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september 2013  

      

Zorg ervoor dat je op clubavonden altijd iets bij je hebt  
waarmee grote bestanden  kunnen worden gekopieerd.  
Dit kan een USB-stick zijn of een externe harde schijf. 
 
 
Het kan zijn dat je hier materiaal op hebt staan dat afgespeeld kan worden via PC of MediaPlayer.  
Er kan ook materiaal naartoe gekopieerd worden om thuis te monteren.  

Agenda september: 

Mededelingen bestuur 

Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van VideoClub HOORN en de REGIO   |   http://www.videoclub-hoorn.nl  |  blocq.x11@tiscali.nl 

Beste clubleden, 
 
In deze nieuwsbrief zien jullie dat de agenda weer andere activiteiten omvat dan de afgelopen 

maanden het geval was. Dat heeft natuurlijk te maken met de zomer die nu langzamerhand ten 

einde loopt. Het betekent dat de duisternis nu vroeger intreedt en we op de woensdagavonden niet 

meer in de gelegenheid zijn om buiten te gaan filmen. Dat zorgt ervoor dat we ons met andere din-

gen bezig zullen gaan houden.  

 

Allereerst willen we ons de komende tijd weer bezig houden met de camera zelf. Wat weten we er 

allemaal van en vooral wat weten we er allemaal nog niet van. De veranderingen op dat gebied bij 

alle verschillende camera’s is de laatste tijd ook zo groot dat we hier gewoon veel aandacht moeten 

blijven besteden. Dat blijkt ook wel vaak op de clubavonden. Dat is op zich is dat ook heel interes-

sant want zo leren we onze eigen camera natuurlijk goed te gebruiken en kunnen we de handelin-

gen die nodig zijn ook snel en accuraat uitvoeren. Wij willen jullie vragen de camera de komende 

clubavonden mee te nemen, met daarbij ook vooral het instructieboekje en de verschillende aan-

sluitsnoeren, zodat je alles ook echt op je eigen camera kunt toepassen. 

 

28 augustus 

Deze avond van de nog lopende maand kunnen we weer kijken naar alles wat de verschillende le-

den hebben gemaakt. Dat kan van alles zijn, zowel filmpjes uit opdrachten als eigen opnamen en 

bewerkte beelden. Laat zien wat je hebt en hoe je het hebt gemaakt.  

 

Door: Ruud Bennis 

28 augustus Videokijkavond 

4 september Camerakennis: Scherpstellen  

11 september Camerakennis: Belichting  

18 september Bestuursvergadering 

25 september Videokijkavond 

2 oktober Camerakennis: zelf instellingen aanpassen  
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4 september 

De eerste avond waarbij we wat kennis willen opdoen omtrent onze camera. Het thema van deze 

avond is het scherpstellen. Hoe doen we dat precies, wanneer moeten we weer opnieuw scherpstel-

len, hoe houden we het beeld scherp etc. etc.? Dat willen we vanavond aan de weet zien te komen 

om het later zelf toe te kunnen passen. 

 

Breng je eigen camera en alles wat daarbij hoort mee! 

 

11 september 

Ook deze avond proberen we onze kennis te vergroten wat betreft de camera. Centraal staat van-

daag de vraag hoe we de belichting goed krijgen. Hoe passen we deze aan, onder welke omstan-

digheden moeten we deze aanpassen, wat zijn de gevolgen van verkeerd of juist goed ingestelde 

belichting etc. etc.? Dit is best een moeilijk onderwerp, daar we vaak onder allerlei verschillende 

omstandigheden filmen, zelfs in één shot soms. Probeer van te voren de informatie, die bij jou ca-

mera zit betreffende dit onderwerp, eens door te lezen. Eventuele vragen die daar uit voortkomen 

kunnen dan uiteraard ook worden gesteld. Het belooft een zeer informatieve avond te worden, 

waar we wellicht veel van kunnen opsteken. 

 

18 september 

De maandelijkse bestuursvergadering waarbij we allerlei zeken goed proberen te bespreken en te 

regelen en de activiteiten weer gaan plannen. Heb je ideeën, wil je meepraten of weten wat het 

bestuur daar allemaal bespreekt, kom dan gerust langs, want dat mag ieder lid altijd doen. 

Schroom niet om ook juist zo’n avond binnen te stappen. 

