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Les 1 we gaan werken met Magix Video 2008+ 

 
Na het opstarten van het programma worden we welkom geheten en zien we dit  

Scherm: 

 
 

 

Als je klikt op “Inleidende video bekijken”  

 
dan kan je een paar instructiefilmpjes bekijken. Nooit weg. Dan doen we later 

nog wel eens. . . .  

 

We kiezen echter voor Film laden ± 



 (de hier getoonde 

Demo.MVD   had ik al eerder ingeladen.. . .) 

 

en zoeken de demo op die Magix meegeleverd heeft. Die vind je hier : 

 en klikken dan op 

Demo.MVD 

Dan zien we (na een tijdje inladen) dit: 

 
Daar kunnen we nog niet veel mee. We zien dat er – zoals ze dat noemen – een 

filmblik geopend is. Op de monitor zie je het steigertje met paaltjes.  

Bovenin klikken we op ‘Bewerken’   . . . . . 

 , waarna de hel losbarst: 

 



 
 

We zien de monitor, en rechts daarvan 4 tab’s, hierbij aangeklikt op Import. 

Daaronder zie je dan wat je kan importeren.  

Bij ’t aanklikken van de tab Overgangen krijgen we dit: 



 
 

Daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Probeer vooral maar eens 

linksboven dat icoontje 3D-reeksen . . . .  

Bij de tab “Titels” dit: 

 
 

De tab ‘effecten ‘herbergt een zee aan effecten. Voor mijn gevoel bijna te veel.  

We komen hierop nog uitgebreid terug.  

Waar ik ook nog op moet wijzen zijn de knoppen onder de monitor.  



 
 

Als je een bandrecorder in huis hebt, dan herken je die knoppen onmiddellijk. 

Maar bij heel secure bewerking zijn ze te grof. Je wil frame voor frame kunnen 

instellen, en dat kán:    

 
 

Met dat kleine knopje ‘Normale transportbesturingsfuncties’ kan je de (in de 

figuur) getoonde fijnregeling  aan en uit schakelen. Links een iets groffere 

regeling voor vooruit en achteruit en die knop daar  rechts van dat is de 

fijnregeling.  

Op de Storyline (dat is dat onderste gedeelte waar alle activiteiten zullen plaats 

vinden, zoals effecten toevoegen, titels aanbrengen, overgangen gebruiken etc. 

m.a.w. hier vindt de echte video-bewerking plaats.  

Links van dit veld zie je drie icoontjes. 



  Dit is het scene-overzicht om 

afzonderlijke objecten overzichtelijk te plaatsen. Als je al deze tekst niet meteen 

snapt, dat geeft niks, alles zal goed komen.  

We gaan naar het middelste icoontje aan de linkerkant: 

 Wat is dat nou weer? 

Dit is de Storyboard-modus waar je in een handomdraai de film van overgangen 

en effecten kan voorzien. En dan het laatste icoontje aan de linker kant:  

 Aha, (wat nou aha?) de kenners van 

een vorige versie herkennen meteen de tijdlijn modus, waar je de kleinst 

mogelijke correcties kan uitvoeren en nog veel meer (geluid besturen, markers 

aanbrengen om straks een DVD met menu’s te kunnen  branden)  

 

En dan zouden we bijna de bovenste knoppen (boven de monitor) vergeten: 



 
 

Van links naar rechts (beginnen dus onder Bestand) : 

1   Nieuwe film 

2   Film laden  

3   Film opslaan 

4   Volledige veiligheidscopie aanleggen (komen we nog op terug) 

5   Opent de Movie Showmaker  

6  Opent de soundtrack maker (alweer zo iets. . . )  

7  Mixer aan/uit  

8  Audio dempen  

9  Programma instellingen.  

10 Contexthulp (F1)  

 

En als we dan toch bezig zijn, dan maar die laatste knoppen ook benoemen:  

 

 
 

1 ongedaan maken (Ctrl + Z) 

2 herhalen (Ctrl + Y)  

3 verwijderen (del)  

4 gemarkeerde objecten knippen  

5 gemarkeerde objecten copieren  

6 plakken  

7 dupliceren (Ctrl + D)  

8 Opent de Storymaker  (F2)  

 

Bij de bovenste knoppen (zie figuur) gaan we even neuzen bij nr. 5 de Movie 

Showmaker en nr. 6 de soundtrack maker.  

 

Eerst de MovieShowmaker: 
 



  

 

Een heleboel snappen we al direct. De rest komt nog wel aan bod. Onder dat 

monitorretje zie je weer de recorderknopjes, waarmee je de film kan laten 

lopen. Speel er maar eens mee. 

 

En dan de Soundtrack Maker: 

 



 Spelenderwijs kan je hier hele leuke dingen mee doen. Je weet waar ie staat. 

. . . . . . . .  

Pas op:  je kan alles van je demo-film veranderen, 

verwijderen, toevoegen, noem maar op, maar save ‘em 

nooit!!!!!!! Anders ben je je origineel kwijt. 
 

Dit was de inleiding van Magix Video de Luxe2008+  

Vast veel plezier ermee.  

En heb je vragen?  Mail even naar zadel@planet.nl.  



 

 

 

Les 2. 
 

Experimenteren met het Demo – filmpje. 

 

Filmpje na ’t opstarten laden, dan naar ‘Bewerken’ en dan kiezen we het 

onderste icoontje (linkerzijde)  

  
 

en dan gaan we helemaal naar rechtsonderin, en zien we: 

 

 
 

Met het plus- en min- teken kan je de film uitrekken of inkrimpen (een soort  

Zoom-functie) . 

Dat pijltje naast ‘Alles’ geeft een klein uitrolmenuutje: 



 
 

Hier kan je dus de zoom-functie activeren op verschillende manieren. (gewoon 

even uitproberen en kijken wat voor effect het heeft op je film) 

 

Helemaal rechts (verticaal) zie je nog een mogelijkheid om de video en 

geluidssporen te laten zien. Bij het demo-filmpje zie je t/m spoor 7 het  

eén en ander in gebruik .  

 
 

We gaan nu het plus-tekentje zo vaak indrukken dat we de Demo ongeveer als 

volgt zien verschijnen: 



 
 

Je ziet aan de tijdlijn  daat één zo’n stukje film ongeveer 1 seconde duurt.  

(m.b.v. de spatie-toets kan je de film starten en stoppen) 

Klik nu eens met de RECHTER muisknop op dit grijze blokje. Dan verschijnt er 

een uitrolmenu: 

 



Alleen over deze toepassingen is bijna een boek te schrijven. Toch waag ik het 

er op om in te gaan op b.v. Video Cleaning (Shift + X) : 

 
 

Dit is een heel nuttig gereedschapje om b.v. donkere passages wat op te 

vrolijken, helderheid, contrast, (uitproberen)  

Met de pijltjes onder het monitorbeeldje kan je de film laten draaien, stoppen, 

terugdraaien etc..  

En dan Video-effecten (Shift + Y) : 



 
 

Dit is de z.g. Video-controller (Realtime visual FX Editor)  

Hier gaan we een apart hoofdstuk van maken, anders raken we de weg kwijt.  

 

Ga nu eens met dat scroll-pijltje (helemaal aan de rechterzijde) naar spoor 5 en 6 

dan zie je dit: 

 
 

Klik nu eens met je linker-muisknop op spoor 6 (dat gele gedeelte) dan zie je op 

de monitor wat dit inhoudt (staat er ook met kleine lettertjes onder: Hartelijk 

welkom bij . . . etc) Onderzoek nu eens al die geselecteerde blokjes.  

Op spoor 5 zie je een grijze toestand, waardoor heen een rode lijn loopt. Dit is 

het geluidsspoor. Die vierkantjes linksonder en midden-boven zijn handvaatjes 

waarmee je het volume kan bewerken door de lijn te verslepen (naar boven, naar 

onder)  



Je ziet nog iets heel belangrijks, n.l. het kiezen van een bepaald gedeelte van de 

film. Met je LINKER muisknop op de tijdlijn klikken en er verschijnt een rood 

driehoekje (start-markering) . Met de RECHTER muisknop klik je iets verderop 

(naar rechts op de tijdlijn) en dan verschijnt er weer een rood driehoekje (eind-

markering). 

Druk je nu op de Spatiebalk dan gaat de film lopen vanaf  de start-markering en 

eindigt bij de eind-markering, de film gaat eindeloos tussen die twee 

markeringen lopen. 

Als afsluiting van deze les nog even naar de linkerkant van de Storyline en zien 

we: 

 
Drie knopjes: de linker vergrendelt de video, erg makkelijk als je alleen het 

geluid wilt manipuleren zonder de video te beinvloeden. 

Middelste knopje: laat alleen het spoor zien die je geselecteerd hebt, de rest zie 

of hoor je niet. 

Rechtse knopje: schakelt het geselecteerde spoor aan/uit.  

 

 

We gaan naar les 3. 

 



Les 3  

 

Titels, tekst en ondertitels. 
 

We gaan de film aankleden. (je hebt de demo toch wel geladen he? Ga daarna 

naar “bewerken” en kies links het onderste icoontje: 

Ga nu met het zoom-minteken (rechtsonder) de film inkrimpen zodat je 

minstens 10 seconden te zien krijgt.  

