...

De onderstaande video- en audiocodecs zijn open source. 
Dat wil echter niet zeggen dat op geen enkele van hen een 
patentrecht van toepassing is. Sommige van de beschreven 
codecs zijn bijvoorbeeld versies van closed source-codecs 
die via reverse engineering zijn verkregen. 

Open	source	videocodecs

Dirac-research Een op Wavelet gebaseerde codec ontwikkeld door BBC 
Research.

De BBS ontwikkelde Dirac als een open source en licentievrij 
videocompressieformaat. Schrödinger en Dirac-research zijn de 
software-implementaties (=codecs) van Dirac. Het Dirac-formaat 
belooft hoogstaande compressie voor alle bewerkingen tussen 
webvideo en HD. 

FFmpeg codecs Codecs in de libavcodec-bibliotheek van het FFmpeg project 
(FFV1, Snow, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 part 2, MSMPEG-4, 
H.264, WMV2, SVQ3, MJPEG, HuffYUV, Indeo en andere).

Huffyuv Codec voor compressie zonder verlies.
Lagarith Videocodec voor zeer grondige compressie in RGB, zonder ver-

lies.
libtheora Volledig open source.
OpenAVS Open source versie van de Audio Video Standard (AVS) codec.
Schrödinger Dirac-implementatie
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Tarkin Experimentele en niet verder ontwikkelde, verlieslatende codec 
van Xiph.org. Werd vervangen door Theora.

x264 H.264 (MPEG-4 part 10). x264 is niet echt een codec, vermits het 
kan coderen en niet decoderen. 

Xvid - MPEG-4 part 2 codec, compatibel met ASP (Advanced 
Simple Profile).

Open	source	audiocodecs

FAAC en FAAD2 Open-source implementatie van Advanced Audio Coding
FLAC Verliesloze compressie
FFmpeg WMA  /
LAME Compressie naar het MP3-formaat, dus gepatenteerd.
libvorbis Verlieslatende compressie. Implementatie van het VORBIS-

formaat, ontwikkeld door Xiph.org.
Musepack Verlieslatende compressie gebaseerd op het MP2-formaat.
OpenAVS Reverse engineering versie van de WMA-codec.
Speex Compressie met lage bitrate, bedoeld voor de opname van 

stemmen. Ontwikkeld door Xiph.org.
TTA Verliesloze compressie.
WavPack Codec met verlieslatende of verliesloze compressie.

Opslaan	voor	langdurig	gebruik?
Naast het opslagformaat en de codec is het ook van belang 
even na te denken over het opslagmedium voor uw digitale 
videobestanden. U bent ook daar gebonden aan een aan-
tal restricties zoals de beschikbare ruimte, leessnelheden, 
bestands systemen,... 
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Opnemen	via	FireWire

Opnemen via FireWire met VirtualDub of VirtualDubMod.

Opnemen via FireWire is een goede manier om films in hun 
oorspronkelijke kwaliteit te bewaren. Vooraleer u een film 
via DV/FireWire op uw computer binnenhaalt, moet u zich 
een aantal belangrijke vragen stellen:

• Over hoeveel ruimte beschik ik nog op de harde schijf?

• Welk bestandssysteem heeft mijn harde schijf?

• Beschikt de computer over voldoende geheugen?

• Hoe is de harde schijf verbonden met de computer? Is het 
een interne schijf of een via USB aangesloten medium?

Programma’s zoals Pinnacle Studio geven visueel weer hoe-
veel minuten film u nog kunt opnemen. De opgenomen DV-
bestanden worden automatisch opgeslagen in een tijdelijke 
map op uw computer. Een uur DV-film neemt ongeveer 13 
GB ruimte in beslag.
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Let	 op!	 Als	 u	 die	 tijdelijke	 map	 manueel	 leegmaakt,	 verliest	 u	
meestal	alle	projectbestanden	en	gaat	uw	volledig	montagewerk	
verloren.	

Sommige (oudere) harde schijven hebben een te trage 
schrijfsnelheid om de bestanden snel genoeg op te slaan. 
Zorg er ook voor dat u bij het capteren alle andere program-
ma’s afsluit om zoveel mogelijk geheugenruimte voor het 
capteerprogramma en/of de tijdelijke opslag in een SWAP-
bestand vrij te houden. Wanneer u de DV-stroom recht-
streeks op een externe USB-schijf opslaat, stoot u eveneens 
op problemen die uw filmprogramma kunnen doen crashen.

• De overdrachtsnelheid van USB is veel lager dan die van 
FireWire. Ook al is USB 2 in theorie minstens even snel, 
toch is dat in de praktijk meestal niet het geval.

Heel wat USB-geheugens gebruiken een FAT32-formatte-
ring. Het FAT32-bestandssysteem kan geen bestanden op-
slaan die groter zijn dan 4 GB. Na een kwartier onafgebroken 
opnemen kan uw toepassing hierdoor crashen. Tenzij het 
capteerprogramma de opnames op het juiste moment auto-
matisch opsplitst, maar dat is meestal niet het geval. 
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Via de rechtermuisknop en Eigenschappen kunt u onder Windows 
controleren hoe een schijf geformatteerd is.

Bewaren	op	harde	schijf	
Opslagmedia zijn voorzien van een bestandssysteem. Daar-
door kan informatie op een gegevensdrager worden opge-
slagen en achteraf snel gevonden en geopend worden. 

Er bestaan verschillende soorten bestandssystemen.

• Disk file systems: voor de opslag op harde schijven of op-
tische media

• Flash file systems: om gegevens te bewaren op flashgeheu-
gens zoals telefoongeheugens, geheugenkaarten, USB-ge-
heugens,...

• Database file systems
• Transactional file systems
• Network file systems (terminologie: NFS, SMB, CIFS,...)
• Shared Disk file systems
• Special purpose file systems
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De diverse grote besturingssystemen gebruiken verschillen-
de bestandssystemen. Toch bestaat er meer dan één manier 
om de bestandssystemen van het ene besturingssysteem op 
het andere te lezen. Linux kan lezen van en schrijven naar de 
meeste Windows-bestandssystemen, maar ondersteunt, met 
uitzondering van JFS, niet die van Mac OS (X). FAT-schijven 
zijn vanaf elk modern besturingssysteem te lezen. 

Besturingssysteem Bestandssysteem
Linux Extended File System (ext)

Second Extended File System (ext2)
Third Extended File System (ext3)
Reiser FS
Reiser 4

Mac OS X Hierarchical File System (HFS)
Hierarchical File System Plus (HFS+)
IBM Journaled File System ( JFS)

Microsoft Windows File Allocation Table 12 of 16 (FAT12/FAT16)
File Allocation Table 32 (FAT32)
New Technology File System (NTFS)

Wanneer u een externe harde schijf of NAS-server koopt, is 
het van groot belang dat u weet welk bestandssysteem op 
het medium gebruikt wordt. Standaard is het bijvoorbeeld 
onmogelijk om een NTFS-schijf vanaf Mac OS X te beschrij-
ven. U kunt ze natuurlijk altijd herformatteren naar FAT32, 
maar ook dan stuit u op heel wat problemen. Bij een FAT32-
partitie is de bestandsgrootte beperkt tot 4 GB. Dit is veel te 
weinig om bijvoorbeeld een Blu-ray-image op te slaan. 

Onder Windows 2000/XP kunt u geen FAT32-bestands-
systeem van meer dan 32 GB aanmaken. Microsoft heeft 
die beperking ingebouwd omdat grotere FAT32-systemen 
volgens hen traag en inefficiënt zijn. Toch kan Windows ook 
met veel grotere FAT-partities werken. Wie onder Windows 
een schijf wil formatteren in FAT32, gebruikt best een van de 
volgende tools.
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Software Downloadlink Handleiding
SwissKnife www.compuapps.com/

Download/swissknife/
swissknife.htm

www.neurostechnology.com/files/
support/osd/HowToReformatEx-
tHDtoFAT32.pdf

HP USB Disk Stora-
ge Format Tool

o.a. files.extremeo-
verclocking.com/file.
php?f=197

 

RidgeCrop FAT 32 
Formatter

www.ridgecrop.
demon.co.uk/index.
htm?fat32format.htm

Download fat32format.exe en 
bewaar het in de rootmap van de C-
schijf. Open de command prompt. 

Voer de volgende regel in:

Fat32Format x:

X is de letter van het te formatteren 
station.

Let op: alle reeds aanwezige bestan-
den in een eerder gemaakte partitie 
worden bij dit proces gewist.

mkdosfs FAT 32 
Formatter

www1.mager.org/mk-
dosfs

Indien u onder Mac OS X een FAT32-schijf wilt format-
teren, vindt u meer informatie op Format hard disk 
to fat32 on Mac OS X: www.macosxhints.com/article.
php?story=20040724110933265.

FAT32 HFS HFS+ JFS NTFS
Maximale be-
standsgrootte

4	giga-
byte

2 gigabyte 
(max. 65535 
bestanden)

In theorie 
miljoen(en) 
terabytes. In de 
praktijk komt de 
maximum be-
standsgrootte 
overeen met 
het volume van 
de harde schijf. 

4 peta-
byte

2 terabyte
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FAT32 HFS HFS+ JFS NTFS
Maximale 
schijfgrootte

2 terabyte 
tot 8 tera-
byte (met 
32KB 
clusters)

2 terabyte zie hierboven 32 peta-
byte

theoreti-
sche limiet 
van 16 
exabyte

Lezen vanaf Windows

Mac OS X

Linux

Mac OS

Mac OS X

Mac OS

Mac OS X

Mac OS X

Linux

Windows

Mac OS X

Linux
Beschrijven 
vanaf

Windows

Mac OS X

Linux

Mac OS

Mac OS X

Mac OS

Mac OS X

Mac OS X

Linux

Windows

Linux

Mac OS X 
(via Mac-
Fuse)

U	vindt	een	(vrij)	volledig	vergelijkend	overzicht	van	bestands-
systemen	op	en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems.

Open	elk	bestandssysteem
Omdat het gebruik van een bestandssysteem heel erg ge-
bonden is aan het besturingssysteem, is het niet zomaar 
mogelijk om andere bestandssystemen te lezen of ernaar te 
schrijven. Om dit probleem te omzeilen, kunnen computer-
gebruikers het openen als een virtueel besturingssysteem. 
FUSe (file system in userspace) maakt dit mogelijk voor zo-
wat elk besturingssysteem. 

FUSE is beschikbaar voor Linux, FreeBSD, NetBSD, Open-
Solaris, Windows en Mac OS X en werd zelfs officieel in de 
Linux-kernel geïntegreerd vanaf kernelversie 2.6.14. U kunt 
FUSE downloaden via fuse.sourceforge.net. De versie voor 
Windows vindt u op fuse4win.4host.ru. 

Met FUSE kunt u onder meer lezen en schrijven naar Web-
Drive, GmailFS, EncFS, SSHFS, WikipediaFS, mtpfs (=Creative 
Zen)...
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Hou er wel rekening mee dat FUSE experimentele software 
is. Gebruik het dus steeds op eigen risico.

Bewaren	op	NTFS	onder	Mac	OS	X

Google-ontwikkelaar Amit Singh ontwierp MacFUSe, een 
versie van FUSE voor Mac OS X. U kunt MacFUSE down-
loaden via code.google.com/p/macfuse. Na installatie is het 
beschikbaar via Systeemvoorkeuren. Om NTFS-partities 
uit te lezen, moet u de NTFS-3G	Read/Write	Driver apart 
installeren. U vindt het NTFS-stuurprogramma voor alle be-
schikbare platformen via www.ntfs-3g.org. 

Het installatieprogramma, dat u via macntfs-3g.blogspot.com 
dowloadt, installeert MacFUSE en het stuurprogramma voor 
NTFS in één keer. Na de installatie is NTFS-3G eveneens be-
schikbaar via Systeemvoorkeuren. 



 Digitaal bewaren 403

Filmen	op	geheugenkaarten	
Draagbare apparaten zoals MP3/MP4-spelers (onder Win-
dows opgestarte iPods,...), geheugenkaarten, USB-geheugen-
sticks, harde schijven in camcorders,... zijn meestal geformat-
teerd als FAT32. Zoals u in het overzicht hierboven kunt zien, 
beperkt dat de mogelijkheden aanzienlijk. Veel fabrikanten 
verkiezen FAT32 omdat de grote besturingssystemen er van 
kunnen lezen en kunnen naar schrijven. HD-camcorders met 
SDHC-kaartjes zijn bijna altijd als FAT32 geformatteerd. Dit 
betekent dat in een bestand - ongeacht de grootte van uw 
schijf - maximum 49 minuten film in 720p (H.264/MPEG-4) of 
26 minuten film in 1080p (H.264/MPEG-4) past.

In 2000 publiceerde Microsoft het document ‘Microsoft Ex-
tensible Firmware Initiative FAT 32 File System Specification, 
FAT: General Overwiew of On-Disk Format’. Hierin garan-
deerde Microsoft een aantal rechten voor het gebruik van 
FAT. Velen hebben dit gezien als een vrijgeleide voor het 
integreren van FAT32. Toch heeft Microsoft nog steeds een 
aantal patenten op het FAT-systeem. De licentiegelden zijn 
niet min: 0,25 dollar per verkocht product waarin het FAT-
systeem is geïmplementeerd. Microsoft vervolgde bijvoor-
beeld TomTom voor een schending van de FAT-patenten op 
hun Linux-gebaseerde systemen. 

Films	branden	op	optische	media
Wanneer u filmbestanden op een CD of DVD wilt branden, 
botst u in de brandsoftware al snel op een aantal termen 
waar u niet meteen wijs uitraakt. Welk bestandssysteem 
moet u kiezen voor uw medium? En wat betekenen termen 
als mode 1 en mode 2, joliet,...?

Terminologie

De specificaties van de diverse standaarden zijn o.a. door de 
industriereuzen Philips en Sony in boeken beschreven. Die 
boeken worden aangeduid met een kleur.
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CD-DA (digi-
tal audio) 

Audio-CD. Bevat geen echt bestandssysteem maar een TOC (table 
of content). Het geluid is in digitale vorm op de schijf opgeslagen. 
De specificaties van CD-DA zijn beschreven in het zogenaamde Red 
book. 

U kunt geen gecomprimeerde bestanden zoals MP3 op CD-DA 
bewaren. Brandsoftware die dit toch lijkt toe te laten, converteert 
de bestanden automatisch naar CD-DA. Dit wil echter niet zeggen 
dat u de oorspronkelijke geluidskwaliteit terugkrijgt. 

CD-ROM 
Mode 1

Voor de opslag van computerbestanden (tekst, audio, video...). 
Mode 1 is ontwikkeld voor de eerste generatie CD-roms. Naast de 
opslag van de gegevens is er ook voorzien in een ‘streng’ foutcor-
rectiesysteem. Software of multimediaprogramma’s kunnen immers 
vastlopen wanneer een enkele byte verkeerd wordt overgebracht. 
Die foutcorrectie werkt echter zeer vertragend. 

CD-ROM 
Mode 2 Form 
1

Ongeveer hetzelfde systeem als CD-ROM Mode 1, maar met kleine 
verschillen in de indeling en grootte van de sectoren.

