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“Een belangrijke les 

die ik geleerd heb in die ik geleerd heb in 

de afgelopen jaren is 

dat een montage 

nooit echt af gaat

zijn. Er kan altijd

nog wel iets anders

of beter.”



Is het gelukt om 
materiaal te
ordenen?
Is het gelukt om het materiaal wat je zelf hebt

gemaakt/gezocht of het materiaal wat jullie gekregen hebbengemaakt/gezocht of het materiaal wat jullie gekregen hebben

van Lau te ordenen en in mappen te structureren?



Deze les: 
* Aanpak van montage

* Theorie van montagetechnieken* Theorie van montagetechnieken

* Opdracht, eerst montage



o Bedenk een verhaal (wat wil je vertellen?)

o Bedenk je structuur (chronologisch, thematisch of bijv. 

poëtisch?) 

o Ga materiaal nogmaals spotten (bekijken van de opnamen 

(meerdere malen)  dit keer in je montage bestand.

o Zet de goede shots in je tijdlijn. (zoek nu bijvoorbeeld ook al de 

muziek erbij)

o Deel je shots op in verschillende scènes op je tijdlijn. (Geef 

bijvoorbeeld kleurtjes)

o Snij van ieder shot de beste stukjes op (stukken met beweging 

zijn interessant).

o Wijzig de volgorde van je shots tot je een mooie volgorde hebt.

o Finetune de shots door ritme aan te brengen, op muziek, naast 

muziek of met beelden.

o Na bewerken van het beeld en geluid.



Harde/straigt cut/las:

Zo simpel als het klinkt. Een overgang van het ene naar het 

andere shot zonder poespas.

Handelingen weg laten:

Je hoeft niet alles te laten zien. Laat de kijker ook iets

invullen.

Voorbeeld: Man gaat naar werk. Loop de deur uit en looptVoorbeeld: Man gaat naar werk. Loop de deur uit en loopt

vervolgens het kantoor binnen.

Jump Cut: 

(shotovergang tussen twee shots met hetzelfde onderwerp

maar met kleine verschillen)

Cut in action:

Snijden in een beweging. Voorbeeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=XDYny7s4BrA



Cut In/Away:

Het snijden tussen onderwerp
(verduidelijking van onderwerp) en begin 
shot. Zie voorbeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=h_HD
yaRXh5I

Cross cutting / parallel montage

Bij cross cutting wordt er gesneden
tussen verschillende locaties of 
verhaallijnen. Dit zorgt voor spanning. 
(inception, Godfather, American Sniper,  (inception, Godfather, American Sniper,  
Eat, Pray, Love)

https://www.youtube.com/watch?v=GY4
dLHyvJCs

Geluidsbrug:

(audio is de verbinding van shots)

Match cut:

In beeld is hetzelfde onderwerp in
overgang tussen twee shots maar gaat
verder in een andere tijd.



J-cut: Je hoort het geluid al voor dat je het beeld ziet.

(Wordt vaak gebruikt om vloeiender van scene te wisselen)

J & L cut

L-cut: Je ziet eerst het beeld en laat het geluid nog doorlopen.

(wordt vaak gebruikt bij aftitel en eindshots)



Opdracht:

Opdracht:

Wat wil je vertellen/laten zien? Bekijk
al het beeldmateriaal en selecteer de 
stukken die je goed vind en sleep dit
naar de tijdlijn.naar de tijdlijn.

Zet de shots op volgorde en ga verder
met monteren.

Tijdsduur: 50 min.

Pauze van 10 min inbegrepen.

Ik deel iedereen op in Break-Out Rooms. 
Ik kom bij iedereen +/- 3 min langs voor
hulp/vragen.



Opdracht:

Is het gelukt om een eerste ruwe montage te maken?

Wat ging er goed? 

Wat was nog lastig?



Huiswerk

Ga verder met je ruwe montage waar je vandaag mee bent 

begonnen. En zorg dat je volgende week 1 minuut hebt wat 

gemonteerd is. (het hoeft nog niet perfect te zijn!)

Je krijgt materiaal van een interview opgestuurd voor de 

volgende les. Download dit en bekijk het materiaal alvast

minimal 1 keer. 



Bedankt & Bedankt & 

Voor  v r ag en  mag  j e  a l t i j d  m a i l en  

n a a r :  i n fo@fernand e s f i lm s . com