Selecteer nu de hele film door met SHIFT het eerste en daarna het laatste object 

aan te klikken (bij mij wordt alles rood)   

Kies nu muismodus voor afzonderlijke objecten: 

 
We gaan de gehele film selecteren met Ctrol+A en gaan we met ingedrukte 

LINKER muisknop de film 10 seconden naar rechts schuiven, zodat we een 

ruimte krijgen om een aanvangstitel in te smijten. Het ziet er eerst nog zo uit: 

 

 
Na ’t schuiven:  

 
De S-marker (linker muisknop klikken op tijdlijn) helemaal op nul zetten. (fig.) 

Nu gaan we een titel maken:  

Ga naar de tab Titels en kies het icoontje “Bewegen” (waarom zouden we niet 

meteen wat leuks doen, het is allemaal al taai genoeg) dan krijgen we wat 

nieuwe icoontjes te zien:  



 
Nou, zeg het maar, wat gaan we doen> We kiezen het eerste icoontje 

“Bewegende tekst” dus daar klikken we op. (één keertje !!) Je krijgt dan in het 

monitorretje te zien hoe die tekst beweegt, witte letters op zwarte achtergrond, ik 

vind er nix aan, maar gelukkig kunnen we er wat aan doen: 

Sleep nu dit icoontje naar spoor 2 (het wordt een grijs vlak die je met ingedrukte 

linker muisknop op de juiste plek kan zetten. 

 
 

 Je laat de knop los en er verschijnt meteen een teksteditor, mooier kan toch 

niet? 

(Ik kan de screenshots in deze lessen wel kleiner maken, waardoor de witte 

vlakken ook kleiner worden, maar dan wordt de leesbaarheid ook veel minder, 

dus dat doen we maar niet)  

.  



 
 

Je ziet “Titel” nog staan maar begin maar gewoon te tikken. Ik tik “Mijn eerst 

film” (Als dat woordje Titel er nog in blijft staan, dan kan je dat gewoon deleten 

net als in een Tekstprogramma)  

 Ga de titel centreren, ga het lettertype misschien wijzigen, de kleur van de letter 

veranderen, geef de letter een schaduwkleurtje, gan naar geavanceerd en zet de 

achtergrond op WIT , alhoewel ik de keuzemogelijkheden op dit moment ook 

niet zie, alleen zwart en wit, krappisch hoor. . . .  

Je kiest voor bewegen , van boven naar onderen en dan op OK.  

Zet het tekstobject (in de storyline) met linkermuisknop op z’n plek, b.v. 

helemaal naar links.  

Omdat mijn tekstkeuze maar 5 seconden duurt is er een gat ontstaan tussen het 

tekstobject (spoor 2) en de film (spoor 1).  

Maar er is ook wat anders aan de hand. Ik krijg met de DEMO van Magix de 

film niet naar links verschoven, dus tegen het tekstobject aan. Bij mijn eigen 

film gaat dit perfect. Wellicht komt dit, omdat op sporen onder spoor 3 van deze 

Demo nog een paar sporen ingevuld zijn met die Magix reclame etc.  

In ieder geval zal het wel met je eigen filmpje lukken 

 

Je kan nu twee dingen doen: de tekst uitrekken met het handeltje rechtsonder 

(zie fig.)  



 zodat ie aansluit op de film, of 

je schuift de hele film naar het tekstobject toe (naar links dus). (zie de 

opmerking in rood)  

Daarna afspelen (spatiebalk, starten)  

Leuk effect he?  

 

Nog even iets zeggen over dat geselecteerde tekstobject:  

 
Met dat vierkantje (zie muispijl) kan je de tekst laten inzoomen, probeer maar 

eens. En met die andere vierkantjes (ik noet het altijd handeltjes) kan je 

uitzoomen, tekst in tijd verlengen (dus naar rechts schuiven) of verkorten. 

Zo wordt het werken met Magix nog eens een echt feestje, of niet? 

 

Dan nog even over het verwijderen van een stukje film, die je niet belangrijk 

vindt: 

Ik laat een stukje film zien, en klik met de linker muisknop op het begin van dat 

stukje film dat je wilt verwijderen: dan klik je met de T-toets. Daarna doe je 

hetzelfde aan het ind van dat stukje film (eerst links met muis dan T-toets)  

Als je nu dat stukje gaat selecteren (het wordt rood) en je drukt op DELETE, 

dan is het wel weg , maar er ontstaat ook een gat, en dat is niet leuk.  

Nadat je dus dat stukje film hebt geselecteerd ga je naar de Storyboard-modus 

(middelste icoontje aan de linkerkant) Nu druk je wél op DELETE, en jouw 

stukje film is verdwenen zonder een opening achter te laten, wat je kan zien als 

je weer naar de  Tijdlijn modus gaat (onderste icoontje links)  

 

 

Met deze eerste drie lessen kan je al een aardig filmpje maken, maar we zijn er 

nog lang niet. Probeer al de Titel-iconen uit en maak je keuze.  

 

Tot zover deze les.  

 



Les 4  

 

Geluid !  

 

 

We kunnen de lessen op de volgende Sites vinden: 
 

 

a. http://mailgroep.seniorweb.nl/video/?seniorweb (de naam van deze site is 

misschien gewijzigd; ga naar seniorweb.nl  afdeling video  

b. http://www.studio9plus.nl/  waar nog veel meer moois op staat !  

c. Home.planet.nl/~zadel     

 

We hebben de demo weer ingevoerd en zijn weer naar ‘Bewerken’ gegaan.  

Nog even een leuke tip:  

Links hebben we die drie icoontjes (weet je vast nog wel  a. scene-overzicht 

b. story-board en c. tijdlijnmodus.)  

Met behulp van je Tab-toets kan je snel van de ene naar de ander 

overschakelen. Makkelijk he? 

 

We gaan in de tijdlijnmodus naar spoor 8 (ja ja, zo ingewikkeld maakt Magix 

dat) en zien dan dit: 

 

 
 

Onder al dat gewriemel zie je de naam staan van dit geluidsobject, nl 

Demosong ogg.  

Dus: een ogg extensie hoort bij een geluidsobject 

Zo, dat weten we dan ook weer.  

 

Je ziet een witte lijn van linksonder naar een handeltje gaan. 

 

Dit betekent niets anders, dan dat het geluid langzaam in sterkte toeneemt.  

De schuine lijn van links-onder naar rechts-boven is een z.g. volume-grafiek. 

Je kan het middelste handvaatje van het audio-object ook nog wat omhoog  



sjorren, dan klinkt het wat harder. (we zijn niet meer zo jong, dus dat kan 

wel) 

Het is wel nuttig om nu al vast wat dieper op het bewerken van audio-

objecten in te gaan. Daarbij moet je denken aan het weghalen van 

ongewenste stukjes audio (applaus, autogeronk, reclame, windgeruis etc.) 

Je kan dat natuurlijk weer doen met de T-toets en dan deleten, maar je wil 

ook wel eens een stukje wat harder of zachter laten klinken zonder dat gedoe 

met die T-toets.  

Dat gaat als volgt:   

 
Voor de zekerheid heb ik met de muis op “degroeperen” gedrukt om het 
video-gedeelte niet te beïnvloeden. 
 
Dat knopje ‘degroeperen’ zie je hier: 

 Dan hier weer een stukje audio: 
 

 
 

Het beeld wat je hier ziet komt te voorschijn, als je rechts op het object klikt 
en dan  Alt-X kiest. 
En nu komt het! 
Als je je leesbril opzet, dan zie bovenaan het geluidsobject een heel dun 
rood lijntje. Als je daar met je muis voorzichtig overheen gaat, verandert je 
muisaanwijzer in een klein handje . (niet te geloven) 
Nu moet je op dat punt snel dubbelklikken en dan weer goed kijken : er is 
een handvatje (rood) bijgekomen. Dit handvatje kan je met je muis naar 
beneden trekken, en zo kan je meerdere kleine rode handvatjes maken en 
je (on-)gewenste geluid bewerken. Trek je de curve naar beneden dan 
wordt het geluid zachter. Ik laat je een curve zien die op deze manier 
verwerkt is: 

 
 
Ja dat is priegelwerk, maar ’t werkt wél !  
 
Maar nu gaan we meteen verder (voor de audio-cracks onder ons) 
Druk Alt+Z in (of rechts klikken op audio-spoor en dan “wave extern 
bewerken” kiezen) 
Je krijgt dan een schitterend beeld van je audio-spoor. 



 
Daar gaan we wat mee doen !! 
Klik ergens in het audio-scherm RECHTS en kies dan dit: (muismodus) 

 
 
Nu kan je met de muis over de wave-vorm gaan en krijg je meteen een 
indicatie van het volume.  
Oefen op deze methode en je kan het complete audio-spoor naar wens 
bewerken. 
Voorbeeld:  selecteer met je muis een stukje audio en klik daar dan 
RECHTS op, je behoeft je echt niet te vervelen, want er is heel veel mee te 
beleven. Dit moet je zelf uitproberen anders komt er geen eind aan deze 
les. 