CD-ROM 
Mode 2 Form 
2

Voor multimedia en video-CD. Mode 2 bevat een minder betrouw-
bare foutcorrectie, maar is veel efficiënter voor geluid en video. 
Niemand merkt het als er een fractie van een seconde iets fout 
gaat.

Omdat fouten nog zelden voorkomen, gebruikt men meestal 
Mode 2, ook voor software. 

CD-ROM XA XA (extended architecture) is een uitbreiding van CD-ROM: het 
kan gecomprimeerde audio, video en computergegevens bevatten. 
Die gegevens kunnen simultaan geopend worden. 

CD-extra Bevat naast CD-DA-sporen ook een tweede ‘spoor’ met computer-
data. Wordt in 2 sessies beschreven. 

Hybrid disc 
(hybride CD)

Kan 2 verschillende datasporen bevatten: 

Verschillende bestandssystemen: bijvoorbeeld een door Windows 
herkend en een door Mac OS (9) herkend systeem.

Een beveiligingsspoor (copy-protected).

Een audio-CD met een extra dataspoor.
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Sessie / multi-
sessie

Alle brandbare optische media (dus niet alleen de RW’s) kunnen 
in meerdere sessies beschreven worden. U kunt er dus op verschil-
lende momenten gegevens aan toevoegen. Sluit het medium af om 
het compatibel te maken met andere toestellen. Niet afgesloten 
multi-sessie-media kunt u met ISObuster toch op elke Windowssys-
teem uitlezen (zie deel 2 en deel 3).

Boeken:

• Red Book: CD-DA

• Yellow Book: data-CD

• Green Book: CD-i

• Orange Book: CD-r

• White Book: VCD

• Blue Book: CD-extra

• ISO 9660 (Compact Disc File System)

De International Organization for Standardization (ISO) pu-
bliceerde CDFS (Compact Disc File System) onder ISO-stan-
daard 9660 als bestandssysteem voor optische media. Alle 
grote families van besturingssystemen (Unix/Linux, Mac OS 
(X), Windows...) kunnen er gebruik van maken.

De eerste versie (Level 1) had heel wat beperkingen: be-
standsnamen mochten maximaal 8 tekens en de extensie 3 
bevatten. 

Bestandsnamen mogen maximaal acht tekens bevatten en 
een extensie van 3 tekens. De hiërarchische mappenstructuur 
mag maximaal 8 niveaus diep gaan. Onder Level 2 mogen 
bestandsnamen 31 tekens bevatten. Onder Level 3 mogen 
bestanden gefragmenteerd zijn waardoor packet writing (in-
crementeel schrijven) mogelijk is. In de ISO 9660-standaard 
mogen bestandsnamen enkel uit letters, cijfers en het onder-
lijningsteken bestaan. Een aantal uitbreidingen maken het 
mogelijk ook andere ASCII-tekens te gebruiken, maar dit is 
niet volgens de officiële standaard. 
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Uitbreidingen op de ISO 9660-standaard:

• El Torito: opstartbare of bootable CD’s

• Joliet: unicode-tekens in bestandsnamen

• Rock Ridge: langere namen, Unix/Linux-machtigingen

• Universal Disk Format voor DVD en Blu-ray

De Optical Storage Technology Association (OSTA) lanceer-
de het UDF-formaat als een opvolger voor ISO 9660. UDF 
werd door het ISO herkend en vastgelegd als standaard ISO/
IEC 13346 (ECMA-167). Het UDF-bestandssysteem vormt 
een algemene standaard voor read-only en beschrijfbare 
optische media. 

UDF wordt toegepast bij:

• DVD (DVD-video, DVD-rom, DVD-R, DVD-RAM...)

• magneto-optische schijven

• CD-R, CD-RW

• geheugenkaarten boven de 32 gigabyte

• Iomega REV-schijven

• CD-MRW-schijven

• ...

Besturingssysteem UDF-versie

1.02 1.50 2.0x 2.50 2.60
Windows 98/ME ja nee nee nee nee
Windows 2000 ja ja nee nee nee
Windows XP/Server 2003 ja ja ja nee nee
Windows Vista ja ja ja ja ja
Windows 7 ja ja ja ja ja
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Uw	videomateriaal	branden
Met de meeste moderne besturingssystemen kunt u lege 
optische media rechtstreeks vanuit het bestandssysteem be-
schrijven als een CD-DA of data-CD. Met extra software is 
het ook mogelijk om DVD’s te schrijven. Daarnaast bestaat er 
een hele resem commerciële brandsoftware. 

Toch bestaat er veel gratis en open source software die dit 
werk minstens even goed doet.

Naam Downloadlink Besturingssysteem
Infrarecorder www.infrarecorder.org Windows
Imgburn www.imgburn.com Windows, Linux (met Wine)
Burn (Brand) + MenuEdit burn-osx.sourceforge.

net/Pages/Dutch/home.
html en burn-osx.source-
forge.net/Pages/Dutch/
extras.html

Mac OS X

SimplyBurns simplyburns.berlios.de Mac OS X
K3B Standaard aanwezig op 

elke Linux KDE-desktop
Linux
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K3B, het brandprogramma onder Linux.

U kunt videomateriaal op verschillende manieren op een 
medium branden:

• videobestanden als data branden: de bestanden kunnen 
door alle computersystemen en ook door DVD-spelers 
gelezen worden. Enige voorwaarde is dat de gebruikte 
videoformaten en codecs door de systemen ondersteund 
worden

• VCD/S-VCD: meer informatie vindt u in delen 2 en 3

• DVD / Blu-ray

• DivX

Snel	op	DVD

DVD	Flick	voor	Windowsgebruikers

Met het open source DVD Flick kunnen Windows-gebrui-
kers supersnel videobestanden in een compatibele DVD 
omzetten. Het programma ondersteunt 45 bestandsforma-
ten, meer dan 60 videocodecs en 40 audiocodecs. Op www.
dvdflick.net/features.php vindt u een volledig overzicht van 
alle ondersteunde codecs. Het toevoegen van WMV9-be-
standen werkt echter niet altijd zonder problemen. Voor-
deel is dat u zich geen vragen meer moet stellen over de 
gebruikte formaten. Het programma neemt zelf de conversie 
van alle bestanden voor zijn rekening. Heel wat professionele 
DVD-authoringprogramma’s ondersteunen lang niet zo veel 
formaten. Met een paar muisklikken kunt u een DVD-menu 
samenstellen, ondertitels toevoegen en het hele project op 
een DVD branden. Download het programma via www.dvd-
flick.net. Klik op de knop Add	title... om videobestanden 
toe te voegen.
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Bij de Project	 settings kunt u er ook voor kiezen om de 
aangemaakte DVD als een ISO-image op uw harde schijf te 
bewaren. Een ISO-image kan ook met andere brandsoftware 
op een DVD bewaren. Voordeel is dat u het dan ook ach-
teraf nog op een DVD kunt branden. 

Bij Menu	settings	kiest u een sjabloon. In vergelijking met 
andere DVD-software is het renderen van een preview hier 
in een mum van tijd gebeurd. Op wpattinson.com/DVDf-
template.shtml vindt u een uitgebreide gids voor het eigen-
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handig bouwen van nieuwe sjablonen. Dit gaat echter niet zo 
vlotjes als DVD Flick zelf laat vermoeden. U mag op dit vlak 
vooral niet bang zijn van een handvol code...

Via de knop Create	DVD brandt u het DVD-beeld op een 
schijf of slaat u het op als een ISO-image.

Burn	voor	Mac	OS	X-gebruikers

Het open source programma Burn (Brand) maakt het voor 
Mac OS-gebruikers mogelijk om supersnel DVD’s (met 
menu), VCD’s, S-VCD’s of CD’s samen te stellen. Of u kunt 
gewoon een data-CD branden met uw filmbestanden. 
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Met het programma Menuedit (burn-osx.sourceforge.net/
Pages/Dutch/extras.html) past u bestaande sjablonen aan of 
bouwt u eigen menusjablonen. Het programma ondersteunt 
zelfs Photoshop PSD-bestanden. In de huidige versie blijven 
de sjablonen zeer eenvoudig. 
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In het eigenlijke brandprogramma moet u via Voorkeuren 
het gewenste sjabloon kiezen als u voor een DVD kiest. Ver-
volgens sleept u via drag en drop videobestanden naar het 
programma. Het programma zet de bestanden automatisch 
om in het juiste formaat (mpeg2 voor DVD).
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Professionele	DVD’s
Mac OS X-gebruikers die iLife hebben geïnstalleerd, kunnen 
gebruikmaken van het fantastische iDVD. Op Windows Vista 
is standaard een DVD-programma geïnstalleerd. Wie liever 
heel professioneel aan de slag gaat, kan een commercieel 
programma aanschaffen. 

Commerciële	DVD	authoring	software

Heel wat video editing-programma’s bevatten een extra 
onderdeel of programma voor het aanmaken van DVD’s en 
DVD-menu’s. Doorgaans kunt u kiezen uit een aantal sjablo-
nen (templates) die u in beperkte mate zelf kunt aanpassen. 
De onderstaande lijst is zeker niet volledig.

Adobe Premiere Elements www.adobe.com/nl/products/premiereel
AVS Video Editor www.avs4you.com/AVS-Video-Editor.aspx
Cyberlink PowerDirector www.cyberlink.com/products/powerdirector/

overview_en_US.html
Cyberlink Power2GO www.cyberlink.com/products/power2go/over-

view_en_US.html
Magix Film op DVD www.magix.com/nl/film-op-dvd/detail
Nero Vision www.nero.com
Pinnacle DVD Maker Plus www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Pro-

ducts/Consumer+Products/Home+Video/
Studio+Family/DVD+Maker+Plus

Roxio Creator Suite

Roxio Easy Media Creator Suite

www.roxio.com/enu/products/creator/suite/
overview.html

Sothink Movie DVD Maker www.sothinkmedia.com/movie-dvd-maker
Ulead DVD MovieFactory Plus www.corel.com
Ulead VideoStudio Plus www.ulead.com/runme.htm

U kunt ook kiezen voor een professioneel programma waar-
in u elk onderdeel zelf kunt samenstellen. Enige ervaring in 
de postproductiewereld en de grafische sector is dan zeker 
geen overbodige luxe.
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Software Producent link
Adobe Encore Adobe www.adobe.com/uk/products/premiere/encore/

index.html 

(Ook als onderdeel van Adobe Premiere Pro 
CS4-software)

DVD Studio Pro Apple De specificaties vindt u op www.apple.com/
finalcutstudio/specs/#dvdstudioproEncoreProd
uctApple

(Samen met Final Cut Studio)
Sonic BD Power-
Station 

Sonic www.sonic.com/products/professional/BDPo-
werStation/quicklook.aspx

Liquid Chrome XE Pinnacle/ 
AVID

 www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Products/
Consumer+Products/Advanced+Video

Avid Liquid en Avid 
Liquid Pro

Avid www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Products/
Consumer+Products/Advanced+Video

Vegas Pro Sony www.sonycreativesoftware.com/vegaspro
... ... ...
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Door de integratie met andere Adobeproducten kan Enco-
re ook Photoshop-ontwerpen inlezen, wat het programma 
vooral interessant maakt voor grafici. DVD Studio Pro ligt 
dan weer goed in de markt door zijn integratie met het fan-
tastische video editing-programma Final Cut Studio.

Open	source	authoring	software

Het open source pakket DVDauthor is een zeer krachtige 
manier om DVD’s en DVD-menu’s samen te stellen. Maar zo-
als met veel open sourcepakketten het geval is, moet u er 
eigenhandig voor in code gaan werken (o.a. XML). Gelukkig 
bestaan er een aantal GUI’s voor (gebruiksvriendelijke om-
gevingen).

DVDStyler heeft de meest gelikte interface. U kunt er kie-
zen uit een massa achtergrondafbeeldingen, knoppen enz. 
Bovendien kunt u heel gemakkelijk eigen knoppen en ach-
tergronden toevoegen. Wie handig is met beeldbewer-
kingsprogramma’s als Photoshop of GIMP, kan zelf zijn ei-
gen knoppen ontwerpen. Met DVDauthor is het eveneens 
mogelijk om bewegende beelden als achtergrond van een 
menu uit te kiezen. 

DVDAuthorGUI download.videohelp.com/
liquid217/dvdauthorgui.pl

Windows

Gui for DVDauthor download.videohelp.com/gfd Windows
DVDStyler www.dvdstyler.de Windows, Linux
SmallDVD www.smallsoftware.co.uk/smalldvd Mac OS X
Qdvdauthor qdvdauthor.sourceforge.net Linux (en Posix-

compatibel)
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Als u problemen ondervindt met het gebruik van DVDauthor, 
kunt u een van de volgende pakketten installeren:
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Dscaler MPEG Filters sourceforge.net/projects/deinterlace/files/DScaler%20
5%20-%20Alpha%20MPEG%20Filters

GPL MPEG2 Decoder  sourceforge.net/projects/gplmpgdec
Directshow filter manager www.softella.com/dsfm/index.en.htm
Batchdemux download.videohelp.com/liquid217/download.

pl?d=batchdemux0.14.zip

Een professioneel ogende DVD met iDVD (Mac OS X)

iDVD is net zoals iMovie en Garageband een vast onderdeel 
van de iLife-suite. Zoals we van Apple-producten gewoon 
zijn, is het programma zeer gebruiksvriendelijk en biedt 
het tegelijkertijd heel professioneel ogende sjablonen en 
menu’s. 

Met Magic	iDVD zet het programma u zelf op weg. Naast 
films, kunt u ook een slideshow van afbeeldingen toevoegen. 
OneStep	 DVD maakt het mogelijk om DV-materiaal van 
een via FireWire aangesloten camera rechtstreeks op DVD 
te branden. 
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Maar ook de gewone iDVD-versie werkt zeer gebruiksvrien-
delijk. Nadat u een sjabloon hebt gekozen, kunt u videobe-
standen importeren en naar de diverse sjablonen slepen. 
Uiteraard is dat enkel mogelijk met videoformaten die door 
Apple QuickTime worden ondersteund. Ook leuk is de 
optie om een achtergrondvideo toe te voegen. Wanneer u 
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start met een leeg project, kunt u filmbestanden naar de lege 
effectgebieden in de sjablonen slepen.

Door uw hele DVD-project als een stamboom weer te geven, 
creëer je een beter overzicht.
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iDVD-thema’s aanpassen

Wie niet tevreden is met de aanwezige sjablonen (wat ons 
erg zou verbazen), blijft jammer genoeg op zijn honger zit-
ten. Online vindt u namelijk bijna geen enkele aanbieder van 
(gratis) iDVD-sjablonen. Wie graag experimenteert, kan de 
aanwezige sjablonen ombouwen tot nieuwe. Hiervoor moet 
u echter goed weten waarmee u bezig bent. 

