
 

Project instellingen 

1. Bij “Bestand /  nieuw / project ” wordt standaard (Premiere Elements 2019, versie 17) gekozen 
voor het (Amerikaanse) NTSC formaat.

 

 

 

 

 

 

 

2. Vervolgens wordt de projectinstelling bepaald door het 
eerste shot dat je op je tijdlijn zet. 
video opname is met de juiste (full HD) instellingen, dan 
gaat het goed. Als je eerste de muziek op de tijdlijn zet 
en dit bijvoorbeeld een YouT
breedte/hoogte van 480/360 pixels (
dan wordt dit overgenomen in je projectinstelling. Ook 
als je daarna een full HD (1080 x 1920 pixels) 
videobestand toevoegt, dan blijft de projectinstelling op 
een frame breedte/hoogte van 480/360 pixels staan. 
Ook dit is uiteraard niet correct.
 

3. Om de instellingen altijd goed te hebben, kies je voor
 [ Bestand / Nieuw / Project ] (sneltoets = CNTL
het vinkje bij [De geselecteerde projectinstelling op dit 
project forceren] (het staat standaard uit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies nu hier voor [Instellingen wijzigen]
Volledig HD 1080i 25”, zie op de volgende pagina. Bevestig dan tweemaal d.m.v. [OK] 
 [OK}. Nu staan de projectinstellingen, zoals het hoort, vast op full HD (Europees PAL formaat).
 

Bij “Bestand /  nieuw / project ” wordt standaard (Premiere Elements 2019, versie 17) gekozen 
voor het (Amerikaanse) NTSC formaat. Dit is uiteraard niet correct. 

Vervolgens wordt de projectinstelling bepaald door het 
eerste shot dat je op je tijdlijn zet. Als dit een eigen 
video opname is met de juiste (full HD) instellingen, dan 
gaat het goed. Als je eerste de muziek op de tijdlijn zet 

een YouTube clip is met een frame 
breedte/hoogte van 480/360 pixels (zoals  hiernaast), 
dan wordt dit overgenomen in je projectinstelling. Ook 
als je daarna een full HD (1080 x 1920 pixels) 
videobestand toevoegt, dan blijft de projectinstelling op 

e/hoogte van 480/360 pixels staan. 
Ook dit is uiteraard niet correct. 

Om de instellingen altijd goed te hebben, kies je voor 
[ Bestand / Nieuw / Project ] (sneltoets = CNTL-N) en zet 

het vinkje bij [De geselecteerde projectinstelling op dit 
ren] (het staat standaard uit): 

hier voor [Instellingen wijzigen] en kies (in het volgende window) voor “ PAL / AVCHD / 
Volledig HD 1080i 25”, zie op de volgende pagina. Bevestig dan tweemaal d.m.v. [OK] 

[OK}. Nu staan de projectinstellingen, zoals het hoort, vast op full HD (Europees PAL formaat).

Bij “Bestand /  nieuw / project ” wordt standaard (Premiere Elements 2019, versie 17) gekozen 

en kies (in het volgende window) voor “ PAL / AVCHD / 
Volledig HD 1080i 25”, zie op de volgende pagina. Bevestig dan tweemaal d.m.v. [OK]  terug 

[OK}. Nu staan de projectinstellingen, zoals het hoort, vast op full HD (Europees PAL formaat). 



 
 

4. Controleer, tijdens het montere, eventueel de projectinstellingen d.m.v.  
[ Bewerken / projectinstellingen / algemeen ], zie hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lau Hopmans, 20 januari 2019. 