 
 

Maar we willen b.v. ook ongewenst geluid filteren, b.v. het windgeruis, 

waardoor gesproken woord slecht verstaanbaar is. Dat kan!  

Met behulp van Audio Cleaning (Shift + W) of rechts klikken op het 

geluidsobject en dan Audio cleaning kiezen. Hier komt ie: 

 



 
 

Onder Denoiser zie je een knop “Geavanceerd” als je die indrukt krijg je dit: 

 
 

 

 

Ook hier kan je een boekje over schrijven. Ik zal je de weg wijzen: 

Ga bovenin je beeld naar HULP : 



 en tik dan in het zoekvenstertje:  

Ruisonderdrukking: 

 
 

Pak je leesbril maar en ga dit schoons allemaal lezen. En . . . ’t werkt !!  
 

 

 

 

 

Succes met deze advanced-audio-bewerking !! 
  

Ik hoop dat deze lessen je zullen helpen om magix onder de knie te krijgen, 
gr. Wim Zadel 
 

 

 

 



Les 5  

 

Het verbeteren van de filmopname. 
 

Hoe vaak komt het niet voor, dat je je film binnenhaalt, je speelt ‘em af in het 

Magix programma en dan komen de wensen . . . .  

a. opname te donker 

b. opname te licht  

c. stukje film dat er af moet 

d. effecten en overgangen aanbrengen. (zie les 6)  

 

Zo kan het wel weer. Ik laat een stukje film zien, dat ik gemaakt heb op een NS-

station  en waarvan ik het resultaat bedroevend vind.  

Allereerst zie je op spoor 3 (spoor 2 is gereserveerd voor geluid)  een stukje 

tekst, dat ik bewerkt heb  m.b.v. die handeltjes (in- en uit- zoomen)  

Maar nu dat filmobject: 

 
 

Op de Monitor ziet dit er zo uit: 



 nou, zeg nou zelf,  

dat lijkt wel nacht, terwijl het midden op de dag genomen is. . .  

Klik rechts op het video-object (je staat toch wel in de tijdlijnmodus he?) Zo 

niet, dan met de TAB-toets naar het onderste icoontje.  

Je krijgt een uitrolmenu voorgeschoteld en maak de keuze: video cleaning 

(Shift+X) 

 

 
En daar staat dan je cleaning-gereedschapje.  



 
Schuif met (aangevinkt) het helderheidsschuifje totdat je tevreden bent. Het 

wordt vaak wat grijzig. Fijnregeling van de helderheidsinstelling vind je onder 

“selectieve helderheid (gamma)” wél aanvinken . . . . Dat grijzige krijg je een 

stuk mooier door bij “Contrast” (ook weer aanvinken) de schuif te verplaatsen. 

Mijn resultaat zag er toen zó uit:  

  
Ik ben er niet echt kapot van. . . .  

Je kan bij die video-cleaning ook de Presets gebruiken, dan hoef je niet aan die 

handeltjes te schuiven. Ook wordt er gevraagd of je het op alles wil toepassen. . .  

pas hier mee op, want dan pakt ie de hele film en dat wil je vast niet.  



Dus eerst het donkere gedeelte selecteren (aan het einde daarvan met de T-toest 

een marker plaatsen) en dan de video-cleaning alleen toepassen op het 

geselecteerde gedeelte. Hieronder een voorbeeld van zo’ n  selectie: 

 

 
 

Onder het monitorretje van Video Cleaning zie je nog een schuif, waarmee je de 

film handmatig kan laten langskomen, allemaal handig, of niet soms?  

 

En als we nu toch bezig zijn met die film, klik dan weer eens rechts en kies dan 

“Video effecten” (Shift+Y) Je weet niet wat je ziet: 

 
 

Dat is de Video Controler / real time visual fx editor.  

Die ballen links kan je met je muis – door de muis van links naar rechts en v.v. 

te bewegen – bedienen. Je ziet allemaal schakelaartjes om een bepaald effect toe 



te passen. Je kan het effect inzoomen, een andere positie geven, met de 

draaischijf “Special FX”  kan je de gekste dingen oproepen.  

 

Je moet voor dit tooltje gewoon een half uurtje reserveren en dus oefenen.  

Kan je niet meer terugkeren naar de beginfaze, dan klik je op het kruisje 

(rechtsonder) en begin je opnieuw. 

Ook kan je met de Video Controler de afspeelsnelheid bepalen: 

 En een negatief getal invullen (met dat pijlknopje) 

waarbij jouw film achteruit gaat lopen, soms een erg leuk effect! 

 

Om meer over de Video controler te lezen, kan je les 17 van Video de Luxe2007 

openen, te vinden op de site van www.studio9plus.nl  of via Hulp>index>video 

controller intikken. 

 

In de volgende les gaan we verder in op Video-effecten en Video-mix 

Eventuele vragen kan je altijd aan mij richten : zadel@planet.nl    

Misschien weet ik het toevallig. . . .  

 

 



Les 6  

 

Video-effecten en Video-mix 

 

We gaan even in op video-mix. 

Video-mixen is een mengprocedure, waarbij twee video-track’s met 
elkaar gemengd worden, dus weergave van beide track’s tegelijk. De 
mate van mengen is daarbij instelbaar. 

Voordat je de videocontroller via het effectenmenu of contextmenu (klik 
met de rechter muisknop op het object) oproept, moet je een video- of 
afbeeldingsobject selecteren. Meestal is dat de onderste track (of object) 
omdat deze het voorgrond-object vertegenwoordigt. 

Eerst gaan we weer naar Shift+Y (video controler) en gaan dan naar het 
MIX gedeelte (onderaan) : 

 

 

We zien onder “Mode” drie knopjes:  Mix , Stamp en Transparent.  

Mix:  Video-objecten op alle sporen mixen 

Stamp: Het onderste video-object overlapt het bovenste video-object. 

Transparent: elke kleur van het onderste video-object kan transparant 
worden gemaakt.  



Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik daar nog weinig van snap,  

Het mengproduct laat twee videoscenes zien die door elkaar staan. 
Volgens de Manual (Hulp>index>videocontroller) kan je de mooiste 
overgangen maken met schuifschakelaars.  

Degene die het lukt, zou mij een plezier doen mij dit uit 
te leggen (zadel@planet.nl)  

We moeten dus een tweede video onder de eerste plakken.  

Omdat je misschien geen eigen video-scenes bij de hand hebt, wil ik je 
adviseren, naar de Tab `Bewerken` te gaan, dan klik je op EIGEN en 
dubbelklik je op _Demo en dan kan je een ruime keuze maken uit korte 
scenes (die afkomstig zijn uit de kennismakingsvideo van Magix): 

 

Klik nu eerst op de toets L(als de twee scenes tenminste al op de tijdlijn 
staan en elkaar iets overlappen)  waardoor je lekker ruimte krijgt op je 
werkvlak.  

Noot: bij dit mengen kunnen de twee video’s mogelijkerwijs over elkaar 
heen gezet worden. Dan sleep je gewoon één ervan naar spoor 2 of 3. 



 

 

 

 

Het onderste object is altijd het voorgrond-object. 

Nu gaan we die mix-knopjes uitproberen:  

Mix:  inderdaad werden de twee video-objecten gemixed, echter was de 
helderheid niet om aan te zien terwijl de helderheid van elke object apart 
goed is. Door nu het niveau van b.v. het bovenste video-object te 
verlagen (met dat handeltje) krijg je een betere  verdeling.  

Een betere uitleg dan via Hulp, inhoud, intikken “video controller” en dan 
klikken op Video Controller Mix Fx.  

Ikzelf ben er nog niet helemaal uit wat het effect is van Black box, Green 
box , White box met de daarbij behorende schuifjes.  

Nog een extra toelichting: 

Video’s verkleinen of “over elkaar leggen” (beeld-in-beeld) 

Video’s kunnen worden verkleind om bijvoorbeeld een voorgrondvideo in 
een uitsnede van een achtergrondvideo te vertonen. 

– Plaats 2 video’s boven elkaar op verschillende tracks.(zie boven)  

Plaats de voorgrondvideo op de track onder de achtergrondvideo. 

– Selecteer de voorgrondvideo en kies Video-effecten in het 
effectenmenu of het contextmenu om de videocontroller te openen. 
– Zorg ervoor dat in de videocontroller het effect Stempel actief is. 



– Met behulp van de zoomknoppen op de controller kan de onderste 
video worden verkleind, zodat de bovenste video daaromheen zichtbaar 
wordt. 

– De kleine voorgrondvideo kan met de positieknoppen op de controller 
worden verplaatst of, na klikken op de knop Num. Bewerken, met drag 
en drop naar de juiste plaats worden gesleept. 

  

Tip: Een andere manier om zulke afbeeldingen te maken krijg je door 
gebruik te maken van Optie beeldgrootte (Num) 

En dan nu de Video effecten: 

We zetten weer een paar van die korte Scenes achter elkaar op de tijdlijn . 

 

Dit zijn vier scenes.  

Nu gaan we de zaak anders aanpakken. In plaats van de tijdlijn-modus gaan we 

naar de Storyboard-modus.  