1 Open de programmamap op uw harde schijf.

2 Klik met de rechtermuisknop op iDVD.app	 en kies 
Toon	pakketinhoud...

3 Blader naar de map Contents	/ Resources.

In die map bevinden zich alle onderdelen van de sjablonen 
die in iDVD worden gebruikt. Maak vooraf best een kopie 
aan van deze map en bewaar die elders op uw harde schijf. 
Let echter steeds op: u moet goed weten waar u mee bezig 
bent vooraleer u aanpassingen doet. TIFF-bestanden kunt u 
openen en bewerken in Photoshop of GIMP. De bestanden 
met thmb in hun naam zijn verkleinde versies (previews) van 
knoppen of sjabloonelementen of zelfs van onderdelen van 
het programma. Bestanden met de extensie .qtz kunt u ope-
nen als Quartz Composer op uw computer is geïnstalleerd. 

Het bestand iDVD.plist bevat een overzicht van alle sjablo-
nen opgesteld in XML. Indien u op basis van een bestaand 
thema een nieuw sjabloon zou aanmaken, kunt u het aan 
deze lijst toevoegen. De eigenlijke sjabloonbestanden zitten 
in mappen met de extensie .pox. Daarin navigeert u naar de 
map Contents	/	material.

U kunt zelf een poging ondernemen om op basis van deze 
bestanden een nieuw sjabloon samen te stellen. Het film-
bestand kan gemaakt worden in bijvoorbeeld Adobe After 
Effects of Apple Motion, het masker en de voorgrondafbeel-
ding in Adobe Photoshop of GIMP.

In het bestand FakeThemes.plist staat een overzicht van 
alle bestanden uit de sjablonenlijst in iDVD.
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De eigenlijke sjablonen vindt u op uw harde schijf onder 
Bibliotheek	 (library)	 /	 Application	 Support	 /	 iDVD	 /	
Themes. In de map Themes vindt u meerdere bestanden 
met de extensie	.theme. Klik er op met de rechtermuisknop 
(Ctrl + klik) en kies Toon	pakketinhoud. Blader vervolgens 
naar Contents	/	Resources. 

U vindt in de map een geluidsbestand en een achtergrond. 
U kunt deze bestanden vervangen door andere, op voor-
waarde dat u de oude bestanden herbenoemt en de nieuwe 
bestanden de oorspronkelijke naam en extensie krijgen. Let 
er ook voor op dat de afbeeldingen dezelfde grootte krijgen 
als het oorspronkelijke bestand. 

Windows	DVD	Maker

Windows DVD Maker zit enkel bij Windows Vista Ultimate 
en Home Premium. In de andere versies zult u vruchteloos 
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naar dit programma zoeken. Op www.windowsmoviemaker.
com vindt u een reeks handige tutorials om er beter mee om 
te springen.

Kleine bestanden met DivX

DivX	is	niet	DIVX

DivX ;-) 3 begon als een gehackte versie van de MPEG-4 Ver-
sion 3 video codec van Microsoft. 

DivX is een compressiealgoritme (codec) waarmee film zeer 
sterk gecomprimeerd kan worden. De codec deelt een 
beeld op in blokken van 16 op 16 pixels. Tussen 2 sleutel-
frames (keyframes) worden enkel die blokken opgeslagen 
die werkelijk veranderd zijn. 

De smiley in de naam DivX ;-) verwijst naar het geflopte DIVX-
systeem (Digital	Video	express) van het Amerikaanse Cir-
cuit City, een elektronicaketen. Samen met een aantal grote 
partners zoals Buena Vista Home Entertainment, MGM/UA, 
Paramount, Universal, DreamWorks SKG en 20th Century Fox 
zetten ze een alternatief verdeelsysteem voor films op. Voor 
5 dollar kocht je een film die je thuis in een speciale DIVX-
speler gedurende 48 uur kon bekijken. Wou je hem nadien 
nog bekijken, dan moest je bijbetalen. Je kon een DIVX-film 
tegen hogere prijs ook gewoon aankopen. Via een telefoon-
lijn werd de betaalinformatie bijgehouden. Hét grote nadeel 
was dat je voor de films een speciale speler moest aanschaf-
fen die ook een stuk duurder was dan een DVD-speler. Om 
dit (betaal)systeem mogelijk te maken, werden zowel de 
schijven als de spelers van een zeer sterke beveiliging voor-
zien: serienummers, drievoudige DES-encryptie, watermer-
ken en analoge kopieerbeveiliging. Het is opmerkelijk dat 
veel van die technieken onder een of andere vorm hun weg 
hebben gevonden naar Blu-ray. Ook voor het milieu was het 
geen goede zaak, aangezien veel klanten de films gewoon 
weggooiden na een kijkbeurt. Bovendien stapten heel wat 
grote filmhuizen zoals Warner Bros en Columbia Tristar niet 
mee in het systeem. In 1999 werd het systeem opgegeven. 
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Het DVD-formaat had het van DIVX gewonnen en wie DIVX-
films had aangekocht, zat met een reeks nutteloze schijven. 
Maar al snel kwam DivX onder een heel andere vorm terug...

Met DivX ;-) 3 is het mogelijk om DVD-films te rippen en zeer 
gecomprimeerd op een CD-R te branden. Hiervoor ontwik-
kelde de online gemeenschap speciale afspeelsoftware, 
samen met tools voor het converteren naar het Divx-formaat. 

encore	2	is	niet	Adobe	encore

De ontwikkelaars van DivX	3 vormden de firma DivX Net-
works Inc. en ontwikkelden een nieuw compressiealgoritme 
(encore	 2, niet te verwarren met Adobe Encore) om niet 
langer in de illegaliteit te werken. Aanvankelijk werd DivX 
open source gelanceerd (OpenDivX) maar de code werd al 
snel ingetrokken. DivX Networks Inc. veranderde van naam 
en werd DivX Inc. in 2005. Dez firma ontwikkelde de nieu-
we DivX 4-codec op basis van de encore-code. Een aantal 
onafhankelijke ontwikkelaars ontwikkelden op basis van de 
OpenDivX-code de opensource XviD-codec. 

DivX	Media	Format	(DMF)	is	AVI	

Bij DivX 6 is niet alleen een nieuwe versie van de codec ge-
publiceerd, maar ook een containerformaat: DivX Media For-
mat. De containerbestanden met extensie .divx ondersteu-
nen een aantal van DVD bekende opties zoals interactieve 
menu’s, ondertitels, meerdere audiosporen, hoofdstukken... 
Toch zijn DMF-bestanden eigenlijk gewone AVI-bestanden 
waarvan de extra onderdelen in RIFF-headers zijn opgesla-
gen. Zo wordt het mogelijk om de films ook met andere soft-
ware of spelers te openen zonder dat de extra DMF-opties 
worden weergegeven. 

Steeds meer DVD-spelers ondersteunen het ‘officiële’ DviX-
formaat. Die spelers dragen het logo DivX	Ultra	Certified.
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Authoring	software	voor	DivX

TMPGEnc Authoring Works 
(ook voor DVD en Blu-Ray)

www.pegasys-inc.com/en/
index.html

Windows

DivX Author en DivX Pro www.divx.com/en/pro-
ducts/software

Windows, Mac OS X

Dr DivX labs.divx.com/DrDivX Windows, Mac OS X

Terug	naar	tape
Met heel wat video-editing software kunt u uw (gerenderde) 
eindmontage ook terugsturen naar een digitale videotape 
op een via FireWire aangesloten camera. 
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Terugsturen naar de camera met Windows Movie Maker.

Opslaan op camera met Pinnacle Studio.
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Vanuit het (oude) iMovie HD.

Een zelfspelende film-CD met MoviX

Movix is een ultrakleine Linux-distributie die u als een live-
CD kunt opstarten. Een live-CD is een besturingssysteem dat 
kan starten en werken vanaf een CD-rom of USB-geheugen 
(stick, harde schijf...). MoviX is eenzijdig gericht op het afspe-
len van multimedia zoals audio en video. Het gebruik is zeer 
eenvoudig. U legt de MoviX-CD in de CD/DVD-speler van 
uw computer en herstart hem. Even later start het program-
ma op en kunt u aan de slag. Na gebruik sluit u het systeem 
weer af en haalt u de CD uit de speler. Windows kan weer 
normaal opstarten. 

MoviX bestaat in 3 smaken:

MoviX: een versie die multimedia kan afspelen vanaf CD, 
DVD, harde schijf, USB, netwerk...

MoviX	2: MoviX maar dan met een grafische schil

eMovix: een MoviX-versie die u samen met de videobestan-
den op één CD brandt. De geïntegreerde speler speelt dan 
de aanwezige videobestanden af. 

MoviX ondersteunt een groot aantal tv-kaarten en gra-
fische kaarten, maar lang niet allemaal. De in MoviX aan-
wezige mediaspeler is in feite het open source MPlayer 
(www.mplayerhq.hu/design7/news.html). MPlayer is als 
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programma ook afzonderlijk te installeren op Windows, Li-
nux en Mac OS X. MoviX speelt alle filmformaten die ook 
door MPlayer worden ondersteund. 

U kunt een Movix-CD op een Apple-computer niet starten 
om de volgende redenen:

MoviX is bedoeld voor de Intel-architectuur.

MoviX start (boot) via een klassieke BIOS, maar niet via het 
op recente Intel-Macs aanwezige EFI.

Onder Mac OS X kunt u MoviX starten via emulatie/virtuali-
satie met VirtualBox (www.virtualbox.org).
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een	MoviX-cd	maken

Onder Linux bestaan er diverse manieren om een MoviX-cd 
te maken. Naast de command line tool Movixmaker (savan-
nah.nongnu.org/projects/movixmaker) kunt u ook vanuit het 
brandprogramma K3B met een paar muisklikken een Mo-
viX-schijf branden. 

Ook al is MoviX een Linux-distributie, toch is het bijzonder 
eenvoudig om ook onder Windows een MoviX-schijf te 
compileren. Download MovixISOCreator van movixisocre-
ator.prv.pl en installeer het programma.

1 Start MovixISOCreator.

2 Selecteer het gewenste tabblad.

3 De eerste keer is het mogelijk dat u nog manueel de pa-
den naar de diverse bronmappen moet ingeven. Wel-
licht zijn de MoviX-bronbestanden automatisch mee op 
uw computer geïnstalleerd (bijvoorbeeld in C:\Program 
files\movix083\boot-message). Als dit niet het geval is, 
moet u de bronbestanden downloaden vanaf de MoviX-
website (movix.sourceforge.net).
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4 Voer een uitvoermap (destination directory) in en geef 
een naam aan het ISO-bestand.

5 Sleep videobestanden vanuit Windows naar de drop-
zone. Hou daarbij in de gaten of er nog voldoende 
ruimte aanwezig is op uw CD-R.
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6 Klik op de knop START. 

7 Een ISO-image wordt in de uitvoermap aangemaakt. 

8 Brand het ISO-beeld met ImgBurn of Infrarecorder op 
een schijf. 

In een aantal DVD-spelers kunt u de op een MoviX-CD aan-
wezige videobestanden ook lezen en afhankelijk van de on-
dersteunde formaten en codecs ook afspelen. 

De bestanden op een Movix-CD in een HDD/DVD-recorder van 
LiteOn.
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Video	op		
het	net

Deel	9
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Dankzij het Flash videoformaat en online diensten zoals You-
Tube werd video publiceren op het web makkelijker dan 
ooit. In dit deel bekijken we hoe u video op uw website of 
in een online videoservice plaatst. Wat is streaming video? 
Hoe kunt u internetvideo opnemen en bewaren op uw com-
puter? Hoe maakt u video op uw thuisnetwerk toegankelijk 
zonder hiervoor speciale hardware of toestellen te moeten 
aankopen?

Hoe	werkt	het	web?
Video op een website plaatsen was lange tijd allesbehalve 
evident. Zeker als u wilde dat iedereen de film kon bekijken 
en/of als u wilde vermijden dat bezoekers de film op hun 
computer opsloegen. Een van de hoofdredenen is dat het in-
ternet en het wereldwijde web volledig anders werken dan 
bijvoorbeeld radio of televisie. 

Een website is ingedeeld in webpagina’s, die op zich weinig 
gemeen hebben met het klassieke begrip pagina uit een 
boek of tekstverwerkingsbestand. Een webpagina kan tekst 
bevatten, maar ook grafische elementen (kleuren, versierin-
gen,...) en multimedia zoals afbeeldingen, geluid, films, ani-
maties of spelletjes.

Webpagina’s en de links tussen de diverse pagina’s zijn op-
gesteld in de taal HTML (hypertext markup language). Dit is 
geen programmeertaal, maar een taal waarmee u aanduidt 
waar elk onderdeel van een tekst zich bevindt. HTML be-
paalt in feite de structuur van de webpagina.

De bovenstaande titel zou in HTML gecodeerd zijn als 

<h2>Hoe werkt het web?</h2>

Een alineatekst plaatst men tussen <p> en </p>.

<p>Video op een website plaatsen...</p>

De HTML-code markeert het begin en het einde van elk 
tekstonderdeel. 

Anders dan bij tekstverwerkingsbestanden, worden afbeel-
dingen niet in het bestand bewaard, maar gelinkt. De web-
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browser interpreteert de HTML-code en plaatst de externe 
afbeelding op de juiste plaats in de webpagina. Een afbeel-
ding met de naam foto.jpg zou u als volgt in de webpagina 
kunnen weergeven:

<img src=”foto.jpg”/>

In de code staat img voor image en src voor source (bron 
of het adres/pad van de afbeelding).

Om het uitwisselen van informatie tussen browsers en web-
servers mogelijk  te maken, moeten beide een aantal afspra-
ken (technieken) volgen die zijn vastgelegd in het HTTP-pro-
tocol (Hypertext Transfer Protocol). Wanneer de internetge-
bruiker een webpagina opvraagt via zijn browser (request), 
zendt de server (response) eerst het gevraagde HTML-do-
cument en vervolgens alle gelinkte afbeeldingen en grafische 
elementen naar de browser van de gebruiker. De browser 
voegt daarna alle onderdelen weer samen. Wanneer alle be-
nodigde elementen naar de browser zijn doorgestuurd, sluit 
de server de verbinding met de browser weer af. De server 
vergeet eigenlijk meteen wie hem daarnet bezocht heeft. 
HTTP werkt dus als volgt: na de request van de gebruiker 
volgt de response van de server en wordt de verbinding 
tussen beide verbroken. Een gevolg is dat alle afbeeldingen, 
webpagina’s enz. die de gebruiker via de browser opvraagt, 
van de server naar de clientcomputer worden gekopieerd 
en daar in een tijdelijke map worden bewaard.  

Hierdoor is het niet meteen mogelijk om te verhinderen dat 
thuisgebruikers bestanden van uw website  opslaan. Klas-
sieke analoge televisie of radio kan natuurlijk ook opgeno-
men worden, maar de televisie- of radiotoestellen doen dit 
uiteraard niet uit zichzelf. Het binnenkomende beeld van 
een tele visieuitzending komt als een stroom van informatie 
binnen en wordt niet automatisch in een tijdelijke map be-
waard. Het beeld dat u nu ziet op uw televisiescherm is even 
later echt weg... Tenzij u het opneemt natuurlijk.
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De werking van HTTP: request en response

Codecs	en	containers	voor	
internet
In Deel 2 leggen we u precies uit wat containerformaten en 
codecs zijn en vindt u een overzicht van de meest gebruikte 
combinaties. Ook al bieden heel wat codec/container-ont-
wikkelaars ook webbrowserplugins aan voor hun formaten, 
toch is het aantal gebruikte formaten op internet eerder 
klein.