 

25 september 

Dit is de vierde woensdag van de maand, die we gebruiken om filmbeelden en montages van de 

verschillende leden te kunnen bewonderen en over uit te weiden. Heb je van de zomer mooie beel-

den geschoten en deze tot een prachtige montage verwerkt, dan kijken we er naar uit om deze te 

mogen zien. 

 

 

2 oktober  

Vanavond proberen we de informatie die we de afgelopen hebben opgedaan in de praktijk uit te 

voeren. Als iedere aanwezige zijn eigen camera meeneemt met alle benodigdheden daarbij 

(instructieboekje, aansluitsnoeren e.d.) dan gaan we om de beurt onze camera gebruiken om 

scherp te stellen, de juiste belichting in te stellen etc. etc. Iedere camera wordt dan aangesloten op 

de beamer, zodat we samen direct de gevolgen en de effecten van de juiste of de onjuiste werkwij-

ze kunnen zien. Zo proberen we de kennis daarover te vergroten, opdat we dat altijd kunnen toe-

passen bij het opnemen. Ook nu geldt dus weer: breng allemaal je eigen apparatuur en toebehoren 

mee! 

 

Jullie zien het, ook als het buiten donker is, kunnen we ons best bezig houden met onze videoca-

mera. Nu de meeste vakanties weer achter de rug zijn, hopen we weer veel leden te mogen ont-

moeten om samen met en van elkaar te leren en gezellig bezig te zijn met onze hobby. 

 

 

Ruud  
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Camerafuncties 
Het verhaal is al vele malen verteld maar het blijkt 
toch elke keer weer nodig te zijn dat de belangrijk-
ste camerafuncties nog eens worden doorgeno-
men.  
 
Het gebruik van de camera hoeft dan niet meer te 
leiden tot wanhopige blikken als het op de bedie-
ning aankomt van deze functies. 

Focus (scherpte instelling) 

Deze functie is tegenwoordig meestal uitgevoerd als een knopje en als je geluk hebt is de functie te bedienen met 
een wieltje en/of via het LCD-schermpje. Bij de wat oudere camera’s is het een ring en maakt deze deel uit van 
het objectief (lenzenstelsel). De scherpstelringen zoals je die nu op sommige camera’s kunt aantreffen zijn niet 
meer zoals vroeger exact op een bepaalde afstand in te stellen. Op oudere camera’s waren deze afstanden ook 
op de scherpstelring aangegeven. Daarmee was het mogelijk vooraf de scherpte op een bepaalde afstand in te 
stellen. Bij het maken van bioscoopfilms bepaalt iemand met een meetlint de afstand van het onderwerp tot de 
camera. De lens wordt dan heel nauwkeurig ingesteld op de juiste afstand. In principe is een object maar op één 
ingestelde afstand scherp. Bij veel licht valt het niet op dat alles wat niet op de ingestelde afstand aanwezig is niet 
helemaal scherp is. 
 

Waar gaat het om 

Om een goed gedetailleerde opname te maken zal het beeld dat via de 
lens binnenkomt zo goed mogelijk (scherp) op de beeldsensor moeten 
worden geprojecteerd. Deze scherpte moet worden ingesteld met de 
functie ‘focus’. Het lenzenstelsel kan daarmee zodanig worden ingesteld 
dat het ‘lichtbeeld’ dat op de beeldsensor ‘valt’ scherp is.  
 
Met een elektronische (zwart-wit) zoeker is de scherpte goed te controle-
ren. Een kleurenzoeker of LCD-schermpje is minder geschikt om te ge-
bruiken voor dit doel omdat het beeld meestal bestaat uit een relatief grof 
raster waardoor de scherpteweergave al beperkt is. Helaas zijn er nog 
maar weinig camera’s met een zwart-witzoeker.  
 
Wel is er meestal een voorziening aanwezig om even snel automatisch scherp te stellen waarna de scherpte-
instelling niet meer verandert totdat het betreffend knopje opnieuw wordt bediend.   
 
 
De lens 
Een lens bundelt lichtstralen en heeft het voordeel dat er van een groot (goed lichtdoorlatend glazen) oppervlak 
gebruik kan worden gemaakt. Daar staat tegenover dat een enkelvoudige lens maar één afstand heeft die een 
scherp beeld oplevert. De loep (vergrootglas) is een lens die je in de hand kunt nemen. Als je iets scherp wilt zien, 
moet je de afstand tot dat wat je wilt zien instellen door met je hoofd of hand verschillende posities in te nemen. 
Net zolang tot het beeld scherp is.  
 