 

Kijk, nu zie je duidelijk dat het vier scenes zijn. Tussen elke scene zie 

je de knopjes A en B tevens bovenaan drie knopjes tekst, geluid en Fx. 

Klik je op Text, dan kom je meteen in het tekst-editor scherm: 



 

 

Druk je op Fx dan krijg je dit uitrolmenu: 

 

Druk nu eens op A tussen scene 1 en 2 : 



 en dan kies je “deur” :  

Speel de eerste twee scenes af. 

Nu een effect tussen scene  2 en 3. Klik weer op A/B en kies nu een 

ander gewenst effect.  

De effecten die je onder de Tab “Effecten” vindt, kan je naar een 

scene slepen.  

Voorbeeld van een leuk intro-effect:  

Ga naar Intro’s/outro’s: (rare naam “outro’s”)  

 en kies dan Bioscoop Intro.  

Sleep die naar je eerste filmscene op de tijdlijn en speel ‘em af, het 

lijkt wel of je in een echte bioscoop zit. . . .  



Advies: pas niet te veel effecten toe in je film, dat maakt onrustig.  

-.- 



Les 7  Opnemen (film, geluid, analoog, digitaal)  

 
Eigenlijk moet je met deze les beginnen als je gaat werken met Magix, maar ja, 

we wilden toch eerst even weten hoe één en ander functionneert.  

 

We starten het programma en vinken Nieuwe Film maken aan. Kies desnoods 

ook al een naam en de map waar de film moet komen.  

 
Na OK kom je in: 

 en vervolgens 

in: 

 je klikt op Opname en dan kom je in het keuze-menu: 

 



 
 

Bij de keuze Digital Video (DV) heb ik al leuke probleempjes moeten oplossen:   

Er was een mevrouw die haar film niet in Magix kon importeren. . . .  

Op mijn vraag of ze de camera op AAN had gezet werd dit snel opgelost. 

Ook was er nog een probleem waarbij er geen DV-uitgang op de camera zat, dan 

heb je een probleem. Hoe krijg je de film je computer in. . . . . 

De keuze Video geeft je de mogelijkheid om je Video-recorder (heb je die nog?) 

via kabeltjes aan te sluiten op je TV-kaart of in ieder geval een kaart waarbij je 

de audiobeelden kan inladen in je computer. Meestal zijn het twee kabeltjes, 

eentje voor het geluid (rood en witte tulpstekkertjes) en eentje voor de video 

(geel)  Ook wordt de S-kabel toegepast. In de Manual lees je hier meer over.  

 

De keuze Audio kan heel leuk zijn, om je film te vergezellen van je eigen stem. 

Dit noemen ze Voice-over.  

Bij ’t aanklikken van Audio kom je direct in dit scherm: 

 



 waar je de kwaliteit kan 

instellen, de niveauregeling kan instellen waarbij je dus wél een microfoon in 

het juiste gaatje van je PC moet stoppen. Tevens moet je de setting van je 

microfoon aanvinken : 

 De werkwijze van Audio in jouw PC kan afwijken 

van bovenstaande tekst, maar dat zal geen probleem op leveren, hoop ik.  

En als je de niveauregeling aangevinkt heb, dan kan je direct al de microfoon 

uitproberen hetgeen je ziet op die niveaumetertjes.  



 
 

En straks, als je je film op de tijdlijn hebt staan en je het moment aangewezen 

hebt om te Voice-overen (we maken er maar een werkwoord van) an kan je die 

rode knop rechts onder aanklikken en dan beginnen de zenuwen pas goed hun 

werk te doen:   je bent on-line, nou ja, in Magix dan.  

Wat je opneemt is na de opname direct te zien op de tijdlijn. Het is een WAV 

formaat die je nu nog helemaal kan bewerken. Hard, zacht, infaden, uitfaden etc.  

Tot zover de voice-over. 

 
En als ik dan toch op dit terrein zit, dan gaan we nu meteen een 
achtergrondmuziekje toevoegen aan onze film.(je kan natuurlijk ook even 
oefenen op één van de demo’s. 

Allereerst kan ja via  - net als met 
de Verkenner van Windows – jouw verzameling ophoesten en er een 
keuze uitmaken. Ik deed dit met een heel oud nummer van Billy Vaughn. 

Je sleept dat nummer naar de tijdlijn-modus en daar staat ie dan. Je kan 
‘em hierna bewerken (inkorten, in en out faden etc.)  

Hoe lees je een Audio-cd in ? 



Met de Media Pool kunnen we  muziek direct van een audio-cd in lezen. 
Dat werkt net zo als het overnemen van andere bestanden in het 
Arrangement: 

– leg een audio-cd in het cd-rom-station 
– klik op de knop Scan cd 
– De individuele titels van de cd verschijnen in debestandslijst. 
– Een eenvoudige muisklik start het afspelen van het cd-nummer om het 
vooraf te beluisteren 
– Door het cd-nummer met drag & drop in het arrangement te slepen 
wordt het digitaal ingelezen    (ge-“grabt”)en naar de harddisk van de 
computer gekopieerd. 
– In de track verschijnt de cd-track als audio-object en kan direct 
afgespeeld en bewerkt worden. 

Ik citeer nu een stukje handleiding: 

Als drag & drop moeilijkheden oplevert... 

Voor het inlezen van audio-cd’s wordt een speciale programmaroutine 
gebruikt, die de audiodata in digitale vorm van het cd-rom station 
verwacht. Sommige cd-rom stations ondersteunen deze modus niet (er 
verschijnt een foutmelding) of alleen gebrekkig (er ontstaan audio-
objecten met kraakjes etc). 

Maar ja het kan gebeuren, en dan kan dit de oplossing geven: 

Audio-cd’s opnemen 

In deze gevallen kan de cd ook via een audio-opname worden 
‘ingelezen’. Het nummer van de cd wordt dan op de gewone manier 
afgespeeld door het cd-rom station en door de geluidskaart weer 
opgenomen. Hiervoor moet echter in het menu Bestand > 
Systeeminstellingen de opname van cd worden ingesteld. Voor een 
opname zonder haperen van het cd-nummer via de opname-dialoog 
moet de audio uitgang van het cd-rom station met de ingang van de 
geluidskaart zijn verbonden. Dit moet bij de meeste actuele pc’s al het 
geval zijn – zo niet, is dit met een klein intern kabeltje op te lossen. 
Als Cd-tracks via opnamedialoog inlezen actief is, kunnen ook delen van 
een nummer in het arrangement worden opgenomen, zonder dat de hele 
cd-track hoeft te worden ingelezen. 

Voor sommigen een moeilijk verhaal, misschien helemaal niet nodig om 
dit te lezen . . . . 



 

 

Les 8 Cursor eigenschappen.  

 
  
Cursor – eigenschappen  
De cursor is een verticale lijn die tijdens het afspelen van een 
arrangement van links naar rechts beweegt. 
Hij geeft de huidige afspeelpositie aan en beweegt stap voor stap over 
de arranger. De grootte van de stappen is afhankelijk van de grootte van 
de buffer. Als u wilt dat de cursor soepeler beweegt, reduceer dan de 
buffergrootte in de installatiedialoog (toets Y). 
 
Ga naar WEERGAVE:  
 

Standaard staat deze op : 

  
 
  
Kijk wat er gebeurt als je op de + en de – drukt ! 



Als dit resulteert in onderbrekingen of schokkerige bewegingen, vergroot 
de buffergrootte dan een klein beetje.(+ knopje). 
In stopmodus bevindt de afspeelcursor zich altijd op de startmarker. U 
kunt de startmarker ook per frame met de pijltoetsen naar links of rechts 
bewegen. Met Ctrl + pijltoetsen wordt er per 10 frames verplaatst. Met 
Shift + pijltoetsen gaat de verplaatsing eerst langzaam maar vervolgens 
steeds sneller. 
Het is trouwens geen overbodige luxe om de toets Y te gebruiken en 
goed te bestuderen wat de verschillende tab’s te bieden hebben . 
Gebruik vooral daarbij de ‘help’-functie. 
Ook de toets L is nuttig, als je de schermen onderling wil ontkoppelen 
(proberen!) Rechts klikken op het Viewer-scherm geeft een uitrolmenu, 
waarin je “volledig scherm” kunt kiezen, soms wel nuttig. . . .  
 
Tot zover even dit “tussenvoegsel”. 
  

 



Les 9  Hoofdstukken maken. 

 
We beginnen met de Markers: 
We komen via het menu ‘bewerken’(bovenin) dan naar :  > marker > 
hoofdstukmarker plaatsen (zie afbeelding) 
 

 
 
Wat gebeurt hier? Op de plek waar je je S-marker plaatst en dan 
Shift+Enter klikt, dan komt er op dié plaats een Hoofdstukmarker.  

 
Dat zijn die kleine vierkante blokjes boven de tijdlijn. In mijn voorbeeld 
heb ik dus vier Hoofdstukmarkers geplaatst.  
En dan? 
Nog even dit:  
  
Met Marker-keuze  1/2/3 (keuze Shift+ 1 resp 2 en 3 enz.) wordt op de 
positie van de startmarker een afspeelmarker gezet, waar u met de optie 
“Naar marker” direct naar toe kunt springen. Er kunnen ook 
hoofdstukmarkers worden aangemaakt die bij het branden van een cd of 
dvd worden overgenomen in het keuzemenu. 
  