Het door Microsoft ontwikkelde AVI-containerformaat 
heeft zijn beste tijd gehad. Een AVI-bestand kan diverse 
types video en audio bevatten. Het hoort dan ook bij de 
(reeds oude) familie van de RIFF- en IFF-formaten (Resource 
Interchange File Format) waar o.a. ook TIFF, PNG en MIDI 
toe behoren. Het is echter weinig zinvol om deze formaten 
voor toepassingen op het internet te gebruiken. Als op-
volger voor AVI ontwikkelde Microsoft het ASF-formaat. 
Daarin kunnen WMV (Windows Media Video) en WMA 
(Windows Media Audio) met DRM-beveiliging opgeslagen 
worden. Het ASF-formaat is gepatenteerd en gebonden aan 
zeer strikte licenties. Gebruik het dus nooit achteloos op een 
website, want dat zou u zuur kunnen opbreken. 

MPEG, MPG, MP,... zijn vlaggen die meerdere ladingen dek-
ken. De Moving Picture Experts Group (een initiatief van 
diverse ontwikkelaars en bedrijven) ontwikkelt de MPEG-
standaarden sinds de vroege jaren 1990. 
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Afkorting Staat	voor...
MP1 MPEG-1 Part 3 Layer 1
MP2 MPEG-1 Part 3 Layer 2
MP3 MPEG-1 Part 3 Layer 3
MP4 MPEG-4 Part 14

MPEG-4 Part 14 is een containerformaat gebaseerd op 
QuickTime. Het 3GP-formaat voor mobiele telefoons is er 
een vereenvoudigde versie van. MPEG-4 Part  bevat AAC 
(Advanced Audio Coding) en  in MPEG-4 Part 10 zit AVC 
(Advanced Video Coding). Het MP4-formaat is wijdver-
spreid omdat iTunes, QuickTime, DivX enz. aangepaste ver-
sies van MPEG-4 gebruiken. Het MOV-formaat vormt zelfs 
halvelings de basis voor het MP4-formaat. In tegenstelling 
tot ASF kan MOV licentievrij gebruikt worden. 

De massaal gebruikte FlV-container komt hieronder nog uit-
gebreid aan bod. 

Xiph.org ontwikkelt al enige jaren Ogg als een open source 
containerformaat. Daarnaast ontwikkelen ze de Vorbis-, 
Speex- en FlAC-audiocodec en de Theora- en Tarkin-
videocodecs. 

Video	in	een	webpagina
Webbrowsers bieden standaard ondersteuning voor het 
weergeven van JPEG- ( JPG), GIF- en PNG-afbeeldingen in 
webpagina’s. (X)HTML voorziet een eenvoudige markering 
(tag) voor het invoegen van zulke afbeeldigen.

<img src=”PadVanHetAfbeeldingsbestand/NaamVanDeAfbeelding”/>

De weergave van video in uw webpagina’s zorgde altijd voor 
heel wat meer problemen. Op zich mag u ook niets anders 
verwachten. De computer van de gebruiker die uw webpa-
gina bezoekt, moet de codec en het containerformaat kun-
nen weergeven. Zoals u in deel 3 kunt lezen, is dit niet echt 
evident. Ook al kiest u voor een ‘standaardformaat’, dan nog 
mag u er niet van uitgaan dat iedere bezoeker het filmbe-
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stand zal kunnen afspelen. Veel hangt immers ook af van de 
gebruikte webbrowser en het besturingssysteem (Windows, 
Mac OS X, Linux,...).

Omdat het in de begindagen van het wereldwijde web alles-
behalve vanzelfsprekend was om video in een webpagina 
op te nemen, was er tot nog toe geen eenvoudige manier 
of tag om video op te nemen. De browserfabrikanten ont-
wikkelden hiervoor hun eigen technieken of bedachten niet-
standaard HTML-tags. Handige webdesigners combineer-
den de tags om de video op meerdere systemen te kunnen 
weergeven. 

Plugins	voor	video-weergave
In (X)HTML is de <object>-tag opgenomen voor de weer-
gave van bestandstypes die niet standaard door een web-
browser kunnen worden weergegeven. Via extra parameter-
tags bepaalt u het type bestand, de breedte en de hoogte. 
In oudere browsers kan men in plaats van <object> ook de 
<embed>-tag gebruiken. 

Wanneer de webbrowser bij het renderen (omzetten 
van HTML in een voor mensen zichtbare weergave) een 
<object>-tag tegenkomt, speelt hij de afhandeling ervan 
door aan een plugin of insteekmodule. Zo’n plugin is een 
klein programma dat de functionaliteit van de browser uit-
breidt. Onder Internet Explorer noemt men zulke plugins 
ActiveX-controls. De meest verspreide en bekendste plugin 
is ongetwijfeld de Flash-player van Adobe (vroeger Macro-
media).  

<object>	of	<embed>?
Wie ervaring heeft met het bouwen van webpagina’s, zal 
ongetwijfeld weten dat voor het toevoegen van multime-
diabestanden zoals audio, video, flash, Shockwave,... de 
<object>-markering gebruikt wordt. Omdat Internet Explo-
rer die markering niet op een gestandaardiseerde manier 
gebruikte, werkte de code vaak niet in andere browsers. 
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Om de compatibiliteit te garanderen, combineerden web-
designers vaak de <object>-tag met de <embed>-tag. Deze 
laatste markering is niet-standaard en afkomstig uit de (ver-
ouderde) Netscape-webbrowser. Toch bestaat er een tech-
niek die u toelaat op relatief eenvoudige wijze multimedia in 
webpagina’s te integreren en de niet-standaard <embed>-
markering overboord te gooien. U mag echter niet bang zijn 
om rechtstreeks in de HTML-code te werken. 

Windows	Media	Player-bestanden	in	een	
webpagina
Met de onderstaande code kunt u Windows Media Player-
bestanden insluiten in een webpagina. 

<object type=”video/x-ms-wmv” data=”PadNaarWMV-bestand/NaamWMV-
bestand” width=”320” height=”240”>
  <param name=”autostart” value=”true” />
  <param name=”controller” value=”true” />
  <param name=”src” value=”PadNaarWMV-bestand/NaamWMV-
bestand”/>
</object>

 
Uiteraard moet u PadNaarWMV-bestand en NaamWMV-
bestand vervangen door de URL (absoluut internetadres) of 
het relatieve pad (op de webserver) van het videobestand. 
Wanneer de parameter autostart op true is ingesteld, be-
gint de film meteen bij het openen van de pagina te spelen. 
De parameter controller bepaalt of de bedieningsknoppen 
(start, pauze,...) worden weergegeven. 

QuickTime-films	in	een	webpagina	
zonder	embed
In de meeste browsers (buiten Internet Explorer) kunt u op 
een gelijkaardige manier ook QuickTime-films aan uw web-
pagina’s toevoegen. Voorwaarde is en blijft natuurlijk dat 
uw systeem MOV-bestanden kan weergeven. In Internet Ex-
plorer moet echter de respectieve ActiveX-control worden 
opgestart. 
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Het W3C, een ‘onafhankelijke’ organisatie die de ontwikke-
ling van onder meer HTML en XHTML stuurt, maakte het 
mogelijk om binnen de <object>-tag meerdere ‘geneste’ 
<object>-tags in te sluiten. Wanneer de browser het boven-
liggend object niet kan weergeven, zou hij moeten proberen 
de volgende weer te geven. Als hij het wél kan weergeven, 
moet hij het onderliggend object negeren... 

<object> Bovenliggend object (rest van de code is 
weggelaten)

<object> Ingesloten object
</object> Einde ingesloten object
</object> Einde bovenliggend object

Jammer genoeg houdt Internet Explorer, toch nog steeds de 
belangrijkste browser, zich niet aan de regels. IE toont alle 
objecten die hij kan weergeven (dus boven- en onderlig-
gende) en toont zelfs ‘iets’ bij objecten die hij niet kan weer-
geven. 

Gelukkig voorziet Internet Explorer een niet-standaard tech-
niek, waardoor de webdesigner code in zijn pagina kan op-
nemen die enkel door Internet Explorer wordt uitgevoerd. 
Hiervoor maakt de browser gebruik van HTML-commen-
taarregels. 

In programmeertalen en opmaaktalen zoals HTML is het 
mogelijk om commentaar (uitleg over de code voor de 
gebruiker of de programmeur) op te nemen. In HTML moet 
commentaar tussen <!-- en --> staan.

<!-- Hier staat commentaar -->

Die commentaar is natuurlijk enkel te zien in de broncode 
van de webpagina, en niet in de browserweergave zelf.   
Wanneer u de commentaarregels wat uitbreidt, kunt 
u code schrijven die enkel door Internet Explorer of 
bepaalde versies ervan wordt uitgevoerd. 

<!--[if IE 8]>
<p>Dit is internet explorer 8.</p>
<![endif]-->
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Andere browsers interpreteren de bovenstaande regels 
volledig als ‘commentaar’. Internet Explorer doet dat via de 
[if IE 8]-uitbreiding. Webontwikkelaar Lachlan Hunt bedacht 
een slimme hack waarmee we net het omgekeerde kunnen 
doen: de code enkel laten uitvoeren door alle andere brow-
sers. Hierdoor kunnen we het ingesloten object voor Inter-
net Explorer verbergen en werkt de <object>-markering 
vlekkeloos in alle browsers:

<!--[if !IE]>-->
<p>Dit is niet Internet Explorer.</p>
<!--<![endif]-->

De code voor het invoegen van een QuickTime-film ziet er 
als volgt uit:

<object classid=”clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B” 
  codebase=”http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab” 
  width=”320” height=”240”>
  <param name=”src” 
    value=”PadNaarHetMOV-bestand/NaamVanHetMOV-bestand” />
  <param name=”controller” value=”true” />
  <param name=”autoplay” value=”false” />
  <!--[if !IE]>-->
  <object type=”video/QuickTime” 
    data=”PadNaarHetMOV-bestand/NaamVanHetMOV-bestand” 
width=”320” height=”240”>
    <param name=”autoplay” value=”false” />
    <param name=”controller” value=”true” />
  </object>
  <!--<![endif]-->
</object>

Opgelet:	De	breedte	 (width),	de	hoogte	 (height)	en	het	 type	
zijn	verplichte	parameters.

Op een gelijkaardige manier kunt u ook Windows Media 
Player-bestanden in een webpagina opnemen: 

<object classid=”CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153- »
00C04F79FAA6” 
  id=”player” width=”320” height=”240”>
  <param name=”url” 
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    value=”PadNaarWMV-bestand/NaamWMV-bestand” />
  <param name=”src” 
    value=”PadNaarWMV-bestand/NaamWMV-bestand” />
  <param name=”showcontrols” value=”true” />
  <param name=”autostart” value=”true” />
  <!--[if !IE]>-->
  <object type=”video/x-ms-wmv” 
    data=”PadNaarWMV-bestand/NaamWMV-bestand” 
    width=”320” height=”260”>
    <param name=”src” 
      value=”PadNaarWMV-bestand/NaamWMV-bestand” />
    <param name=”autostart” value=”true” />
    <param name=”controller” value=”true” />
  </object>
  <!--<![endif]-->
</object>

Vreemd	 genoeg	 verhindert	 (Microsoft)	 Internet	 Explorer	 de	
autoplay-functie	 voor	 (Apple)	 QuickTime-films,	 terwijl	 het	 wel	
werkt	voor	(Microsoft)	WMV-bestanden.

De ietwat vreemde classid-parameter bepaalt onder welke 
klasse het object (plugin) in het register van Windows is op-
geslagen. Die classid is voor elke plugin anders en u moet 
hem dan ook perfect overnemen in uw code. Deze para-
meter wordt enkel begrepen door Internet Explorer onder 
Windows. Andere browsers weten er geen blijf mee. 

Onder	Windows	kunt	u	de	juiste	classid	opzoeken	in	het	register	
via	het	programma	regedit.

Flash	Video	
Lange tijd deden Windows Media, QuickTime en RealM-
edia er alles aan om het meest verspreide videoformaat 
voor internet te worden. Sinds Macromedia (Adobe) video-
ondersteuning in zijn Flash-player heeft geïntegreerd, is de 
strijdbijl begraven. Voorlopig toch.

Flash Video (FLV) is een containerformaat voor het aanbie-
den van video via het internet. Iedere browser waarin de 
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flashplugin is geïnstalleerd, kan in principe FLV-bestanden 
weergeven. Bovendien kan iedereen die Flash Video in zijn 
webpagina’s wil opnemen, ook zijn eigen FLV-speler schrij-
ven. Volledig op maat. Het is ook mogelijk om FLV-bestanden 
samen met andere multimedia-elementen (Adobe noemt ze 
liever rich media) te integreren in een Flash-bestand (swf). 
De populariteit van het FLV-formaat blijkt eens te meer uit 
het feit dat videoservices zoals Blip.TV, YouTube, Google 
Video, Yahoo! Video, Metacafe, Reuters,... resoluut voor dit 
formaat hebben gekozen. 

Het	FLV-formaat	is	open.	Iedereen	mag	het	dus	in	zijn	eigen	ap-
plicaties	gebruiken.	Op	de	gebruikte	codecs	rusten	echter	pa-
tenten!

Ondersteunde codecs in FLV:

· Video: On2 VP6, Sorenson Spark (Sorenson H.263), 
Screen video, H.264

· Audio: MP3, ADPCM, Linear PCM, Nellymoser, Speex, 
AAC, G.711

Ondersteunde codecs in (het jongere) F4V-formaat: 

· Video: H.264

· Afbeeldingen: GIF, PNG, JPEG

· Audio: AAC, HE-AAC, MP3

FLV-bestanden kunnen in een SWF-bestand ingesloten zijn 
of extern (zelfs via streaming) in een SWF-bestand ingele-
zen worden. De Flash-plugin kijkt niet naar de extensie, 
maar naar de inhoud van het bestand, waardoor u evenmin 
gebonden bent aan een vaste extensie. U kunt het bestand 
i.p.v. video.flv dus ook gerust video.mp4 noemen.

Adobe heeft recent het FLV-formaat herschreven. Naast de 
extensie .flv onderscheiden we nu ook .f4v, .f4p, .f4a en .f4b.
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extensie Mimetype Beschrijving
.f4v video/mp4 Video 
.f4p video/mp4 Beveiligde video (Protected 

Video) 
.f4a audio/mp4 Audio 
.f4b audio/mp4 Audio Book 

Flash video kan op verschillende manieren weergegeven 
worden.

· Via een mediaspeler die het FLV-formaat ondersteunt.

·	 Ingesloten	in	een	SWF: als u het videobestand wil aan-
passen, moet u ook het Flash-bestand (swf) aanpassen.