De loep kan ook als brandglas worden gebruikt. Ook dan 
moet goede afstand worden ingesteld tot hetgeen je wilt 
verbranden. Je ziet een miniatuur afbeelding van de zon 
op bijvoorbeeld een stuk papier. Als je de juiste afstand 
is gevonden zal het zonnetje goed scherp te zien zijn en 
vliegt het papier in brand. De brandpuntsafstand van de 
loep is dan gevonden. 
 
Elke lens heeft een paar belangrijke eigenschappen: brandpuntsafstand en de lichtsterkte (diafragma getal sym-
bool: ‘ f ’). Als de camera gebruikt wordt voor het maken van landschapsopnamen is de beste keuze een groot-
hoeklens (kleine brandpuntafstand); dit is vergelijkbaar met een uitgezoomd zoomobjectief. De telelens heeft een 
kleine kijkhoek (grote brandpuntafstand); dit is vergelijkbaar met een ingezoomd zoomobjectief en is geschikt om 
objecten op afstand beeldvullend op te nemen. 
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Belichting (iris) 

Deze functie is voor het instellen van het diafragma. De kwaliteit van een opname wordt voornamelijk bepaald 
door de belichting. Als de opname onvoldoende is belicht is het resultaat een donker en somber plaatje met grote 
zwarte partijen waarin geen enkel detail te zien is. Te veel licht geeft omgekeerd de indruk of er een of ander 
bleekmiddel in de afbeelding is gebruikt . Ook hier is weinig of geen detail zichtbaar maar nu door de aanwezig-
heid van te veel helder stralend licht en 100% witte vlakken. 

 
Waar gaat het om … 

De videocamera is voorzien van een lichtgevoelige 
beeldsensor. Het beeld dat door de lens is ge-
vormd wordt als het ware op het oppervlak van de 
sensor ‘geprojecteerd’. Het beeld bestaat (zoals 
elke afbeelding) uit lichte en donkere delen.  
 
De samenwerking tussen beeldsensor en lens is 
voor te stellen als een ruitjespapier waarop een dia 
wordt geprojecteerd. Elk ruitje heeft de eigenschap 
het licht dat erop valt om te zetten in een elektri-
sche lading. De gevormde lading is niet alleen af-
hankelijk van de lichtsterkte maar ook van de tijds-
duur van de belichting. Om de hoeveelheid licht 
die op de ruitjes van de sensor valt in sterkte te 
regelen gebruik je het diafragma of iris. Het dia-
fragma is een voorziening die zich tussen de lens 
en de beeldsensor bevindt. In z’n eenvoudigste 
vorm is dit een mechanisch in grootte te variëren 
gaatje waarmee de hoeveelheid licht die door de 
lens naar binnen komt kan worden geregeld. 
 

De instellingen 

Meestal zal de automatische diafragmaregeling van de camera een goede belichting bieden. Het gaat mis als er 
opnamen gemaakt worden onder extreme lichtomstandigheden. In die gevallen is het voor de automaat niet te 
bepalen welk deel van het kader belangrijk is en dus het beste moet worden belicht. Een mooi voorbeeld is een 
kerktoren met op de achtergrond een heldere lucht.  
 
Er is vaak veel lucht en weinig toren in het kader. De automaat gaat uit van een gemiddelde belichting dus stelt 
deze zich voornamelijk in op de heldere lucht. Als het diafragma goed wordt ingesteld voor de lucht is het resul-
taat dat er voor de toren geen goed diafragma is ingesteld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling maar dat ‘weet’ de 
automaat niet. De belichting is alleen met de handbediening te corrigeren zodat de toren voldoende belicht wordt.  
 
Consequentie hiervan is wel dat de lucht dan ook helderder wordt. Op veel camera’s is een knop ‘back-light’ aan-
wezig. Deze knop kan handig zijn als je de situatie hebt waarbij een heldere achtergrond aanwezig is. Door de 
knop te gebruiken schroef je de belichting iets op waardoor de te donkere gedeelten iets lichter worden. Wat er 
gebeurt is dat het diafragma meestal één stand verder geopend wordt dan de automatische instelling aangeeft. 
Dit lan natuurlijk gepaard gaan met ‘overstraling’ van de lichtere gedeelten. Onder bepaalde lichtomstandigheden 
is het met de contrastomvang van video (nog steeds) niet mogelijk een toren met heldere achtergrond goed vast 
te leggen, ook niet door ‘back-light’ in te schakelen. Het is overigens nog steeds zo dat de beste opnamen met de 
‘zon in de rug’ kunnen worden gemaakt. 