Dus: (herhalingsoefening)  Toets: Shift + Enter  op de plek van de S-
marker een hoofdstukmarker plaatsen.  
  
Ook kan je automatisch Hoofdstukmarkers plaatsen. 
Automatisch volgens specifieke regels hoofdstukmarkers in het 
Arrangement plaatsen, die vervolgens in het filmmenu van een DVD als 
hoofdstuk verschijnen. Dit is handig als direct na de opname een disk 
wordt gebrand. 
Voor het automatisch aanmaken van hoofdstukken zijn er verschillende 
opties: 
Aan het begin van de film: De film bestaat dan uit maar één hoofdstuk. 
Aan het begin van objecten in spoor...: Elk object op een spoor genereert 
een hoofdstuk. 
Spoor 1 is vooringesteld. 
Op de posities van aanwezige titelobjecten: 
Ondertitels, bijv. als subtitels ingevoegd, geven de hoofdstukposities 
aan. 
Opgegeven afstand (minuten) / opgegeven aantal: 
Als de hoofdstukverdeling geen inhoudelijke betekenis heeft en alleen 
voor sneller navigeren is bedoeld, kan je ook hoofdstukmarkers op vaste 
tijdsafstanden invoegen of een willekeurig aantal hoofdstukmarkers 
vastleggen. 
  
Benoeming van de hoofdstukmarkers: 
Voor benoeming van de hoofdstukmarkers kan je een zelf vastgestelde 
naam met toegevoegde nummering gebruiken of de objectnaam of de 
tekst uit het tekstobject overnemen. 
Optioneel kunnen bestaande hoofdstukmarkers worden gewist door 
RECHTS op de marker te klikken . Maak een keuze! (zie fig.) 
 

tussen Hernoemen en Verwijderen.  
  
Toets: Alt + Ctrl + Enter 
Marker aanmaken > Alle hoofdstukmarkers verwijderen. 
Deze functie verwijdert alle hoofdstukmarkers en verwijdert ook alle 
hoofdstukentries in het diskmenu. 
Toets: Ctrl + Enter 
  
Om ons het hoofdstukmaken eigen te maken, moeten we ons verdiepen 
in de CD/DVD-editor. 



Na keuze van de tab. Branden zie je dit:  
 

 
 
Links boven zie je staan: 

 Film- en hoofdstukmenu. 
 
 Wij kiezen “alleen hoofdstukmenu” en krijgen dan dit beeld: 



 
 
 
 
 
 
We hebben dus op 21 maart 2008 drie scenes op de tijdlijn gezet en elke 
scene heeft een hoofdstukmarker.  
Boven aan zie je een paar icoontjes: (van links naar rechts)  
De meest linkse: verbergt de controlopties (zie fig.) 

 Daar rechts van:  Daarop klikken verplaats je je 
naar het bewerkingscherm.  



Daarnaast (dat sleuteltje) geeft je menubewerkingsicoontjes: 

  
Dit zijn toepassingen voor de gevorderden, waar we even niet op ingaan.  

 Dit icoontje sluit/opent :  het disk-
navigatiestructuur. Kan erg makkelijk zijn.  
Het meest rechtse icoontje opent/verbergt de afstandbediening.  
 
 
  
 
  
De teksten zijn hierop moeilijk te lezen. Het is dus aan te raden deze 
keuze in je geopende Magix-venster te activeren. 

We gaan even naar het knopje :  Disk branden en zien 
dan dit scherm: 

 
 



Het kiezen van de juiste hoofstukmenu’s laat ik helemaal aan de Video-
fanaat over. Wat een keuzes!!  
Ook de mogelijkheden van bovengenoemde Diskselectie spreekt voor 
zichzelf. (er moet natuurlijk wat te vragen overblijven. . . . .) 
Bij het eerste gebruik van Magix met Branden, zal het programma 
vragen naar een activeringscode. Als je geregistreerd bent (natuurlijk 
ben je dat!) dan kan je b.v. gratis een MPEG2 code aanvragen. Die 
wordt je dan per e-mail toegestuurd en kan je gaan branden. 
 
 

We gaan wat lezen, hoe vervelend dat soms ook is. 
  
Diskprojecten, films en hoofdstukken 

In de CD/DVD-editor van MAGIX video deLuxe werk je  met 
„Diskprojecten", „Films" en „Hoofdstukken". 
Voor snel en intuïtief werken is het belangrijk dat je je het 
onderscheid tussen deze drie hiërarchisch geordende begrippen 
eigen maakt. 
  
Diskproject 
Een „Diskproject" omvat alles wat je op een CD of DVD wilt 
onderbrengen. Meestal zijn dat één of meer films (samen met een 
menustructuur om de films later op de CD of DVD te kunnen kiezen). 
Diskprojecten kunnen als „DIP"-bestanden op de harde schijf worden 
opgeslagen en later weer worden geladen, bijv. om individuele films 
verder te bewerken. 
  
Film 
Elke „Film" kan op zijn beurt weer in een willekeurig aantal 
„Hoofdstukken" zijn onderverdeeld. 
Een „Film" kan als MVD-bestand op de harde schijf worden opgeslagen. 
Deze bestanden bevatten alle scènes, effectinstellingen, 
montagemarkers, geluidsmateriaal – d.w.z. de complete film. De filmtitels 
van een project worden automatisch op het eerste hiërarchische niveau 
in het keuzemenu opgenomen dat op de disk wordt meegebrand. 
  
Hoofdstukken 

Een „Hoofdstuk" is een vrij te definiëren bereik (serie, episode, passage) 
in een film. Als een film niet in hoofdstukken wordt onderverdeeld, 
bestaat deze uit één enkel hoofdstuk. 
De onderverdeling in hoofdstukken vindt plaats door het plaatsen van 
hoofdstukmarkers. Deze kunnen via het menu Bewerken -> Marker 



plaatsen -> Hoofdstukmarker plaatsen handmatig worden geplaatst, of 
automatisch met de functie Automatisch hoofdstukmarkers plaatsen. 
 
"Disk branden "-Dialoog 

Met de knop <voor TV>  toegang tot het brandproces. 
Na het invullen van de bestandsnaam en OK, komt er een 
dialoogvenster. 
 In de dialoog Branden kan je de brander en het bestandformaat kiezen. 
Vervolgens wordt het hele project naar een bestand gerenderd, waarna 
het feitelijke brandproces kan beginnen. 
Met de optie „Voor PC" in het scherm Disk maken wordt je film in 
uitstekende High Definition-beeldkwaliteit op CD of DVD gebrand – 
automatisch af te spelen op elke PC! 
De fotoshow wordt in Windows Media-indeling geëxporteerd. 
 In de exportdialoog kan je  kiezen uit verschillende instellingen. 
 Voor elke instelling is er een infovenster. Bovendien kunnen 
clipgegevens over titel, auteur, copyright en een beschrijving worden 
ingevoerd. 
 

Keuzemenu: 
MAGIX Video deLuxe 2008 kan jouw film voorzien van een grafisch 
keuzemenu. Het wordt ook op disk gebrand en verschijnt als je de disk in 
de speler plaatst. Je krijgt een voorbeeld van jouw films of scènes, net 
als bij een commerciële dvd. 
  
Voorbeeld: 
Middenin het scherm kan je  een voorbeeld zien van het keuzemenu. Dit 
menu verschijnt als de voltooide disk in de speler wordt geplaatst. De 
nummers corresponderen met de nummertoetsen op uw 
afstandsbediening (een ‘echte’ of een virtuele). 
Met de knop Achtergrondafbeelding kan een eigen 
achtergrondafbeelding in de menupagina worden geladen. Met 
Menupagina +/- blader je door de menupagina’s 
 
Diashow branden 

Met de knop Diashow kom je in het zelfstandige CD-brandprogramma 
MAGIX CDR. 
Hiermee kunnen alle grafische en geluidsbestanden van de fotoshow, 
alle effectinstellingen en het afspeelprogramma MAGIX  Media Manager 
samen op een cd-rom worden gearchiveerd. 
MAGIX Media Manager garandeert dat de cd-rom afspeelbaar is op elke 
Windows-pc, ongeacht de geïnstalleerde software. Het programma kan 
ook automatisch starten: na het plaatsen van de cd-rom start MAGIX 



Media Manager vanzelf en begint de fotoshow af te spelen. In Windows 
Systeembeheer moet echter wel de optie Bericht bij automatisch 
invoegen voor de cd-rom actief zijn. Als deze optie niet actief is, kan je 
het afspelen van de cd-rom fotoshow handmatig starten: 
– plaats de gebrande cd-rom in het cd-romstation. 
– open Verkenner en klik op de letter die uw cd-romstation 
vertegenwoordigt (meestal D:\). Dubbelklik PlayR.exe om MAGIX 
Media Manager te starten. 
– Open met de MAGIX Media Manager Verkenner de fotoshow-
afspeellijsten die eindigen op *.plr en klik dan op Play. 