· Progressieve	download: met behulp van ActionScript (2 
of 3) kunt u externe FLV-bestanden in een SWF-bestand 
inlezen en weergeven. Door een exacte timecode mee te 
sturen, kan men ‘streaming’ nabootsen. De Flash-player 
leest het progressieve bestand dan slechts voor een deel 
in. Ook YouTube en Google Video maken gebruik van 
deze ‘onechte’ streamingmethode.

·	 Streaming	 via	 RTMP: via extra webserversoftware zo-
als Flash Media Server, VCS, ElectroServer, Wowza Pro, 
WebOrb of het open source Red5 kunnen FLV-bestanden 
gestreamd worden.

Film	converteren	naar	FlV
Met de op FFMpeg gebaseerde RIVA	FlV	encoder (rivavx.
com/?encoder) kunt u een aantal videoformaten naar het 
FLV-formaat converteren. U kunt dit echter ook rechtstreeks 
in FFmpeg of met SUPeR (zie deel 3).

ffmpeg -i film.avi -f flv -b 200000 film.flv 

Een commandoregelopdracht voor het converteren van een AVI-
bestand naar FLV met FFMpeg.

Op code.google.com/p/dvd2flv2ftp vindt u het programma 
DVD2FlV2FTP. Daarmee zet u in nauwelijks 4 muisklikken 
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een VOB-file van een DVD om in een FLV-bestand. Waarna 
u het via FTP op uw website publiceert. Erg snel en handig.

Riva FLV Encoder

Flash	Video	of	Silverlight	op	uw	
website
Voor wie enigszins vertrouwd is met de scriptingtaal 
Actionscript, is het relatief eenvoudig om in het program-
ma een eigen FLV-speler te bouwen. Daarvoor kiest u best 
een van de standaard FLV-sjablonen. Wilt u echter uitgebrei-
de mogelijkheden inbouwen, dan maakt u beter gebruik van 
een kant-en-klare FLV-speler. 
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Zelf	een	FlV-speler	bouwen
Met Adobe Flash maakt u in een oogwenk uw eigen FLV-
speler. 

1 Maak een nieuw Actionscript 2.0-bestand.

2 Kies Window	/	Components.

3 Kies FlVPlayback in het tabblad Components.

4 Sleep de component naar het werkvlak (de Stage). 

5  Kies Window	/	Component	Inspector. 

6 Het dialoogvenster/tabblad Component	 Inspector	
verschijnt. 

7 Klik in het grijze vakje achter contentPath.

8 Het venster Content	 Path verschijnt. Blader naar het 
FLV-bestand en klik op OK.

9 Klik op Ctrl	+	eNTeR om uw speler uit te testen. Kies 
File	/	Publish om de speler op te slaan als een webpa-
gina en een SWF-bestand.
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TIP!	 Let	 op	 dat	 je	 de	 uiteindelijke	 webpagina	 en	 het	 SWF-
bestand	in	dezelfde	map	bewaart	als	het	FLV-bestand.	

U kunt de speler eenvoudig van uiterlijk veranderen.

1 Selecteer de optie skin. 

2 Klik op het vergrootglas om de gewenste skin te laden. 
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3 Het dialoogvenster Select	skin verschijnt. 

4 Selecteer de gewenste skin uit de vervolgkeuzelijst bij 
Skin. In een preview ziet u hoe de skin van uw player er 
gaat uitzien.

TIP!		Als	de	naam	van	de	skin	het	woord	external	bevat,	dan	
verschijnt	het	bedieningspaneel	onder	de	film	(zie	hierboven).	
Als	 in	 de	 naam	 het	 woord	 over	 voorkomt,	 dan	 verschijnt	 het	
bedieningspaneel	op	de	film	zelf.	

JW	FlV	Player
Een van de meest populaire FLV-spelers voor gebruik in web-
pagina’s is ongetwijfeld de FLV Player van de Nederlander 
Jeroen Wijering (www.longtailvideo.com). Voor gebruik op 
een commerciële website betaalt u weliswaar 49 euro, maar 
de uitgebreide mogelijkheden zijn die prijs zeker waard. 
Een overzicht van alle functies en tutorials vindt u op www.
longtailvideo.com/players/jw-flv-player. Met behulp van het 
bestand yt.swf (dat zich in het downloadpakket bevindt) 
kunt u zelfs YouTube-films in uw eigen speler weergeven!
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JW	WMV	Player
Microsoft lanceerde Silverlight om de concurrentie aan te 
gaan met de Flash Player. Ondanks hun hoge verwachtingen 
is de echte doorbraak echter (nog?) niet gekomen. Jeroen 
Wijering bouwde zijn WMV Player voor het Silverlight-
platform. Gebruikers moeten de Silverlight-plugin geïn-
stalleerd hebben om de WMV Player in de webpagina te 
kunnen ‘zien’. Bij Internet Explorer wordt die standaard mee 
geïnstalleerd. Bij andere browsers en platformen moet de 
plugin apart gedownload en geïnstalleerd te worden. De 
Flash-plugin kent echter een veel grotere verspreiding en 
ondersteuning. 

Flowplayer
Via flowplayer.org downloadt u de schitterende en open 
source Flowplayer voor gebruik en integratie op uw web-
sites. 

De open source (GPL) versie kost uiteraard niets en kunt 
u op een onbeperkt aantal (ook commerciële) websites 
gebruiken. Daarnaast bestaan er 2 commerciële versies met 
mogelijkheid tot support. 

Omdat de broncode vrij beschikbaar is, kunt u de Flowplayer 
bovendien naar eigen wens aanpassen of uitbreiden met tal-
rijke plugins. De speler ondersteunt dan ook diverse playlist-
formaten en skinning.

Dl9-008.TIF

YouTube	en	collega’s
YouTube is ongetwijfeld een van de drukst bezochte web-
sites van onze tijd. Toch is eigenaar Google nog steeds op 
zoek naar een manier om het platform ook winstgevender 
te maken. Alternatief Google Video is een stille dood aan 
het sterven. En ook bij YouTube zijn een aantal beperkingen 
ingevoerd. Zo kunt u geen films meer uploaden die langer 
dan 10 minuten duren. 
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YouTube	en	collega’s
YouTube is ongetwijfeld een van de drukst bezochte web-
sites van onze tijd. Toch is eigenaar Google nog steeds op 
zoek naar een manier om het platform ook winstgevender 
te maken. Alternatief Google Video is een stille dood aan 
het sterven. En ook bij YouTube zijn een aantal beperkingen 
ingevoerd. 

Zo is de maximale duur van een door gebruikers te uploa-
den film beperkt tot 10 minuten.

Op www.videomenu.com vindt u een overzicht van alle 
videowebsites. 

TOP	20	(2009)
1 YouTube.com
2 Hulu.com
3 Tv.com
4 Dailymotion.com
5 Metacafe.com
6 Vids.MySpace.com
7 Truveo.com
8 Break.com
9 Veoh.com
10 Vimeo.com
11 Fancast.com
12 Video.Yahoo.com
13 MegaVideo.com
14 Crackle.com
15 Television.AOL.com
16 LiveLeak.com
17 Watch-Movies.net
18 Blip.tv
19 Joost.com
20 Viddler.com
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Blip.tv geïntegreerd in een andere website.

YouTube-video	in	uw	website
U kunt niet zomaar alle YouTube-video’s in uw website 
integreren. De auteur of uitgever moet hiervoor zijn toe-
stemming hebben gegeven. Uiteraard moet u die toestem-
ming niet zelf aanvragen. Indien het mag, kan de bewuste 
film via YouTube gewoon ‘gelinkt’ worden. 

De meeste videowebsites laten toe dat hun films (en hun 
reclame) in uw webpagina’s weergegeven (embed) worden. 
Zo integreert u bijvoorbeeld YouTube-films in uw webpa-
gina: 

1 Ga naar YouTube.com en vraag de gewenste film op.

2 Als de embed-optie wordt weergegeven, kunt u de film 
integreren in uw website.
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3 Klik op het knopje Customize om de Embed-instellin-
gen aan te passen naar wens.

4 U kunt de kleuren van de YouTube-speler aanpassen.

5 Klik met de muis in het embed-invoerveld om de code 
te selecteren.

6 Klik op de rechtermuisknop en kies Kopieer (of kopië-
ren).

7 Plak de gekopieerde HTML-code in de HTML van uw 
webpagina. 

HTMl5	maakt	het	‘makkelijker’
Bij de onwikkeling van de nieuwste HTML-versie (HTML5) 
probeerde men rekening te houden met de noden en 
verzuchtingen van webdesigners. De nieuwe <video>- 
en <audio>-tag moest het mogelijk maken om video- en 
audiobestanden even eenvoudig aan een webpagina toe 
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te voegen als  afbeeldingen. Extra plugins zouden hierdoor 
overbodig worden. Hiervoor moeten de browsers dan wel 
ondersteuning voor video inbouwen, waardoor ze die be-
standen zelf kunnen weergeven. En hier wringt nu net het 
schoentje. In tegenstelling tot afbeeldingen bestaat er geen 
‘standaardformaat’ voor video. Bovendien kunnen videobe-
standen ook meerdere codecs bevatten, wat de ondersteu-
ning nog bemoeilijkt. 

Bron Weergave	in	browser
<video src=”www.blabla.be/films/film.mp4”> 
Uw browser ondersteunt de video-tag niet.  
</video>

Your browser does not support the 
video tag of weergave van de video...

Aan de <video>-tag  kunnen nog extra attributen en waardes 
meegegeven worden.

Bijvoorbeeld:

<video  width=”400” autoplay=”true” src=”www.blabla.be/films/
film.mp4”>
Uw browser ondersteunt de video-tag niet.
</video> 

Attribuut Waarde Beschrijving
autoplay true | false Wanneer de waarde op ‘true’ is ingesteld, begint 

de video meteen te spelen bij het laden van de 
pagina. 

controls true | false Bij de waarde ‘true’ worden bedieningsknoppen 
getoond.

end numerieke waarde Bepaalt waar het multimediabestand moet stop-
pen. 

height pixels Bepaalt de hoogte van het videobeeld in pixels.
loopend numerieke waarde Bepaalt het punt waar het multimediabestand 

terug moet keren naar het beginpunt van de 
loop.

loopstart numerieke waarde Bepaalt het beginpunt van de loop voor het mu-
timediabestand.

playcount numerieke waarde Bepaalt hoe vaak het bestand moet getoond 
worden. 



 Video op het net 453

Attribuut Waarde Beschrijving
poster url Het adres van een afbeelding die moet getoond 

worden als de video nog niet volledig geladen is.
src url De link van het af te spelen multimediabestand.
start numerieke waarde Bepaalt waar het multimediabestand moet begin-

nen met spelen. 
width pixels De breedte van het videobeeld in pixels.

Groot probleem is dat de browsermakers en drijvende 
krachten achter het internetgebeuren het niet eens raken 
over de videocodec. Om de ondersteuning voor een aan-
tal codecs zoals bijvoorbeeld H.264 in te bouwen, zouden 
browsermakers dure licenties moeten betalen. Om proble-
men met patenten te vermijden, wilden een aantal HTML5-
ontwikkelaars kiezen voor het open source Ogg Theora. 
Vreemd genoeg is de angst voor een patentenstrijd de re-
den waarom Apple nu net geen Ogg Theora-ondersteuning 
wil inbouwen in zijn Safari-browser. Bovendien zou de kwali-
teit van het Ogg Theora-algoritme te laag zijn. 

Microsoft (Internet Explorer) houdt zich afzijdig en dat is ook 
wel te begrijpen. Ze ondersteunen liever hun eigen WMV- 
en ASF-formaten. Bovendien ondermijnt de <video>-tag 
voor een stuk de taak van hun Silverlight-plugin. 

De Mozilla Foundation (Firefox, Fennec,...) en Opera gaan 
wél voor Ogg Theora en wijzen andere codecs zoals H.264 
en WMV door de licentiekost resoluut af. Google kiest zowel 
voor Ogg Theora als voor H.264. Als de patenten op H.264 
verlopen, bestaat de kans dat Apple toch voor deze codec 
gaat. Maar ook dan is het verre van zeker dat Microsoft volgt. 
Iets wat van groot belang is, want zijn Internet Explorer blijft 
voorlopig de meest gebruikte browser. Toch heeft de brow-
sergigant de laatste jaren al vaker zijn koers moeten bijstel-
len onder de druk en de eisen van de internetgemeenschap. 
Voorlopig is de <video>-tag eerder een doodgeboren kind.
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Online	video-editing
Via www.moviemasher.com/demo kunt u het open source 
MovieMasher downloaden. Dat is een Flash-applicatie 
waarmee u online (op uw eigen website) video- en audio-
bestanden kunt monteren. Het eindresultaat van uw mon-
tage wordt niet als een filmbestand opgeslagen, maar als 
een soort van afspeellijst die achteraf als één geheel (com-
pleet met audio en transities) kan bekeken worden. Om de 
bestanden te kunnen bewaren, moet u enigszins kunnen 
programmeren in een serverside programmeer- of scripting-
taal zoals ASP, ASP.NET of PHP.

MovieMasher in actie.

Playlists	en	redirectors
Naast het invoegen van een film in een webpagina en online 
services zoals YouTube, bestaat er nog een andere mogelijk-
heid voor het aanbieden van online video. Met een playlist 
of afspeellijst kunt u meerdere videobestanden aanbieden 
aan een grote diversiteit van apparaten: mobiele telefoons 
zoals de iPhone, webbrowsers, RSS-lezers, iTunes, Sony Play-
station, Xbox,... 
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Omdat afspeellijsten zelf geen videodata bevatten, maar en-
kel het adres van de verschillende bestanden, worden het 
ook wel redirectors genoemd. Wanneer u een redirector-
bestand of playlist in een teksteditor (Kladblok, Scite, Smul-
tron,...) opent, krijgt u de unieke adressen van alle videobe-
standen te zien.  

M3U,	extended	M3U	en	RAM
Een M3U-afspeellijst is een simpel tekstbestand. Elke regel 
tekst bevat de URL van een MP3-bestand. Vermits heel wat 
mediaspelers die een M3U-playlist kunnen afspelen, ook 
videobestanden kunnen weergeven, is het mogelijk om ver-
wijzingen naar videobestanden in de afspeellijst op te ne-
men. 

Voorbeeld:

www.blabla.be/media/audio/1.mp3
www.blabla.be/media/audio/2.mp3
www.blabla.be/media/video/1.mov
www.blabla.be/media/video/2.mp4

 
Bij Extended M3U kan ook informatie zoals de titel van het 
bestand worden meegestuurd. 

Voorbeeld:

#EXTM3U
#EXTINF:123,Mooie melodie
www.blabla.be/media/audio/1.mp3
#EXTINF:321,Mijn eerste hit
www.blabla.be/media/audio/2.mp3 
#EXTINF:123,Vakantie op Mars
www.blabla.be/media/video/1.mov
#EXTINF:321,Terugkomst van de noorpool
www.blabla.be/media/video/2.mp4

 
RealNetworks lanceerde een ‘uitgebreide’ versie van M3U: 
de RAM-afspeellijst. Hierbij kan ook extra informatie, zoals 
titels en afspeelduur, aan de RealPlayer worden meegege-
ven.
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Voorbeeld:

rtsp://helixserver.example.com/video1.rm?screensize=double&mod
e=theater
rtsp://helixserver.example.com/audio1.rm?start=55&end=1:25

Mediaspelers met ondersteuning voor M3U: iTunes, Totem, 
VLC, Winamp, Windows Media Player, XMMS, Zink...