Het omgekeerde van bovenstaande doet zich voor bij theaterproducties. Hier is het vaak de gewoonte alleen be-
paalde delen van een scène fel uit te lichten en de omgeving zo donker mogelijk te houden. De diafragma (iris)-
automaat komt ook hier in verwarring. Ingesteld op gemiddelde belichting krijg je als resultaat dat belichte onder-
werpen overbelicht worden. Dit zal met de handbediening moeten worden gecompenseerd.  
 
Het is ook nog zo dat er aan onderbelichte delen later nog wel iets te doen is. Tijdens de montage kan elektro-
nisch wat helderheid toegevoegd worden. In de duistere delen zit altijd nog wat verborgen beeldinformatie die 
weer zichtbaar kan worden gemaakt. Nadeel is dat er ook wat ruis wordt toegevoegd. Aan opnamen met overbe-
lichte gedeelten is achteraf niets meer te doen. Wit is het maximale niveau van het videosignaal dus ontbreekt 
hier verder alle beeldinformatie. Door tijdens het opnemen de helderheid terug te regelen kun je deze beeldinfor-
matie wel behouden. Het is dus zaak bij het opnemen de belichting goed in te stellen en in voorkomende gevallen 
doorlopend te corrigeren. 
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Het aantal malen ‘zoom’, waarmee camerakopers gelokt worden, is de grootste brandpuntafstand 
gedeeld door de kleinste brandpuntafstand. Dus als bij een zoomobjectief de brandpuntsafstand 
van de groothoekstand klein is zal 10 x zoom minder lijken dan bij een grotere brandpuntsafstand 
van de groothoekstand. 20 x 5 = 100, maar ook 10 x 10 = 100. Het is maar net wat je wilt.  Zo veel 
mogelijk in het kader kunnen vangen in de groothoekstand of van zo groot mogelijke afstand details 
kunnen opnemen in de telestand. 
 
Professionele camera’s hebben dan ook de mogelijkheid objectieven te wisselen want de gebrui-
kers stellen allerlei hoge eisen aan de objectieven. Zo kan het gebeuren dat je van plan bent een 
professionele camera aan te schaffen. De camera wordt aangeboden voor een aanzienlijk bedrag 
dat je er met moeite precies aan kunt besteden. Dan blijkt dat er alleen sprake is van een body 
(behuizing met de nodige elektronica) en de leverancier zal vragen welke lens je er voor een verge-
lijkbaar bedrag bij wilt aanschaffen. 

Sommige camera’s beschikken over een zogenaamde ‘zebra’-functie. Met deze functie is het in de ‘view finder’ 
zichtbaar als bepaalde delen overbelicht dreigen te raken. De betreffende delen worden gearceerd (streep-
patroon) in het zoekerbeeld weergegeven waarmee tijdig wordt aangegeven dat overbelichting op de loer ligt. 

Soms is het niet mogelijk (bijvoorbeeld bij extreem helder weer) het diafragma met de hand zo in te stellen dat de 
juiste belichting wordt gevonden. De kleinste stand van het diafragma gaat na een bepaalde stop (kleinste dia-
fragmastand) bij de meeste camera’s direct over in een volledig geblokkeerde lens. Er is dan toch een manier om 
de hoeveelheid licht dat de beeldsensor bereikt te regelen.  
 
Omdat de elektrische ladingen van de beeldsensor ook afhankelijk zijn van de duur van de belichting zal de slui-
tertijd (belichtingstijd) invloed hebben op de belichting. Door een kortere sluitertijd te kiezen die het gewenste ef-
fect heeft is het toch mogelijk de belichting goed in te stellen. Nadelig effect van een korte sluitertijd is de hakkeli-
ge karakter dat bewegend beeld hierdoor krijgt. Een beter oplossing is dan ook het toepassen van een grijsfilter 
waardoor de totale lichtsterkte van het objectief kleiner wordt. 
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Clubavond 7-8-2013 
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Films met AVCHD compressie kunnen nu goed gemonteerd worden. 
 
Alles wat ik hieronder schrijf is verzameld uit tijdschriften, testen, technische gegevens van internet en demonstra-
ties die ik heb bijgewoond. Ik heb dus alles uit de tweede hand, want ik gebruik geen AVCHD camcorder en heb 
er dus ook nooit mee gewerkt. Daarbij komt ook nog, dat de techniek zo snel gaat, dat dit verhaal over enige tijd 
weer achterhaald is. Maar de vragen over AVCHD zijn op dit moment zo frequent dat het mij zinvol lijkt om wat 
licht in de duisternis te brengen. 
 