 
Tot zover de les Hoofdstukken maken.  
 



Les 10 vervolg menu’s maken 

 
In les 9 zijn we op een bepaald moment in het Menu-ontwerp terecht gekomen.  

Daar beginnen we nu weer mee, halen alle vinkjes weg, waarbij het vinkje bij 

Achtergrond image niet weg te halen valt.  

Ik klik op de tekst Achtergrond image: 

en worden verrast met : 

 
Met het aanvinken van “Kleurwaarde gebruiken” kan je uit het kleurenpalet  

(knopje rechts) een kleur kiezen voor je schermweergave.  

Wij kiezen nu even voor Bitmap gebruiken en klikken dan op dat kleine pijltje 

bij “meegeleverde achtergronden” 

 
 

 en dan krijg je toch wel zoveel achtergrondjes. . . .  



 ik koos (bijna bovenaan) Audio.jpg 

 

Het beeld ziet er nu zó uit: 

 

 
 



We vinken nu “preview foto’s”  aan 

  
 

 en daar verschijnen de 3 beelden die  elk een filmscene voorstelt. (ik had drie 

korte scenes op de tijdlijn gezet, en bij aanvang van elke scene een 

Hoofdstukmarker aangebracht (Shift+Enter)  

Nu vinken we “Nummering” aan en dan zien we dit (samen met de vorige actie) 

 
 

Bij ’t aanvinken van ‘frame’ kan je een lijstje maken om het menu-item: 

 
Het wordt steeds mooier !! 

Bij ’t aanvinken van TV bijsnijden, komt er een soort TV-beeld tevoorschijn, 

kijk maar: 

 
 

Bij ’t aanklikken van Opties (bij mij staat het in het duits, vreemd he?)  

krijg je weer meer mogelijkheden:  



 We beginnen met Achtergrondvideo: 

We vinken dat aan en krijgen dan een gigantisch scherm te zien:  

 
 

Bitmap uit het sjabloon gebruiken. . . .  

Ik klikte dat “blader-knopje”  aan en kreeg toen dit schermpje (n.b. van 2006) 



 en ik koos: bubbles. 

Toen zag mijn schermpje er zó uit: 

 
Als je wilt zien hoe het in werkelijkheid er uit ziet, dan moet je dus steeds even 

naar dat icoontje links van het sleutelgereedschapje. Dan kom je in het 

bewerkingsmenu en kan je de film laten lopen. ’t Lijkt wel of het sneeuwt!!! 

 

Aanvinken van achtergrondgeluid spuugde het volgende schermpje eruit: 



 
Wat zullen we kiezen? OK, bird . . . . het klinkt naar nix . . .  

Als je nu een ander geluid wilt kiezen, doe je eerst het vinkje weg, daarna weer 

terugzetten en dan krijg je bovengenoemd audio-lijstje weer terug.  

We kiezen een ander fragmentje: 

Ik koos smoke_01, waar dat op slaat weet niemand. Een soort belgerinkel. . . .als 

je dus een tweede keer klikt op dat pijltje naar rechts  dan 

hoor je het geluid. Natuurlijk kan je ook weer naar het bewerkingsveld en dan 

afspelen, dan krijg je het totaal-beeld weer te zien.  

Nu het laatste vinkje: introvideo en dan krijg je een mededeling: 

 en zeggen we natuurlijk JA ! 

We kiezen iets uit : 



 ik heb ze alle drie 

uitgeprobeerd. De classic_count is het aftellen zoals je vroeger bij filmopnamen 

zag (countdown) . 

Kies je photo album, dan hoor je een geluid alsof ze een boom aan het omzagen 

zijn. De beelden zijn wel geinig. Probeer ze maar eens uit! 

 

Het hoofdstukmenu. 
 

Nu wordt het pas echt leuk. We moeten kiezen uit een sjabloon die het beste past 

bij onze film. Keuze genoeg:  

Ik laat er een paar zien te beginnen met het aanvangsscherm, daarna op het 

kruisje drukken (zoals bij de Verkenner in Windows)  

 
 

Bovenaan zien we staan “Geanimeerd(DVD) “  dat lijkt ons wel wat. Maar we 

hebben het kruisje aangeklikt en krijgen dan dit te zien: 



 
Keuze uit een stuk of 8. Helemaal aan het eind (rechts) zie je dit: 

 en dat zie je bij alle gekozen sjablonen. Hiermee 

open je de Magix winkel, en kan je je boodschappenkarretje gaan vullen met 

allerhande sjablonen, maar hou wel je hand op de knip, want bij Magix kost 

alles geld. . . . . . 

Bij keuze “vakantie en reizen” krijg je weer heel andere sjablonen: 

 
Probeer ze nu zelf allemaal maar uit. Sommigen bewegen hetgeen je goed kan 

zien als je naar het Bewerkingsbeeld gaat (icoontje links van gereedschapje) 

Dubbelklik je nu op een gewenst sjabloon dan komt ie op je monitorscherm te 

staan. Nu moet je weer bovenaan klikken op “alleen hoofdstukmenu’s” nadat je 

het introvideo-vinkje hebt weggehaald, dat schijnt niet samen te kunnen gaan.  

Je ziet dan dit: 



  
 

Het begin is er. Als je verder niks zou doen en je zou gaan branden, dan krijg je 

dit dus op je TV-scherm te zien en kan je met je afstandbediening scene 1, 2 of 3 

kiezen.  

Boven al die sjablonen zien we nog een menu en klikken op “toe ordenen” (rare 

vertaling) Je krijgt dan dit te zien (en kan je weer kiezen) : 

 
Het ziet er nu zó uit: 

 
 



We kiezen “Bedienelementen” en hier kunnen we weer wat uitkiezen: 

 en zijn benieuwd hoe dan ons beeld eruit gaat zien: 

 

 Het wordt steeds gekker.  

We gaan door met : 

Lettertypen. We kiezen een gekke rode letter: 

     
 

Je moet ervan houden . . .  

We klikken nu op het sleutel-gereedschapje en dan zie je dit: 



 Alle elementen hebben een 

omlijsting gekregen wat niets anders wil zeggen, dat ze nu te bewerken zijn.  

Dubbelklikken op dat gedeelte waar Film 2008-03-12 staat dan opent zich een 

bewerkingsvenster waar je deze tekst in kan veranderen. Is dat niet mooi? 

 
Klikken we nu dubbel op een sjabloon dan zie je dit: 



 
Je kan nu ook de tekst weer aanpassen. Maar ook een frame gebruiken uit de 

video. Met het schuifje links van het kleine schermpje kan je je keuze maken.  

Ook kan je daaronder “Andere afbeelding gebruiken” aanvinken en dan in jouw 

collectie een fotootje uitkiezen. Ik heb zo maar wat gekozen, een vogeltje geloof 

ik.  

 en dan het complete beeld: 

 



 Ik heb ook de tekst verandert, maar daar 

zie ik niks van terug . . . .  

Zo heb ik bij alle drie de sjablonen iets veranderd. Dat zie je terug in het disk 

navigatie structuur schermpje : 

 
 

Helemaal bovenin vind je Opgaven. Na ’t aanklikkne kies je voor: 

 DVD-menu’s maken. Hier heb ik lang 

naar gezocht. Laat de leraar (gesproken filmpje) het je maar uitleggen.  

 

Het komt in ’t kort hierop neer: je laadt een achtergrondvideo in, ga daarna naar 

je bewerkingsscherm, waarbij je deze achtergrondvideo op de tijdlijn ziet staan.  



Hiermee kan je dan – net als bij een gewone film – allerlei effecten en 

overgangen op loslaten. Dit geeft een heel levendig beeld als je dit alles op je 

TV-scherm terugziet.  

Verder experimenteren laat ik aan de lezer over.  

Deze les beslaat al 13 Wordpagina’s . . . het kan ook te gek worden.  

Veel plezier met deze zeer essentiele les voor het maken van bijzondere DVD’s.  

 

_ . _ . _ . _  



Les 11 Werken met geluid (de Mixer) 
 

 

We laten even een stukje video met geluid (spoor 2) zien: 

 

 
 

We klikken OP het geluidskanaal met de rechter muisknop en krijgen dan een 

groot uitrolmenu: 

 Alleen hierover is al een 

klein boekje te schrijven. 

Nog even dit:  

 Als je nu met je linker muisknop dat handeltje 

omhoog duwt, dan neemt het geluidssignaal toe en v.v. (de witte lijn beweegt 

mee) 



 

 

Wij klikken dit uitrolmenu weer even weg en drukken op de toets M (Mixer) en 

dan schrikken we toch even van die hoeveelheid knoppen.  

 
 

Als je nu de video start, dan zie je in het paneeltje met het cijfer 2 (onderaan) dat 

er geluid is (niveau-metertje) 

Daarboven zie je een schuifregelaartje waarmee je het volume van spoor 2 kan 

instellen.(zie pijltje)   

 zie pijltje en met:  dat knopje kan je het stereogeluid 

meer naar links of rechts instellen (met de linker muisknop erover heen 

bewegen) 

Boven in zien we een klein knopje FX en als je daarop klikt dan is het weer even 

schrikken:  



 
 

Liefhebbers van audio-panelen snappen al meteen de bedoeling: 

Links boven kan je m.b.v. die knopjes een frequentiekarakteristiek opzetten . 