Extensies: .m3u, .m4u, .rm, .ram, .ra,...

PlS
M3U-bestanden geven de mediaspeler geen metadata 
(componist, titel, duur,...) door. Om dit mogelijk te maken, 
werd, naar het voorbeeld van Windows INI-bestanden, het 
PLS-formaat ontwikkeld. 

Voorbeeld:

[playlist]
NumberOfEntries=3
File1=www.blabla.be:80
Title1=Mooi lied
Length1=-1
File2=www.blabla.be/lied.mp3
Title2=Prachtig lied van mezelf
Length2=286
File3=www.blabla.be/video.mp4
Title3=Vakantiefilm
Length3=3487
Version=2

Extensie: .pls

ASX	(Advanced	Stream	Redirector)
Het ASX-formaat van Microsoft slaat een afspeellijst op in een 
XML-bestand. Ook XML-bestanden zijn eenvoudige tekstbe-
standen waarin zowel de mediabestanden als metagegevens 
zoals titel en componist gestructureerd worden opgeslagen. 
Ze ondersteunen HTTP-bestanden én streaming media via 
het RTSP- en MMS-protocol. ASX wordt vaak gebruikt voor 
streaming video in het ASF-formaat (Advanced Streaming 
Format, Active Streaming Format) van Microsoft.
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Sinds de lancering van WMV en WMA wordt het nieuwe 
ASX-formaat ook wel WAX of WVX genoemd. WVX-
bestanden kunnen als XML, maar ook als INI-bestanden op-
gesteld worden.

Voorbeeld XML-gebaseerd:

<ASX version = “3.0”>
 <Title>Films</Title>
  <Entry>
    <Ref href=”www.blabla.be/video1.wmv”/>
  </Entry>
  <Entry>
    <Ref href=”www.blabla.be/video2.wmv”/>
  </Entry>
</ASX>

Voorbeeld INI-gebaseerd:

[Reference]
Ref1=www.blabla.be/video.wmv
Ref2=www.blabla.be/video2.wmv

Extensies: .asx, .wvx, .wax,...

XSPF
Xiph.org, de ontwikkelaar achter de open source videoco-
dec Ogg Theora, ontwierp het XSPF-formaat. XSPF is even-
eens XML-gebaseerd. De regels tussen <!-- en --> zijn com-
mentaarregels die u gerust mag weglaten. 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<playlist version=”1” xmlns=”xspf.org/ns/0/”>
    <trackList>
        <track>
            <location>example.com/song_1.mp3</location>
            <!-- artiestnaam -->
            <creator>Led Zeppelin</creator>
            <!-- album -->
            <album>Houses of the Holy</album>
            <!-- lied -->
            <title>No Quarter</title>
            <!-- commentaar -->
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            <annotation>I love this song</annotation>
            <!-- tijdsduur in milliseconden -->
            <duration>271066</duration>
            <!-- afbeelding hoes -->
            <image>images.amazon.com/images/P/B000002J0B.01.
MZZZZZZZ.jpg</image>
            <!-- Webadres -->
            <info>www.blabla.be</info>
        </track>
    </trackList>
</playlist>

SMIl
Naast ASX en XSPF is ook SMIL (Synchronized Multimedia 
Integration Language) een op XML gebaseerd formaat. 
Net zoals een HTML-document is het opgebouwd uit een 
<head>- en een <body>-onderdeel. In de <head>-tag wor-
den metadata en layoutgegevens opgeslagen. De lijst van 
weer te geven media worden dan weer in het <body>-ge-
deelte bewaard. Zoals de naam al doet vermoeden, is SMIL 
vooral bedoeld voor het weergeven van een ‘presentatie’ 
waar de ‘kijker’ doorheen geloodst wordt. Een SMIL-docu-
ment kan zo worden opgebouwd dat diverse audio- en of 
videosporen synchroon worden weergegeven. Naast video 
en audio, kunt u ook tekst en afbeeldingen in een presen-
tatie opnemen. Het is zelfs mogelijk om overgangseffecten 
tussen de diverse ‘slides’ in te stellen. 

Op www.w3schools.com/smil wordt de werking en de 
samen stelling van SMIL-bestanden u stap voor stap uitge-
legd. 

<smil xmlns=”www.w3.org/2001/SMIL20/Language”
<head>
<layout>
<root-layout width=”320” height=”240” background-color=”black” 
/>
<region id=”r1” left=”0” top=”0” width=”320” height=”240” 
fit=”fill” z-index=”1”/>
</layout>
</head>
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<body>
<seq>
<video src=”www.blabla.be/video1.mp4” region=”r1” dur=”60s” />
<video src=”www.blabla.be/video2.mp4” region=”r1” begin=”30s” 
dur=”60s”/>
<video src=”www.blabla.be/video3.mp4” region=”r1” begin=”60s” 
dur=”60s”/>
</seq>
</body>
</smil>

 
Mediaspelers met ondersteuning voor SMIL: Adobe Media 
Player, Amarok, Helix Player, KMPlayer, Moyea Web Player, 
QuickTime Player, RealPlayer, Totem, Windows Media Play-
er.

Ook sommige toestellen kunnen SMIL-afspeellijsten weer-
geven: Zune, IAdea XMP-300 media player, ViewSonic 
NMP-550 media player, Thomson/Grass Valley MediaEdge-3 
player, spelers met de 1080p decoder chips zoals de Sigma 
Designs 8634-processor.

Vodcasts,	podcasts,	ATOM,	RSS,...
Net zoals XSPF, ASX en SMIL is het RSS-formaat op XML 
gebaseerd. RSS is in de eerste plaats bedoeld voor het pu-
bliceren van nieuwsartikels en u vindt het dan ook vaak te-
rug op nieuws- en portaalsites. Een RSS-feed bevat de titel, 
een korte omschrijving en een link naar het nieuwsartikel. De 
meeste e-mailclients (Mozilla Thunderbird, Outlook,...) kun-
nen zich abonneren op een RSS-feed. Vervolgens ontvangen 
ze automatisch alle nieuw toegevoegde berichten, zoals dat 
ook bij e-mail gebeurt.

In plaats van nieuwsartikels, kunt u echter ook audio- of 
videobestanden als link in een RSS-bestand opnemen. In het 
geval van audio spreekt men van een podcast, bij video van 
vodcast (video on demand cast), maar de termen worden 
vaak door elkaar gebruikt. 

Een RSS- of vodcast-bestand is, zoals alle XML-bestanden, 
opgebouwd volgens een vaste structuur. Voor programma’s 
als iTunes, dat uitgebreide ondersteuning biedt voor pod- 



460 Digitale video

en vodcast, kunt u extra markeringen opnemen. Die marke-
ringen worden enkel door het respectieve programma weer-
gegeven. 

Vodcasts kunnen bestanden via HTTP (klassieke download) 
of streaming video aanbieden.

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<rss xmlns:itunes=”www.itunes.com/DTDs/Podcast-1.0.dtd” 
version=”2.0”>
<channel>
<title>Titel van de vodcast</title>
<itunes:author>Kris Merckx</itunes:author>
<link>www.myhacks.be</link>
<description>Beschrijving van de vodcast.</description>
<itunes:subtitle>Ondertitel van de vodcast.</itunes:subtitle>
<itunes:summary>Samenvatting van de vodcast.</itunes:summary>
<language>NL</language>
<itunes:owner>
<itunes:name>Kris Merckx</itunes:name>
<itunes:email>verzonnen@email.be</itunes:email>
</itunes:owner>
<category>Thema</category>
<itunes:category text=”thema”></itunes:category>
<item>
<title>Titel van de film</title>
<itunes:author>Kris Merckx/itunes:author>
<description>beschrijving van de film</description>
<itunes:subtitle>Ondertitel voor de ganse film</itunes:subtitle>
<itunes:summary>Samenvatting van de inhoud</itunes:summary>
<enclosure url=”www.blabla.be/film.mp4” length=”10940416” 
type=”video/mp4” />
<guid>www.blabla.be/film.mp4</guid>
<itunes:duration>00:09:14</itunes:duration>
<itunes:keywords>kernwoord1, kernwoord2, kernwoord3</
itunes:keywords>
</item>
</channel>

Naast iTunes bestaan er nog een reeks alternatieven voor 
het weergeven van pod- en vodcasts. RSS-readers kunnen 
de videobestanden vaak aan hun respectieve afspeelpro-
gramma’s koppelen. Voor het weergeven en opslaan van 
podcasts onder Windows, Mac OS X, Linux en FreeBSD 
kunt u het open source Juice ( juicereceiver.sourceforge.net) 
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gebruiken. Miro (www.getmiro.com) is een gratis en open 
source programma voor het weergeven van vodcasts onder 
Windows, Mac OS X en Linux.

De RSS-lezer Juice.

Miro.
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Naast een RSS/vodcast kunt u een afspeellijst ook in het 
vergelijkbare ATOM-formaat opslaan.

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>
<feed xmlns=”www.w3.org/2005/Atom”>
  <title type=”text”>Films</title>
  <subtitle type=”html”>Ondertitel</subtitle>
  <updated>2009-10-3T12:29:29Z</updated>
  <id>tag:blabla.be,2009:9</id>
  <link rel=”alternate” type=”text/html” hreflang=”en” 
href=”blabla.be/”/>
  <link rel=”self” type=”application/atom+xml” href=”blabla.be/
films.atom”/>
  <rights>Kris Merckx</rights>
  <entry>
    <title>Films</title>
    <link rel=”alternate” type=”text/html” href=”www.blabla.be/
uitleg”/>
    <link rel=”enclosure” type=”audio/mpeg” length=”1337” 
href=”www.blabla.be/media/video/film.mp4”/>
    <id>tag:blabla.be,2009-10-3T12:29:29Z</id>
    <updated>2009-10-30T12:29:29Z</updated>
    <published>2009-09-13T08:29:29-04:00</published>
    <author>
      <name>Kris Merckx</name>
      <uri>www.blabla.be/</uri>
      <email>verzonnen@email.be</email>
    </author>
  </entry>
</feed>

Sommige	RSS/podcast	 receivers	kunnen	ook	OPML-bestanden	
inlezen.	Het	OPML-formaat	is	eveneens	op	XML	gebaseerd	en	
bevat	een	thematisch	ingedeelde	lijst	van	RSS/podcasts/vodcasts.	
In	OPML	kunt	u	dus	een	afspeellijst	van	afspeellijsten	samenstel-
len!

een	afspeellijst	maken	en	publiceren
De meeste mediaspelers maken het mogelijk om een afspeel-
lijst op te slaan in een van de bovengenoemde formaten. Als 
u een afspeellijst via internet wilt aanbieden, moet u echter 
niet alleen alle gelinkte bestanden online plaatsen, maar ook 
controleren of de verwijzingen (links) in uw afspeellijst func-
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tioneren. Een afspeellijst kan eenvoudig manueel aangepast 
worden in een teksteditor zoals Kladblok, Scite of Smultron 
(Mac OS X).

Een afspeellijst in een teksteditor. 

Wanneer u de afspeellijst via het web aanbiedt, is het aan 
te raden absolute links in de afspeellijst op te nemen. Dat 
wil zeggen: links die beginnen met de domeinnaam waarop 
de mediabestanden zijn geplaatst.  Om de mediabestanden 
en de podcast online te plaatsten, maakt u uiteraard gebruik 
van een FTP-programma zoals FileZilla (Windows, Mac OS 
X, Linux - filezilla.sourceforge.net) of Cyberduck (Mac OS X 
- www.cyberduck.ch)

Met het open source Podcast Generator (podcastgen.
sourceforge.net) maakt u eenvoudig pod- en vodcasts aan 
op een PHP-website. 

Als u de pod/vodcast liever manueel op uw computer aan-
maakt, zijn het gratis iPodifier (www.ipodifier.com) of Pod-
cast Wizard (www.extralabs.net/podcast-wizard.htm) inte-
ressante opties indien u onder Windows werkt. U vindt op 
internet ook een heleboel diensten waarmee u online play-
lists kan samenstellen (www.podomatic.com, www.embedr.
com,...).
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Streaming	video	
Videobestanden kunnen op drie manieren online worden 
aangeboden.

Bij een klassieke	download moet het bestand volledig naar 
uw computer worden gedownload vooraleer u het kunt 
bekijken. Het bestand blijft op uw harde schijf staan tot u 
het verwijdert.

Bij een progressieve	download hoeft u niet eerst een vol-
ledig videobestand te downloaden. Uw computer down-
loadt een klein gedeelte van de videobeelden en toont dit 
meteen. Terwijl u het eerste gedeelte bekijkt, wordt op de 
achtergrond een volgend deel gedownload. U kunt tijdens 
het bekijken van de film niet vooruitspringen in het bestand. 
Het volledige bestand blijft uiteindelijk op uw harde schijf 
staan tot u het verwijdert.

In het geval van streaming	video ‘buffert’ uw computer een 
klein gedeelte van de videobeelden en toont dit meteen. 
Terwijl u het eerste gedeelte bekijkt, wordt op de achter-
grond een volgend deel ‘gebufferd’. Bij streaming video kunt 
u tijdens het bekijken vooruitspringen in het bestand. Het 
bestand wordt daarbij niet op uw harde schijf geplaatst. De 
gegevens uit de ‘buffer’ (het geheugen en niet de harde 
schijf ) worden meteen gewist. 

Online videobestanden die u downloadt (klassiek of pro-
gressief ) kunnen met behulp van bijvoorbeeld VLC naar 
een bepaald formaat worden geconverteerd. Maar ook 
streaming video kunt u met behulp van VLC opslaan in het 
gewenste formaat. Dit is echter een ietwat ingewikkelder 
proces, dat bovendien niet altijd het gewenste resultaat op-
levert.

Als u een webpagina bezoekt waarin de Windows Media 
Player (of QuickTime) is ‘ingepakt’, dan is er sprake van pro-
gressieve download of streaming video. In beide gevallen 
kunt u de vertoonde film met behulp van VLC opslaan op 
uw harde schijf.
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Bij streaming video maakt men vaak gebruik van ASF. Dit Ad-
vanced Systems Format (Advanced Streaming Format) van 
Microsoft is een container voor WMA-, WMV- en MPEG4-
bestanden. RealMedia Networks biedt gelijkaardige contai-
nerformaten aan.

Protocollen	voor	streaming	video
Het HTTP-protocol dat voor websites wordt gebruikt en het 
onderliggende TCP/IP zijn niet meteen de handigste tech-
nieken voor het verspreiden van internetvideo. Elk bestand 
dient naar elke client afzonderlijk gezonden te worden. 
Bovendien is het niet echt mogelijk om bijvoorbeeld een 
videobestand vooruit te spoelen. De gebruiker kan geen 
‘feedback’ geven over de al dan niet te lage zendkwaliteit. 
Zodoende kan de server daar ook niet gepast op reageren.