 
Computer 
 
De aanhef van dit verhaal is juist, maar er zitten een aantal ‘addertjes onder het gras’. De eerste eis die gesteld 
moet worden is, dat het alleen goed werkt in een moderne snelle PC. Daarbij moet je denken aan een computer 
met een i5 of beter nog een i7 processor van Intel met Windows 7, 64 bits besturingssysteem en heel veel intern 
geheugen. Bijvoorbeeld 8 GB of meer. De videokaart die in de PC zit moet geschikt zijn voor AVCHD montage en 
zo mogelijk ook een TV kunnen aansturen. Bijvoorbeeld de Nvidia ENGTS450 DirectCU/DI/1GD5. Ook moet er 
een zo groot mogelijke tweede (snelle) harde schijf in zitten voor de opslag van de video files. En als laatste na-
tuurlijk een geschikt video montageprogramma. En daar zijn er al een aantal van. 
 
In alle gevallen worden de video files vanuit een camcorder met harde schijf of vanuit een intern geheugen eerst 
overgespeeld naar de PC door middel van een USB kabel. De PC ziet de camcorder dan als een externe harde 
schijf. Is de film opgenomen op een geheugenkaart, dan is het mogelijk om de kaart in een slot van de PC te 
drukken en de video files over te spelen naar de harde schijf van de PC. 
 

Montageprogramma’s 
 
Er zijn op dit moment een aantal video montageprogramma’s op de markt die films, opgenomen met AVCHD- 
compressie, redelijk tot goed kunnen bewerken. Ik geef hierna een overzicht. 

Avid Studio  (€ 169,—)  
 
Het is volgens websites op internet de opvolger van Pinnacle Studio. Het komt ook uit dezelfde 
fabriek. Volgens diezelfde websites is het uitstekend in staat om HD materiaal te verwerken. Het 
vult 'het gat' op tussen Pinnacle Studio en Avid Media Composer, een heel duur professioneel pro-
gramma. 

Magix Video deLuxe 17 Plus HD  (ca. € 80,—) 
 
Dit programma is in staat om ook 3D videofiles te monteren. Maar is voor AVCHD bestanden niet 
zo stabiel. Het programma liep in testen nogal eens vast. Dat gebeurt dan hoofdzakelijk op het 
moment dat er bijvoorbeeld overgangen in de montage aangebracht worden. Misschien wordt dat 
in versie 18 verbeterd. 

Adobe Premiere Elements 9.  (ca. € 100,—) 
 
Een stabiel werkend en gebruiksvriendelijk programma voor de montage van AVCHD bestanden. 
Het is mogelijk om de videobestanden al te bekijken (preview) als ze nog in de camcorder zitten. 
Het is dan makkelijk om een keuze te maken welke bestanden gebruikt zullen worden in een mon-
tage. Er zit ook een goed geluidbewerkingsdeel in het programma. Het is niet mogelijk om een  
Blu-Ray (BD) te branden met een MPEG-2 codec zoals gebruikt wordt bij gekochte BD’s. Maar dat 
is geen gemis. In MPEG-2 branden op een DVD kan wel.  
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 Grass Valley Edius NEO-3  (ca. € 180,—) 
 
Een minder bekend programma in Nederland, maar marktleider in Japan. Dit programma is hele-
maal opnieuw geschreven voor AVCHD bestanden en is ook in de goedkopere versie het enige, 
wat real-time AVCHD kan verwerken. Wel tot 4 lagen boven elkaar.  
 
Het is gelijk aan de Pro versie (ca € 680,-) met het verschil dat er maar een beperkte mogelijkheid 
is voor de uitvoer van gemonteerde films. De film kan tijdens de montage zichtbaar gemaakt wor-
den op een aparte TV. Overgangen of filters die aangebracht worden in de film kunnen zonder 
renderen direct afgespeeld worden.  
 
Enig nadeel: het is geen programma dat makkelijk in het gebruik is. Het is niet erg gebruiksvrien-
delijk en weinig intuïtief. 

