
Dinsdag 15 maart 2022 John Meijer Video producties vanavond over zijn 

ervaringen met montage. 

 

 

 

Vanavond weer als vanouds in de bovenzaal beneden was ingericht als stemlokaal. 

Ging het januari 2020 over camera techniek vanavond zijn ervaringen van John 

Meijer over montage editing algemeen onafhankelijk van welk montage pakket. 

Wat John jammer vind dat men tegenwoordig niet zo vaak meer aan de regels houd 

zoals over de as, haar afsnijden, ogen 3/4 van het beeld, ruimte in de kijkrichting, 

onrustige cameravoering irritante overgangen en springers. 

Een voorbeeld bij een interview als die ivm de tijd iets ingekort wordt  om over de 

springers van de lassen tussenshots te monteren over het actuele onderwerp. 

Een tip om de vragensteller weg te laten en te vragen of de hoofdpersoon deze 

vragen in zijn antwoorden wil vertellen. 

Heel belangrijk is de eerste 30 seconde  intro van je film in de vorm van bijvoorbeeld 

een Leader dat brengt de kijker alvast in de sfeer. 

Hiervan liet John enige voorbeelden zien van een aantal van zijn producties. 

Let ook op de kleurverschillen van de verschillende clips hierin kan men in de 

montage achteraf vaak corrigeren. 

Houd er wel rekening mee als er andere personen in beeld komen dat die daar soms 

bezwaar tegen hebben (privacy) en dat men vraagt de kentekens of teksten in de 

montage wil blurren. 

Veel creatieve mogelijkheden die in de meeste software pakketen worden vaak niet 

gebruikt, John liet daar wel leuke voorbeelden van zien van tracking zoals een vaste 



tekst op het grote dak van het Huis van Hilde bleef staan in een stijgend drone shot 

en een reclame bord vervangen door een boompje bij een lopend shot. 

Green screen beelden met op de achtergrond van een aantal personen over hun 

onderwerp. 

Leuk is de mogelijkheid om van een saaie lucht wolkjes te creëren.   

Aandacht ook voor de audio montage houd het compressie limiet op -6. 

Tips om soms het gratis software pakket Da Vinci te gebruiken. 

Er zijn ook software pakketten in het Nederlands vertaald dat geeft verwarring met 

ingeburgerde Engelse termen bv Cross Dissolve, Keying,Tools enz..worden soms 

vreemd vertaald. 

Het viel John als professional op dat het niveau vrij hoog ligt van onze videoclub.  

 

Han van der Stok. 