Voorbeeld: 

De bassen iets harder en de hoge tonen iets harder (hoger volume heet dat)  

De curve die dan ontstaat zie je aan de rechterkant: 

 
 

Met het kleine knopje ‘Eigen’ kan je voorinstellingen maken: 

 waarbij de keuze “minder ruis” wellicht de oplossing 

is voor windgeruis (uitproberen) 

De curve past zich onmiddellijk aan bij jouw keuze uit dit uitrolmenu.  

De keuzes ‘Eigen’ – ‘no echo’ – en ‘geen ‘ geven de volgende uitrolmenu’s “ 



        en  

                 
 

Vergeet niet bij gebruik van bovenstaande paneeltjes de toestelletjes AAN te 

zetten:  

              
Rechts op het mengpaneel zien we nog het “Master-paneel”. Hier kunnen we 

b.v. bij geluid op meerdere sporen, het totaal-beeld instellen. 

We moeten dan nog eerst even op ‘Mastering’ drukken: 



 Dan krijgen we weer een heel niew paneel te zien: 

 

 

 
 

 

We laten eerst de film draaien :  AAN (play)  

  
M.b.v. de Equiliser kan je de frequentiekarakteristiek weer instellen.  



 
De rest van de knoppen is denk ik wel bekend.  

Onder het knopje “Eigen” vinden we weer wat voor-instellingen. Erg handig! 

                                    
 

Tot zover het “werken met geluid” . 

Veel plezier ermee! 

 



Les 12  Het toevoegen van een filmpje aan een  

bestaande DVD. 

 

 

Dit proces heet in Magix-taal:  On-Disc Editing. 
 

Het houdt dus in, dat je op een DVD/+RW al een filmpje hebt staan, maar je wilt 

nog een filmpje daarachter zetten. En misschien na een paar weken of maanden 

nog een filmpje. Dat kan!  

Het vraagt een simpele voorbereiding van het EERSTE filmpje ! 

Dit gaat als volgt: 

 

Open een filmpje – geeft niet wat, het liefst natuurlijk een kant en klaar DVD 

filmpje – en klik op Bewerken. Je filmpje staat dan op de tijlijn (als je het 

onderste icoontje links hebt aangeklikt tenminste) 

Nu gaat het beginnen! Bij je eerste geimporteerde filmpje ga je naar ‘branden’ 

 
Je klikt alles aan wat je wil en klik dan op Branden: 

  
Daarna kies je DVD waarna het diskproject opgeslagen wil worden, och waarom 

ook niet.  



 en nu kies je: 

Opties !   (ik heb hier heel lang naar gezocht en toch staat het er duidelijk) 

 en hier is dan het gewenste Disk 

voorbereiden voor Ondisc Editing, dus: aanvinken !! 

Daarna gewoon doorgaan met branden.  

Je eerste (voorbereide) filmpje staat nu op de DVD+RW !  

Nu gaan we het tweede filmpje op de tijdlijn zetten, gaan weer naar BRANDEN 

en klikken nu op Laadproject : 



 
 

Dan wordt het filmpje opgehaald en met nog wat extra save-acties komt je 

tweede filmpje er keurig op te staan. Dus nu brandproces starten en klaar is ie.  

 

 

 

 



Les 13 Keyframe animatie. 

 
In les 18 van versie Magix 2007 wordt dit ook beschreven, maar er zijn toch 

kleine verschillen. Een gedeelte van de tekst neem ik over. 

 
  

Effecten met curves besturen 
 
Het gebruik vaste statische effecten is nu wel duidelijk maar het is ook 
mogelijk effecten dynamisch te besturen met vrij te definiëren curves. 
 
Dit klinkt erg deftig en eerlijk gezegd is dat ook zo. We zullen trachten het te 
begrijpen.  
Keuze en bewerking van de objectcurve-effecten vinden plaats via 
Effecten) 

 
 
 

 ( zie screenshot): 
Om uit te proberen moet je een stukje film (de demo b.v.) op de tijdlijn 
zetten en dan in die film een stukje selecteren. (hoe ging dat ook weer: S-
marker op een plek zetten, letter T in drukken, S-marker een stukje 
verderop zetten en wederom even op de letter T drukken. Het barst nu van 
de handeltjes en dit stukje tussen de T’s kan je selecteren (het wordt geel)) 

 

Er opent zich een venster met keuze-mogelijkheden: 

 



  
 

Tevens opent zich een soort controler : 

 
 

Ziet er indrukwekkend uit. . .  
Gekozen is voor Bleu, Contrast, Gamma, etc. (zelf uitproberen wat het 
resultaat is.  
 
Overzicht: 
 
- Kies links het effect dat je wilt besturen. (dus nu kun je opnieuw een 
exacte keuze maken uit de eerder aangevinkte onderwerpen)  
- Gebruik de positieknop (of klik in de maatliniaal) om de S-marker te 
plaatsen       op het punt waar de effectcurve moet beginnen.  



-  Klik op Nieuw om een besturingspunt aan te maken. 
Hoe hoger het besturingspunt wordt geplaatst, des te intensiever is de 
werking van het betreffende effect.Ja, wacht even, hoe plaats je dat? Hier 
komt de screenshot van de effecthoogteregelaar (alweer een 
scrabblewoord) 

 
Test het resultaat met de afspeelknoppen in de editor. 
 
Ondertussen zat ik met dat knopje “Effect toevoegen” te spelen en koos ik 
voor de gein Rotatie. Dan weer met de effect-hoogte-regelaar het resultaat 
bekijken en verdraaid nog aan toe, het beeld ging draaien. . . . 
Als ik nu de film afdraai tussen de S en E marker, dan heeft bovenstaande 
effectkeuze alleen betrekking op dit gedeelte.  
Hier moet onze fantasie erbij komen om leuke toepassingen te bedenken. 
 
In de sectie Effectcurve bewerken kies je of het effect op een heel object 
moet worden toegepast of alleen op het bereik tussen de S- en de E-
marker.  
 
Nog een heel klein knopje, dat bij het afspelen er voor zorgt, dat de 
weergave 1 seconde eerder dan het geselecteerde stukje film in beeld komt  
 

 
 

Knoppen algemeen 
 
Met de knoppen Vorige/Volgende kan je  snel naar een ander object 
overschakelen, zonder dat je de keyframe-animator hoeft te verlaten. Met 
Ongedaan maken kan de laatste bewerking ongedaan worden gemaakt en 



Resetten herstelt de curve in de toestand die actief was, voordat de 
keyframe-animator werd gestart.  
 
NB: Intern besturen de effectcurves dezelfde effecten als in de 
videocontroller. Als een effect ook actief is in de videocontroller worden de 
parameterwaarden uit beide programmaonderdelen voor het betreffende 
effect opgeteld. 
 
Actieve effecten: Een lijst van toegevoegde effecten 

Effect toevoegen: Hier kunnen effecten worden toegevoegd.  
Effecten verwijderen: Hiermee wordt het geselecteerde effect uit de lijst 
toegevoegde effecten verwijderd. 
Effectcurve activeren: Voor elk toegevoegd effect wordt een curve 
aangemaakt, die over het object wordt gelegd. Markeer een effect in de 
linker sectie van de keyframe-animatiedialoog om een effectcurve te 
selecteren.  
 
Positieknoppen 

 
 

Hiermee kan je het gekozen gebied per frame of per seconde naar rechts of 
links verplaatsen, mooier kunnen we het niet maken. . . .  
  

Effectbesturingspunten instellen (boven, links-midden) 
 
Als een effect voor bewerking is geselecteerd, wordt de sterkte van het 
effect als een rode curve op het object in de arranger weergegeven. 
Een voorbeeld hiervan : 
 
 De sterkte van het effect kan totaal verschillen, afhankelijk van het 
gekozen effect; bijv. de intensiteit van een kleurvervorming, de hoogte van 
de video of de rotatiehoek. De sterkte wordt daarom universeel 
aangegeven met een waarde tussen -100 en +100.  
Met de schuifregelaar kan de effectsterkte worden geregeld en wordt deze 
tegelijkertijd weergegeven bij de huidige startmarker en/of afspeelpositie - 



dus altijd volgens de curve. Als je de regelaar met de muis verplaatst en 
daarmee de huidige waarde van de effectcurve wijzigt, wordt er 
automatisch een nieuw punt aan de curve toegevoegd.  
De punten van een curve worden weergegeven als kleine rechthoekjes op 
de rode lijn (effectcurve).(die handeltjes zijn ons nu ondertussen wel 
bekend, of niet?)  
De effectcurve kan ook direct in de arranger worden bewerkt, zonder de 
keyframe-animator te openen. Klik hiervoor op een rood rechthoekje en 
versleep het met ingedrukte muisknop. 
 