Adobe Premiere Pro cs-5. (ca. € 1.050,—) 
 
Zoals de prijs en de titel al laat zien is dit een programma voor professionals. Op dit moment zelfs 
het enige professionele programma naast Edius 6 Pro, dat AVCHD bestanden kan bewerken. En 
dat doet het natuurlijk als de beste. Maar ja, die prijs hè …………  

Sony Vegas Pro 10 (ca. € 542,—) 
 
Een nog niet erg bekend programma voor de professional dat volgens de technische specificaties 
ook AVCHD kan monteren. Ik heb daar nog geen tests van kunnen vinden behalve dan, dat het 
goed overweg kan met 3D files. Als Pro programma is het nog niet te vergelijken met bijvoorbeeld 
Adobe Premiere Pro of Edius 6 Pro.  

Sony Vegas Movie Studio HD Platinum 10 (ca. € 65,—) 
 
Volgens een gebruiker, die ik ken, een goed werkend programma voor AVCHD files. Ik heb er nog 
geen testen van kunnen vinden. Het zal wel eenvoudig zijn gezien de prijs. Maar het is wel moge-
lijk om vanuit dit programma DVD’s en BD’s te branden. Er is ook een duurdere versie met de toe-
voeging ‘Production Suite’ voor € 85,—. 

Final Cut Express 4. voor Apple computers (ca. € 180,—)  
Volgens de specificaties een goed en snel werkend programma voor de amateur.  
 

Voor Apple computers: Final Cut Studio. (€ 950,—) 
 
Een pakket van 6 programma's inclusief Final Cut Pro.  
In de specificatie is wel sprake van het kunnen monteren van HD materiaal, maar je komt nergens 
de aanduiding AVCHD tegen. 
 
Volgens de gebruiker, die ik ken, is het zonder meer mogelijk om AVCHD te monteren. 
Volgens een leverancier die ik sprak is het niet echt mogelijk. 
 
Wie het weet mag het zeggen. Wel een programma voor de Pro.  
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Casablanca 
 
De Casablanca is een computer die alleen gebruikt kan worden voor het monteren van videofilms. Je hebt daar-
voor geen kennis nodig van computers. De types S-3000 (de bovenste) en de S-6000 zijn geschikt voor het mon-
teren van AVCHD bestanden.  
 
Wanneer je AVCHD bestanden inlaadt in de computer worden de files direct omgezet naar MPEG-2. Dat is goed 
te monteren.  
 
Dit is trouwens een techniek die in de meeste software pakketten in combinatie met een 'gewone PC' ook gebruikt 
wordt. Als de montage klaar is, dan kan met de S-3000 de montage op een DVD gebrand worden. Met de S-6000 
kan de film ook op Blu-Ray gebrand worden. 
 
De S-3000 in standaard uitvoering kost € 1649,-.  
De S-6000 kost € 2869,-. 
 

Dit lijstje is vast niet compleet 

 

Als ze er nu nog niet zijn, dan zullen er in de naaste toekomst ongetwijfeld meer programma’s op de markt ver-
schijnen die goed overweg kunnen met AVCHD bestanden. Ik heb mijn twijfels over de mogelijkheden bij de mon-
tage van AVCHD bestanden veel eerder moeten bijstellen dan ik in het verleden had gedacht.  

 
Het is duidelijk: AVCHD bestanden zijn op dit moment al goed te bewerken. 
Nadeel is, dat als je nu een camcorder koopt met AVCHD compressie, dan zit je waarschijnlijk ook vast aan een 
nieuwe PC. Daarvoor moet je dan, inclusief goedkopere software ongeveer € 1300,- tot € 1500,- reserveren. 
 
Voor filmers die niet direct een nieuwe PC willen aanschaffen zijn er twee mogelijkheden. 
 
1. Zet de resolutie voor de opnames in de camcorder op een lager niveau en verlaag het niveau net zo vaak als 
nodig is om goed te kunnen monteren. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van de beeldkwaliteit. 
 
2. Converteer het AVCHD signaal naar MPEG-2 met een conversie programma. Daarna kun je in de meeste ge-
vallen op een redelijk tot goede manier met een oudere PC je films monteren. De videofiles worden dan wel twee 
keer zo klein maar de beeldkwaliteit blijft goed.  
 
Conversie programma’s van tussen € 60,— en € 75,—  zijn de beste. 
 
Januari 2011. 
Aangevuld: Juni 2011 
 

Dit is een artikel uit Videofilmer.nl waar heel veel mooie artikelen zijn te lezen over video en montage.  
Doe er je voordeel mee voor dat je wat gaat aanschaffen.  
 
Groeten Hans 
 