Om aan die beperkingen te ontsnappen, zijn diverse pro-
tocollen voor het streamen van audio en video ontwikkeld. 
Ruwweg kunnen we ze in een aantal categorieën opdelen: 
anycast, broadcast, multicast en unicast.

Broadcast,	unicast	en	anycast
Bij broadcast worden de data naar alle hosts in het netwerk 
verzonden, bij unicast worden de data (net zoals onder 
HTTP) naar slechts één host/gebruiker verstuurd en bij any-
cast enkel naar de dichtstbijzijnde host.

Multicast
Bij HTTP wordt de ‘video’ door iedere gebruiker afzonder-
lijk opgevraagd. Vervolgens stuurt de server het bestand 
naar die ene gebruiker. Bij multicast kunnen gebruikers zich 
inschrijven in een groep. De video wordt vervolgens via 
één enkele uitzending naar de groep verzonden. Omdat 
de eigenaar van een internetdomein of serverruimte zijn 
internetprovider moet betalen voor de gebruikte band-
breedte (aantal verzonden gigabytes/maand) op de server, 
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is multicast bijzonder interessant. Jammer genoeg onder-
steunen weinig internetproviders multicast. Technisch ge-
zien werkt multicast op een vrij aparte manier in vergelijking 
met andere internetprotocollen. Een aantal kleinere netwer-
ken (LANs) fungeren als een soort eilandjes waartussen de 
‘pakketten’ worden doorgesluisd. Deze internetlaag draagt 
de naam MBone. 

Streaming	media:	formaten	en	
protocollen

Streaming	media extensies Protocollen
Windows Media streams 
(Windows Media Player)

 .WMA, .WMV, .ASF, .ASX, 
.WAX, .WMX, .WVX, .SMIL

HTTP, RTSP, MMS

Real Media, Real Video and 
Real Audio streams (RealPlayer, 
RealOne Player, Real Player Alter-
native)

 .RM, .RMJ, .RAM, .RA, 
.RMVB, .SMI, .SMIL, and 
.RPM

HTTP, RTSP, PNM

QuickTime video streams (Quick-
Time Player, QuickTime Alterna-
tive)

 .MOV, .MP4, .SDP, .SMIL HTTP, RTSP

IceCast audio streams (SHOUTcast 
compatible)

.MP3, .OGG, .AAC, .PLS HTTP (ICY)

Nullsoft audio en Nullsoft video 
(Winamp)

 .NSA, .NSV HTTP (UNSV)

· RTSP via UDP:  RTSPU 

· RTSP via TCP: RTSPT 

· MMS via UDP: MMSU 

· MMS via TCP: MMST 

De meeste streams worden gestreamd door HTTP, RTSP, 
MMS en RTMP. 
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HTTP Streaming

HTTP Streaming is ook bekend onder de naam pseudo-
streaming of progressive download. Het videobestand kan 
al tijdens het downloaden worden weergegeven. 

Poortnummer: 80 of 8080

MMS 

De streaming servertechnologie van Microsoft gebruikt het 
Microsoft Media Services (MMS) protocol (ook wel NetShow 
Services genoemd) om unicast-data door te sturen. Als de 
verbinding over UDP niet lukt, schakelt Windows Media 
Player automatisch over op TCP. 

Poortnummer: 1755

PNM/PNA

Het PNM- of PNA-protocol werd aanvankelijk gebruikt door 
RealAudio vooraleer ze overstapten op RTSP.

Poortnummer: 7070 

RTSP 

Met het Real Time Streaming Protocol (RTSP) kan de gebrui-
ker de stream op afstand pauzeren en vanaf een bepaald 
punt opnieuw starten. RTSP-servers maken gebruik van een 
onderliggend protocol voor het uitwisselen van data: RTP 
(Real Time Protocol) of het propriëtaire RDT (Real Data 
Transport) van RealNetworks.

Poortnummer: 554

RTMP 

Het Real Time Messaging Protocol (RTMP) werd ontwikkeld 
door Macromedia en later door Adobe om flashvideo vanaf 
een Flash Media Server te streamen naar de Flash Player.

Poortnummer: 1935 
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Online	en	streaming	video	
opnemen
Om online videobestanden op te nemen, moet u proberen 
uit te vissen of het om een klassieke download of om een 
streaming videobestand gaat. Vervolgens probeert u het 
exacte internetadres van het videobestand te achterhalen. 
Hiervoor doorzoekt u best de broncode van de webpagina 
en/of gebruikt u HTTP-analysesoftware. Een video die via 
HTTP wordt aangeboden, is relatief eenvoudig te downloa-
den. Bij bestanden die als stream worden aangeboden, moet 
u een mediaspeler of -recorder gebruiken die het protocol 
van de mediaserver herkent. Wanneer het om een afspeel-
lijst gaat (zie hierboven), opent u de afspeellijst in een tekst-
editor en moet u op zoek naar de internetadressen van de 
videobestanden.

Auteursrechten:	wat	mag	en	niet	mag
Wanneer u een videobestand downloadt of probeert op te 
slaan, moet u er wel van uitgaan dat u die videobestanden 
niet zonder meer mag gebruiken in uw eigen videoprojec-
ten. Uiteraard kunt u video opslaan uit interesse of om later 
opnieuw te bekijken wanneer het videobestand al lang van 
de server is verdwenen. Wanneer u of een familielid in een 
online uitzending voorkomt, kan het leuk zijn om de films 
voor uw eigen nageslacht te bewaren. Let echter steeds op 
wat u nadien met zulke bestanden aanvangt.

Het is bekend dat massa’s films op YouTube de auteursrech-
ten schenden, maar dat mag zeker geen reden zijn om dit 
voorbeeld te volgen. Bied daarom geen videomateriaal aan 
via een eigen website of op media zoals DVD als u er niet 
zeker van bent dat u over de nodige rechten beschikt. 



 Video op het net 469

Gratis	films
Zelfs films of audiobestanden die via een open source li-
centie worden aangeboden, mogen niet altijd zomaar 
verspreid worden. Films die onder de Creative Commons-
licentie zijn vrijgegeven, kunt u vrij gebruiken en aanpas-
sen, maar niet voor commerciële doeleinden. Kijk zeker 
eens naar de (Nederlandse) open source projecten Big 
Buck Bunny (www.bigbuckbunny.org) en Elephant’s Dream 
(www.elephantsdream.org).

Big Buck Bunny, een ‘open movie’.

Op www.archive.org staan een massa oude films die u gra-
tis kunt downloaden. Vaak staan ze onder de Creative 
Commons-licentie, waardoor ze enkel voor niet-commerci-
ële toepassingen kunnen gebruikt worden. Klik op Moving	
images op de startpagina, voer een zoekterm in of selecteer 
de gewenste rubriek.
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Archive.org

YouTube-films	opnemen
Op internet staan een massa tools waarmee u YouTube-films 
kunt downloaden. Voor de Firefox webbrowser beschikt u 
over een reeks add-ons waarmee u heel eenvoudig films van 
online videoservices kunt downloaden. 

Het open source project YTD (freeyoutubedownloader.
net) is een Javaprogramma dat op elk besturingssysteem 
werkt. De gratis te downloaden Java Runtime Environment 
moet op uw systeem geïnstalleerd zijn. U start het program-
ma door te klikken op het .jar-bestand in het uitgepakte zip-
bestand. Vervolgens kunt u meerdere YouTube-films down-
loaden door de link van de YouTube-pagina te kopiëren en 
in het programma te plakken. 



 Video op het net 471

YouTube-films downloaden met YTD.

De	URl	van	het	(streaming)	videobestand	
vinden
Bij het begin van dit deel hebben we reeds uitgelegd dat alle 
multimedia-elementen die in een webpagina voorkomen ex-
tern zijn gelinkt. Dit geldt niet alleen voor foto’s, maar uiter-
aard ook voor films. Bovendien maken webpagina’s voor de 
weergave van film vaak gebruik van een plugin. Daardoor is 
het niet altijd evident om het juiste adres van een filmbe-
stand terug te vinden. Om een online filmbestand te kunnen 
opslaan, moeten we het adres proberen te achterhalen. 

U kunt hiervoor een paar technieken gebruiken:

· de broncode van de HTML-pagina doorzoeken

· HTTP-analysesoftware gebruiken

· playlists doorzoeken

· ...
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Als u op een webpagina bent waar een video met behulp 
van een plugin wordt weergegeven, kunt u de broncode 
raadplegen om het adres van het filmbestand te vinden. 

1 Kies Beeld	 /	 Paginabron (Firefox) of Beeld	 /	 Bron 
(Internet Explorer) in de menubalk.

2 Het dialoogvenster view-source (Firefox) of Kladblok 
(Internet Explorer) verschijnt.

3 Kies Bewerken	/	Zoeken in de menubalk.

4 Geef embed of object	op als zoekterm.

5 In de HTML-code van de pagina is nu het woord eMBeD 
of embed,	object	of	OBJeCT geselecteerd.

6 Een paar regels lager of wat verder in de HTML-code 
vindt u een regel die de tekst  SRC=“...” of src=”...” bevat. 

7 Tussen de aanhalingstekens achter SRC (src) staat de 
bron (source) van het streaming videobestand. Dit bron-
adres begint vaak met http:// of mms:// maar kan ook 
verwijzen naar een map op het domein waar de webpa-
gina zich bevindt (zie afbeelding).

8 Selecteer dit adres (alles tussen de aanhalingstekens) en 
kopieer het.

Wie niet bang is van een beetje speurwerk zal veel plezier 
beleven aan de netwerk protocol anlysesoftware Wireshark. 
Dit gratis en open source programma voor Windows, Mac 
OS X en Linux kunt u downloaden via www.wireshark.org/
download.html. Het is een handig hulpje in uw speurtocht 
naar de exacte internetadressen van videobestanden en 
playlists.
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Wireshark.

Met het eenvoudig te bedienen Windows-programma 
URlSnooper kunt u bij het laden van een webpagina bekij-
ken welke externe links er worden opgevraagd.

Download URlSnooper van www.donationcoder.com/
Software/Mouser/urlsnooper en installeer het programma. 
Onder Windows Vista moet u na installatie het dll-bestand 
npptools.dll in de installatiemap plakken. U kunt dit bestand 
downloaden via www.driverskit.com.

1 Start URLSnooper. 

2 Klik op File	/	Advanced	Mode. 

3 Zorg dat Multimedia	 URls geselecteerd is in de 
vervolgkeuzelijst bij Protocol	Filter.

4 Selecteer een Network	 Adapter	 in het tabblad 
Options.  

5 Klik op de knop Sniff	Network of op de N-toets van 
uw toetsenbord. 

6 Open de webpagina waarop video voorkomt.

7 In URL Snooper verschijnen alle multimedia-URL’s.
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8 Via de Keyword	 Filter kunt u heel gericht zoeken op 
bijvoorbeeld extensies van multimediabestanden.

9 Selecteer de gewenste URL’s en klik onderaan op de 
knop Download.
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De Firefox add-on HttpFox doet ongeveer hetzelfde als 
URLSnooper. Voordeel is dat u het in tegenstelling tot 
URLSnooper ook onder Mac OS X kunt gebruiken. Instal-
leer deze add-on via https://addons.mozilla.org/nl/firefox/
addon/6647.

1 Open Firefox na de installatie van de add-on.

2 Kies extra	/	HttpFox.

3 HttpFox zit onderaan de Firefoxbrowser verborgen. 
Sleep de balk naar boven.

4 Klik op Start.

5 Surf naar het gewenste adres.

6  Onderaan verschijnen alle adressen van de opgevraagde 
bestanden. 
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Met Httpfox kunt u ook de broncode doorzoeken op bijvoorbeeld 
een RTMP-stream.

HTTP-films	downloaden
In het geval van een klassieke download (video via de 
<object>, <embed> of <video>-tag), kunt u het bestand op 
eenvoudige manier op uw computer opslaan. 
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1 Open een teksteditor (SciTe, Kladblok) en plak de 
inhoud van het klembord erin met de rechtermuisknop 
(paste, plakken). 

2 Maak er een HTML-link van door voor de regel <a href=” 
te typen en na de regel “>LINK</a>

3 Sla het bestand op als een HTML-bestand of webpagina. 

4 Open de webpagina en klik met de rechtermuisknop op 
de link.

5 Sla de koppeling op (Koppeling	opslaan	als... in Fire-
fox).

Films	in	afspeellijsten
Als u als bestandsnaam een afspeellijst of redirector (zie 
hierboven) vindt, kunt u deze afspeellijsten op een gelijkaar-
dige manier downloaden. 

1 Open de afspeellijst in een teksteditor.

2 Ga op zoek gaan de gewenste URL. 

Als het om een klassieke download (HTTP) gaat, kunt u het 
bestand eenvoudig downloaden. Bij streaming video moet 
u op een alternatieve manier (zie hieronder) te werk gaan. 

Streaming	video	via	RTSP,	MMS,	RTP,...	
opnemen
Met VLC (www.videolan.org) slaat u streaming video bestan-
den op die gestreamd worden volgens HTTP, RTSP, MMS, 
FTP, UDP, RTP, Unicast, Multicast,...

1 Start VideolAN	/	VlC	media	player.

2 Kies Bestand	 /	 Open	 Netwerk	 Stream	 of Netwerk	
openen...
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3 Plak het adres van het videobestand in het invoerveld. 
Selecteer zo nodig het gewenste protocol: HTTP/HTT-
PS/FTP/MMS.

4 Voer de nodige stappen uit voor het bewaren van de 
stream (zie deel 3).

RTMP	of	RealMedia	opnemen
Op all-streaming-media.com/record-video-stream/ vindt u 
een reeks programma’s waarmee u RTMP-streams van een 
Flash Media Server kunt opnemen en opslaan op uw harde 
schijf. 

Download Real	 Alternative via finalbuilds.edskes.net/rea-
lalt.htm. Zo kunt u Real Video-bestanden afspelen in uw fa-
voriete mediaspeler onder Windows. 

Gratis	downloadtools

Software Protocollen	
Windows	Media Real QuickTime Flash

Orbit Downloader 2.x http, mms http, rtsp http http, rtmp
WebVideoCap rtsp, mms / / http
MPlayer http, mms http, rtsp http /
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De	reddingsboei:	film	uw	scherm
Als het u ondanks alles niet lukt om het bestand op te slaan 
of als u de beschreven stappen te veel gevraagd vindt, kunt 
u met behulp van CamStudio uw beeldscherm filmen (zie 
deel 3). Verwacht echter geen fantastische kwaliteit.

Video	en	playlists	streamen	
Het valt buiten de bedoeling van dit boek om u te leren 
een streaming video server in te stellen. Wie een hardware-
matige mediaserver koopt, beschikt vaak over de mogelijk-
heid om video en audio over een thuisnetwerk te streamen. 
Raadpleeg hiervoor steeds de bijgevoegde handleiding. 
Heel wat toestellen hebben bijvoorbeeld een ingebouwde 
iTunes-server, die playlists kan uitwisselen met iTunes-pro-
gramma’s binnen een netwerk. 

Wanneer u iTunes op meerdere computers in een netwerk 
installeert, kunt u zonder moeite aan alle bestanden in de 
iTunes-bibliotheken op de verschillende computers.