Nieuwe punten kunnen worden aangemaakt met de knop Nieuw of punten 
kunnen worden gewist. Voor het nauwkeurig invoeren van effectsterkte kan 
het numerieke invoerveld gebruikt worden. Een lineaire effectbeweging 
creëren doet je bijvoorbeeld als volgt: plaats de startmarker op de plaats 
waar de beweging moet beginnen en stel de effectwaarde in. Plaats 
vervolgens de startmarker op de plaats waar de beweging moet eindigen 
en stel ook de waarde hiervoor in.  
Als opname actief is, worden de bewegingen van de effectregelaar 
opgenomen, zodat u op deze manier realtime een effectcurve kunt 
vastleggen.  
 
Nieuw: Een nieuw effectbesturingspunt op de positie van de S-marker 
plaatsen.  
Effectbesturingspunt verwijderen: Een effectbesturings-punt op de positie 
van de S-marker verwijderen.  
Alles verwijderen: Alle effectbesturingspunten verwijderen. 
Bereik verwijderen: Verwijdert alle effectbesturingspunten binnen het 
bewerkingsbereik. 
Regelaar effectsterkte: Schuifregelaar om een nieuw effectbesturingspunt 
aan te maken op de positie van de S-marker en tegelijkertijd de 
effectsterkte op deze positie in te stellen.  
 
Tip: De regelaar effectsterkte maakt het aanzienlijk eenvoudiger om nieuwe 
effectbesturingspunten te plaatsen en in te stellen! 
 
Rec: Effectcurves kunnen ook realtime tijdens het afspelen worden 
vastgelegd. Plaats de S-marker aan het begin van het bereik dat u wilt 
opnemen en klik op REC onder keyframe-animatie.  
  

Curve bewerken . 
 
Hiermee kunnen besturingspunten maar ook complete effectcurves worden 
bewerkt. Specifieke bewerkingsbereiken kunnen worden gespecificeerd, 
worden opgeslagen als preset, worden verplaatst of uitgebreid etc.  



In bereik: S en E geven aan welk bereik wordt bewerkt. Met de sterknoppen 
stelt je het begin of einde van het bewerkingsbereik in op de posities van de 
start- en eindmarker. De objectknop stelt het bewerkingsbereik in op de 
lengte van het totale object. 
 
Effectcurve bewerken in de keyframe-animatie: 
 
Verplaatsen: Je kunt de totale curve horizontaal (tijd) of verticaal (sterkte) 
verplaatsen. 
Sterkte: De curve schalen.  
De curvevorm als geheel wordt versterkt of verzwakt als de minimum- en 
maximumwaarde van de curve wordt verhoogd of verlaagd en de 
tussenliggende punten overeenkomstig aangepast worden. Als de optie 
Aanpassen actief is, treden er geen waardesprongen op aan de randen van 
het bereik.  
Lengte: De curve als geheel wordt verlengd of verkort. Als de optie 
Overschrijven actief is, worden besturingspunten na het bewerkingsbereik 
overschreven - anders blijven deze behouden en worden dichter op elkaar 
geplaatst.  
 
Effenen: De effectcurves afronden. 
  

Effectcurves op een track bewerken 
 
de curve kan worden bewerkt met individuele besturingspunten (in de 
standaard muismodus) of door vrij tekenen van de effectcurve (in de 
muismodus Curve).  
nieuwe besturingspunten kunnen in de standaard muismodus met een 
dubbelklik worden toegevoegd - bestaande besturingspunten worden 
verwijderd met een dubbelklik.  
alle besturingspunten kunnen met de muis horizontaal en verticaal worden 
verplaatst. 
  

Sjabloon effectcurve (preset) 
 
Je kunt curven of delen van een curve als preset opslaan. Er wordt een set 
bruikbare presets meegeleverd.  
In de lijst kun je kiezen uit de opgeslagen presets. De knop Laden opent de 
keuzedialoog voor het laden van presets en de knop Opslaan slaat het 
gemarkeerde curvebereik op als preset. De knop Delete verwijdert de 
geselecteerde preset uit de curve en van de computer.  
 
Preset in bereik loopen: Als het bewerkingsbereik langer is dan de preset, 
wordt de preset geloopt (herhaald).  
 



Snelheid: Normaal wordt een presetcurve altijd aangepast aan de lengte 
van het geselecteerde bereik, zodat de preset altijd past. Met deze 
automatische besturing kan de snelheid van de presetcurve worden 
aangepast. 200% betekent bijvoorbeeld dat de presetcurve twee keer in het 
bewerkingsbereik past. Het effect beweegt dus twee keer zo snel.  
Sterkte: De curve schalen. 
100% betekent dat de presetcurve het volledige effectbereik benut. Als u de 
preset "neutrale curve tot maximum" kiest en de sterkte verlaagt naar 50% 
is ‘maximaal’ slechts 50% van de effectsterkte.  
 
Audio scannen: Het volumeverloop van een audio-object kan als curve 
voor andere effecten worden gebruikt.  
Roep de keyframe-editor op in het betreffende audio-object. Er hoeft geen 
effect te worden gekozen, omdat er alleen een besturingscurve voor een 
ander object wordt aangemaakt. Klik vervolgens op Audio scannen en geef 
de curve een naam. Kies nu de video die door de curve moet worden 
bestuurd, voeg het gewenste effect toe en kies de opgeslagen preset uit de 
lijst.  
 
Lengte curve met objectlengte verbinden actief: Dit bepaalt hoe de 
objectcurve zich gedraagt bij variaties van de objectlengte. Als de lengtes 
zijn verbonden wordt een objectcurve verlengd of verkort, in 
overeenstemming met de lengte van het betreffende object. Hierbij worden 
besturingspunten eveneens verplaatst. 
 
Ik vond deze laatste uiteenzettingen wel een beetje taai, maar als je het 
een paar keer overleest en vooral UITPROBEERT door tussen tekst en 
Magix-scherm te schakelen, dan wordt het steeds duidelijker. 
 
Het volgende heb ik nog niet geprobeerd, (ik heb geen 46-urige werkweek)  
maar de toepassing lijkt me prachtig. Het gaat om het volgende : 
 
Je hebt op Track 2 een film staan van b.v. bergen of fjorden. Daarin wil je 
een persoon laten rondwandelen die daar nooit is geweest.  
Je opent een tweede film (Track 1, de belangrijkste staat altijd onderaan) 
met daarin die persoon die je gefilmd heb met overwegend groene 
achtergrond (anders werkt het niet) Mag ook overwegend blauw zijn,  want 
wat we gaan doen, is uit die tweede film (met dat mannetje) de achtergrond 
weghalen m.b.v. keyframanimatie, waarbij je als effect dus VERT (groen) of 
BLUE (blauw) of een andere aanwezige kleur kiest, afhankelijk van wat de 
achtergrond is.  
Daarna mix je Track 1 en Track 2 (niet meteen vragen als het niet lukt)  en 
het mannetje loopt door de fjorden (of de bergen).  
Zelf een toepasselijke fantasie erop loslaten. Is het niet prachtig? 

  



Ik hoop dat deze vrij intensieve les een bijdrage heeft geleverd aan het 
gebruik van Magix Video 2008 de Luxe Plus  
 

 

Eventuele vragen aan zadel@planet.nl  



Les 14  Programmaatjes die je geprobeerd moet hebben. 
 

Als je zo alle menu’s afstruint, dan ontmoet je toch nog veel dingen waar je wat 

aan zou hebben. . . . te beginnen bij:  

 

Onder Bestand > exporteren vind je een heleboel nuttige zaken. Het zit een 

beetje verstopt, maar je kan een enkel-frame shot maken uit je film. Daarmee 

kan je die dan op z’n beurt bewerken met b.v. Paint Shop pro. (je kan kiezen 

tussen BMP en JPG).  

Ook kan je via dit uitrolmenu de audio kiezen als : a. MP3 en  b. Wave 

 
 

Via Internet kan je je film met e-mail versturen: 

 
 

Het beeld wordt kleiner, de kwaliteit is ook niet wat je verwacht, maar toch een 

leuk idee om je overzeese familieleden te laten proeven wat jij allemaal filmt. 

En dan het volgende: 

 
Dat moet je gewoon uitproberen a. de MovieShow Maker en b. de Soundtrack 

Maker. Een hobby apart ! 



 

En deze heb je natuurlijk aan het begin van je film-creaties al geopend: 

 
 

Onder het menu Venster vind je de Object-trimmer: 

 
Rechtsonder het vraagteken kan je alles hierover aan de weet komen.  

 

Onder Opgaven vind je een stel video tutorials die je nog een eindje op weg 

kunnen helpen: 

 

 
 

Stel daarbij de monitor in op beeldschermgrootte !! 

 
 

Dan nog even naar Bewerken, Overgangen: 



 Probeer de 3D-reeksen maar eens uit, niet te 

geloven! 

En dan als klap op de vuurpijl: de Story Maker. Druk F2 in!! 

 

 
 

Deze afbeelding krijg je te zien na ’t aanklikken van Decoreren. Enfin, probeer 

de rest ook maar eens allemaal.  

 

Onder Hulp vind je o.a. de manier waarop je extra functies kan activeren. 



 
 

Degenen die je moeilijk kan lezen heb ik zelf al geactiveerd. . . . 

 

Veel succes, 

 

Wim Zadel. 

 

 

zadel@planet.nl 

 