Red 5 in actie.
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Red	5 (osflash.org/red5) is een open source alternatief voor 
de Flash Media Server. Wanneer u thuis bent in de wereld 
van webservers, kunt u Red 5 installeren op een thuisnet-
werk. Waardige alternatieven zijn een Apache-webserver en 
de databankserver MySQL, om daarna met behulp van de 
serverside scriptingtaal PHP afspeellijsten te genereren. 

Streamen	met	VlC
Met VLC kunt u video over een netwerk streamen. Voor-
waarde is dat op alle computers het programma VLC geïn-
stalleerd is en dat u het IP-adres kent van zowel de server (de 
computer die de video streamt) als van de client (de compu-
ter die de stream weergeeft). 

In	hoofdstuk	7	vindt	u	meer	informatie	over	het	streamen	van	Quick-
Time-films	vanaf	een	Mac	OS	X-computer.

IP-adressen	achterhalen

Onder Windows

1 Klik ergens in een leeg gedeelte van uw bureaublad met 
de rechtermuisknop.

2 Open de Opdrachtprompt.

3 Het Commando-venster van Windows verschijnt.
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4 Tik IPCONFIG in en druk de eNTeR-toets in.

5 Uw lokale IP-nummer verschijnt.

Onder Mac OS

1 Open Systeemvoorkeuren.

2 Klik op Netwerk.

3 Selecteer Airport om het IP-nummer af te lezen.

Op	het	internet	hebben	servers	(centrale	computers)	vaste	
IP-nummers.	IP-nummers	kunnen	gezien	worden	als	het	‘adres’	
van	een	computer.	Een	IP-adres	bestaat	uit	een	reeks	cijfers	die	
door	een	punt	worden	gescheiden.	Om	te	verhinderen	dat	u	
uw	thuiscomputer	inzet	als	bijvoorbeeld	webserver	kent	uw	
internetprovider	uw	modem	met	de	regelmaat	van	de	klok	een	
nieuw	IP-nummer	toe.	
Alle	computers	of	toestellen	met	internettoegang	die	achter	
uw	modem	of	router	liggen	(dus	binnen	een	lokaal	netwerk),	
krijgen	speciale	IP-adressen	toegekend.	Welke	nummers	dat	
zijn,	wordt	bepaald	door	IANA	(internet assigned numbers 
authority).	
10.0.0.0	-	10.255.255.255	(10/8	prefix)	
172.16.0.0	-	172.31.255.255	(172.16/12	prefix)	
192.168.0.0	-	192.168.255.255	(192.168/16	prefix)	
Bij	Windows-netwerken	moet	u	de	laatste	‘range’	te	gebruiken.	
Lokale	IP-adressen	zullen	er	altijd	starten	met	192.168.x.x
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De	VlC-server	starten
1 Start VLC op de computer die de videobestanden moet 

streamen.

2 Voeg de gewenste videobestanden toe aan de afspeel-
lijst.

3 Sla de afspeellijst op als een XSPF-bestand. 

4 Herstart VLC.

5 Sleep het XSPF-bestand naar het afspeelvenster van 
VLC, zodat het nog steeds als een XSPF-bestand zicht-
baar is.

6 Selecteer het XSPF-bestand in het VLC-venster.

6 Kies Bestand	/	Streaming	exporteer	wizard	(Mac OS 
X) of Streamen (Windows).

7 Kies Stream	naar	netwerk	(Mac OS X) en klik op Vol-
gende. Selecteer vervolgens de afspeellijst. Onder Win-
dows moet u eerst de afspeellijst kiezen, daarna de optie 
Meer	 opties	 weergeven aanvinken en vervolgens op 
de knop Stream klikken.
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8 Kies UDP (Unicast of Multicast).

Onder Mac OS X.

Onder Windows.
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9 Voer het IP-adres van de clientcomputer in (onder Win-
dows moet u eerst op de knop Toevoegen klikken). Met 
de +-knop onder Windows kunt u meerdere clients toe-
voegen.

10  Eventueel kunt u er nog voor kiezen om de videobestan-
den te transcoderen naar een formaat dat de client kan 
weergeven. Vermits we streamen naar een VLC-client is 
dit echter niet nodig. Transcoderen zorgt ook voor een 
aanzienlijke vertraging bij het streamen van de videobe-
standen. 

11 Volg de stappen of klik op Stream (onder Windows).

Video	weergeven	op	de	client
U kunt vervolgens de videostreams bekijken op de client. 

1 Kies hiervoor Bestand	/	Netwerk	openen (Mac OS X) 
of Media	/	Netwerkstream	openen	(Windows). 

2 Selecteer het gewenste protocol. Onder Mac OS X moet 
u op de knop Open	RTP/UDP	stream	klikken. 
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3 Voer geen IP-adres in, maar klik op Afspelen.

VlC	met	uw	telefoon	of	browser	als	
afstandsbediening
U krijgt de diverse bestanden nu als een stream binnen, maar 
u kunt niet vooruitspoelen of naar een ander bestand sprin-
gen. Hiervoor moet u de webinterface activeren. 

Onder Windows klikt u hiervoor op Weergave	/	Interface	
toevoegen	/	Web-interface. Onder Mac OS X vindt u dit 
onder de knop VLC in de menubalk.

Open vervolgens een webbrowser op een computer in het 
netwerk en voer het onderstaande adres in. Let op: u moet 
het IP-nummer vervangen door het IP-nummer van de com-
puter waarop de VLC-server actief is.

IP-adres:8080

Bijvoorbeeld:

192.168.1.102:8080
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De VLC-webinterface via de WiFi op de iPhone. Rechts eveneens de 
VLC-webinterface maar met een iPhone-look.

Als	u	de	web-interface	van	VLC	activeert,	kunt	u	via	de	mobiele	
browser	van	uw	telefoon	of	 iPhone	door	de	al	dan	niet	 strea-
ming	playlist	van	VLC	navigeren.	 In	ons	boek	iPhone,	tips	en	
trucs	vindt	u	hiervoor	een	uitgebreide	handleiding.	

VLC	 ondersteunt	 ook	 UPNP	 (Universal Plug and Play),	 waar-
door	het	programma	ook	media	van	diverse	netwerkapparaten	
kan	 weergeven.	 UPNP	 is	 speciaal	 ontworpen	 om	 binnen	 een	
netwerk	de	toegang	tot	apparaten	en	bestanden	te	vergemak-
kelijken.	
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UPNP in VLC.
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Televisie	op	
uw	computer

Deel	10
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In onze tijd vervagen de grenzen tussen televisie, compu-
ter en internet. Analoge televisie zal ongetwijfeld een stille 
dood sterven. Wie geen televisietoestel in huis heeft en/of 
voorlopig ook niet wil overschakelen op digitale televisie, 
moet echter niet wanhopen. Met minimale hardware-uit-
breidingen beschikt u van waar dan ook over televisie met 
(relatief ) hoogstaande beeldkwaliteit.

Tv-kaart	en	Tv-tuner	
Tv-kaarten bestaan in computertermen al een eeuwigheid... 
Begin jaren 1990 kon u op een Amiga-toestel zonder pro-
blemen tv-beelden bekijken. Met de komst van de laptop 
zijn externe tv-tuners veel functioneler geworden. Heel wat 
hardwareproducenten brengen dan ook beide op de markt. 

Voor Mac OS X zijn de eyeTV-producten van elgato zeer 
interessant. Windowsgebruikers vinden hun gading bij on-
der andere Terratec. Externe tv-tuners zijn meestal kleine 
USB-sticks met aansluitingsmogelijkheden voor klassieke 
kabel(televisie) en verbindingssnoeren voor analoge video-
apparaten. U kunt ook een antenne aanschaffen die u op de 
kabelingang aansluit.

EyeTV aangesloten op een Apple-computer.
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Om vlot te kunnen werken met de bijgeleverde mediacen-
tersoftware levert de producent er over het algemeen ook 
een afstandsbediening bij. U beschikt ook over de mogelijk-
heid om uitzendingen op te nemen (eventueel via timeshift). 

De EyeTV-software kan uitzendingen via DVB-T opnemen.

Digitale	televisie
De tijd van analoge televisie via de antenne en de kabel is 
stilaan voorbij. Analoge televisie moet de weg ruimen voor 
digitale televisie. De meeste gebruikers beseffen echter niet 
dat er meerdere manieren bestaan om digitale televisie te 
ontvangen. Dit wordt in de hand gewerkt door de eenzijdige 
reclame op dit vlak en door gebrekkige informatie van de 
overheden, die vaak zelf niet weten wat kan en mogelijk is. 

Het is ook van belang een paar hardnekkige mythes te ont-
krachten: digitale televisie levert niet noodzakelijk betere 
kwaliteit dan analoge televisie. De snelheid bij het overscha-
kelen tussen kanalen of het vloeiende beeld dat we gewend 
zijn van bij analoge televisie, lijkt bij digitale televisie vaak 
verleden tijd. Wie digitale televisie via een ADSL-verbinding 
wil ontvangen en te ver van de centrale woont, kan op zijn 
kin kloppen... 
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Uiteraard mogen we verwachten dat die problemen uit de 
weg zullen worden geruimd door het aanleggen van glasve-
zelnetwerken. Maar tot zo lang blijven thuisgebruikers die 
niet aan de verleiding van digitale televisie konden weer-
staan, op hun honger zitten... En goedkoop zijn de aansluitin-
gen ook niet altijd. U betaalt bij de meeste providers immers 
een vast bedrag per maand terwijl analoge televisie gewoon 
zonder ‘versleuteling’ uit de ‘lucht’ te plukken was. 

4	technieken
Benaming Verklaring Omschrijving
DVB-C Digital Video 

Broadcasting Cable
Digitale kanalen via de klassieke kabel.

DVB-S Digital Video Broad-
casting Satellite

Digitale kanalen ontvangen via satelliet. Uiter-
aard heeft u hiervoor een satellietantenne 
nodig.

DVB-T Digital Video 
Broadcasting Ter-
restrial

Digitale kanalen ontvangen die uitgezonden 
worden door digitale zendmasten. 

IPTV Internet Protocol 
Television

Digitale televisie via de internetverbinding 
langs uw telefoonlijn.

Welke keuze u ook maakt, steeds heeft u een decoder (set-
top box) met smartcard nodig om de versleutelde kanalen 
te kunnen decoderen en bekijken. De decoder sluit u aan op 
uw televisietoestel. Analoge televisies sluit u aan via SCART, 
digitale televisies via HDMI. In deel 3 leest u hoe u uitzendin-
gen (via scart) opneemt. Bij een klassiek televisietoestel moet 
het ontvangen digitale signaal eerst worden omgezet in een 
analoog signaal. Digitale televisie werkt in 2 richtingen: de 
gebruiker kan interactief uitzendingen opvragen, herbekij-
ken of reageren op bepaalde gebeurtenissen (bijvoorbeeld 
in een quiz).
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Met	handen	en	voeten	gebonden	
aan	de	provider
De consument die overschakelt op digitale televisie is met 
handen en voeten gebonden aan zijn leverancier. U kunt 
namelijk niet zelf kiezen welke decoder u in huis haalt en/
of over welke mogelijkheden die moet beschikken (zie deel 
3). Nochtans bestaat er een ruim aanbod aan hardware en 
toestellen met vaak grote verschillen in kwaliteit en mogelijk-
heden. Die toestellen zijn voorzien van CI-uitbreidingssloten 
(Common Interface). In zo’n CI-slot past een CAM-kaart 
(Conditional Access Module) waarin u de smartcard met uw 
abonnementsgegevens schuift. Jammer genoeg bieden de 
providers van digitale televisie u weinig of geen keuzemo-
gelijkeden door slechts één type decoder of digicorder aan 
te bieden. 

Wanneer u kiest voor digitale televisie via de satelliet, bent 
u veel vrijer in uw keuze en aldus ook minder beperkt in de 
mogelijkheden. 

In principe is het mogelijk om zelfs zonder smartcard IPTV-
uitzendingen op uw computer te bekijken en op te nemen. 
Over die mogelijkheid wordt vaak gezwegen.  Anders dan in 
de rest van Europa wordt in Nederland ook DVB-T versleu-
teld uitgezonden. 

Mediacentersoftware
Met mediacentersoftware kunt u een computer omtoveren 
in een gebruiksvriendelijk platform voor het bekijken van 
analoge en digitale televisie, het bekijken en beluisteren 
van multimediabestanden (DVD, Blu-Ray, audio-CD, MP3, 
foto’s...), het ontvangen van podcasts enz. De multimediabe-
standen kunnen afgespeeld worden van een interne harde 
schijf, een via USB aangesloten medium, van een netwerk-
schijf (NAS, Network Attached Service) of van een streaming 
service op internet. 
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Mediacentersoftware is beschikbaar als installeerbare soft-
ware binnen een welbepaald besturingssysteem. Bekende 
pakketten zijn ondermeer Media Center (Windows), Front 
Row (Mac OS X). Ook komt het voor onder de vorm van een 
speciaal voor dit gebruik aangepast besturingssysteem zoals 
MythBuntu, GeeXboX, Windows XP Media Center Edition,... 

Mediacenter software

Onder mediacenters verstaat men ook wel toestellen of 
computers die speciaal voor dit doel op een televisiescherm 
zijn aangesloten. Omdat men hiervoor vaak grote beeld-
schermen gebruikt, spreekt men in dit geval ook wel van een 
10-foot	user	interface. Met een afstandsbediening kan de 
gebruiker door de mediacentersoftware en de multimedia-
bestanden navigeren. Spelconsoles zoals de PlayStation 3 en 
de Xbox 360 hebben een ingebouwd mediacenter. 

Leuk	om	weten	 is	dat	10-foot	user	 interfaces	zijn	gemaakt	vol-
gens	het	KISS-principe.	Dat	staat	voor	’Keep	it	simple,	stupid.’.	Dit	
principe	 is	afkomstig	uit	de	animatie-	en	tekenfilmwereld,	waar	
groten	 zoals	 Richard	 Williams	 (auteur	 van	 het	 standaardwerk	
‘The	Animator’s	Survival	Kit’)	en	leden	van	de	Walt	Disney	Stu-
dios	leren	dat	minder	meer	is.	
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XBMC Media Center en XBMC Live
XBMC	Media	Center (voordien Xbox	Media	Center) is als 
open source media center software beschikbaar voor Win-
dows, Linux, Mac OS X, Apple TV en de Xbox-spelconsole. U 
kunt dit programma gratis donwloaden van www.xbmc.org. 
De Live-versie kan rechtstreeks worden opgestart vanaf CD 
of USB-stick (zie ook Movix in deel 8). XBMC kan uitgebreid 
worden met plugins waardoor de functionaliteit zo goed als 
onbeperkt is. Op een Xbox werkt XBMC enkel na installatie 
van een modchip, na softmodding of door het vervangen 
van het Xbox-BIOS door een aangepast BIOS (reflashen). 

Besef	goed	dat	u	uw	garantie	op	uw	Xbox	verliest	als	u	een	mod-
chip	inbouwt	en	softmodding	of	een	BIOS-reflash	toepast.

XBMC
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