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Video Opnames vir Preke

Inleiding

Verskeie mense van regoor die land het my gekontak
om raad te vra oor hoe om hulle preke daar buite uit te
kry.

Hierdie skrywe dien om jou ‘n paar riglyne te gee om
op ’n bekostigbare manier ‘n goeie produk te lewer om
jou  boodskap  aan  jou  gemeente,  en  selfs  aan  die
wêreld daar buite oor te dra.

Ek  vra  by  voorbaat  verskoning  aan  die  dames.
Deurgaans  verwys  ek  na  “hy”  en  “hom”.  Ek  wil  nie
hiermee  die  dames  uitskakel  nie,  maar  dis  slegs  ‘n
praktiese ding, want ek wil nie die heeltyd praat van
“hy of sy” nie. “Hy” kan dus ook gelees word as “sy”.

Hierdie moet ook nie uit die oog van ‘n professionele
fotograaf  gesien  word  nie,  en  ek  gee  myself  ook
gladnie uit as ‘n professionele fotograaf nie. Dit is slegs
praktiese dinge wat ek geleer het uit ondervinding, en
wat ek wil oordra aan elkeen wat deur dieselfde dinge
gaan as waardeur ek is.

Louis Nel



Hoofstuk 1

Wat het ek nodig?

Die toerusting om ‘n goeie video die lig te laat
sien,  hoef  nie  duur  te  wees  nie.  Met  ‘n  klein
bietjie  kreatiwiteit,  kan  jy  wegkom  met  baie
beperkte  fondse,  en  steeds  ‘n  goeie  produk
lewer.

Toerusting benodig:

1. Video Kamera

2. Driepoot

3. Mikrofoon

4. Klank opnemer

5. Rekenaar

6. Sagteware om video te redigeer

7. Sagteware om klank te redigeer

8. Sagteware om titels en byskrifte te maak



1. Video Kamera

Daar is verskeie opsies vir ‘n video kamera. Die
goedkoopste opsie is om ‘n selfoon te gebruik. In
baie gemeentes wat eredienste uitsaai, gebruik
hulle  slegs  ‘n  selfoon,  en  dit  werk.  Die
beeldkwaliteit  van die meeste nuwer selfone is
uitstekend.  Ongelukkig  het  dit  beperkinge,
waarvan  die  grootste  is  dat  dit  nie  ‘n  optiese
zoom funksie het nie. Die selfoon moet dus altyd
baie naby aan die onderwerp wees.

‘n Tweede opsie is ‘n video kamera. Daar is ‘n
wye verskeidenheid om van te kies, met pryse
wat  wissel  van  R1000  tot  in  die
honderdduisende.  Wees  versigtig  om  nie  die
heel  goedkoopste  kamera  te  kies  nie.  Maar
weereens  hoef  dit  nie  duur  te  wees  nie.  Ek
gebruik ‘n Canon Legria HF R308. Dit kos R3000
by Takealot.com, en dit gee ‘n uitstekende beeld.
Dit het ‘n 57x optiese zoom, wat beteken dat jy
heel agter in die kerk kan staan en steeds kan
inzoom op die gesig van die prediker.



Opsie 3 is om ‘n kamera te gebruik wat moontlik
reeds  in  jou  besit  is,  wat  bedoel  is  vir  foto’s
neem, maar wat ook video opsies het.  Meeste
amateur fotograwe besit so ‘n kamera. Dit kan ‘n
SLR wees of iets soos ‘n Canon Powershot.

Ek gebruik gewoonlik twee kameras gelyk vir my
opnames,  om  twee  redes.  Eerstens  as  ‘n
rugsteun vir ingeval iets verkeerd gaan met die
opname, dan het ek die beeld van die tweede
om op terug te val.  Tweedens kan die tweede
kamera  gebruik  word  vir  nabyskote  of  vir
spesiale  effekte,  soos  byvoorbeeld  wanneer  ‘n
kers opgesteek word.  My tweede kamera is  ‘n
Canon Powershot met ‘n 50x zoom.

2. Driepoot

Dit is absoluut noodsaaklik dat ‘n video kamera
doodstil  gehou  moet  word,  anders  is  dit  baie
steurend vir die kyker, en dit doen afbreuk aan
die boodskap.

Weereens  is  daar  ‘n  groot  verskeidenheid
driepote om van te kies. Jou keuse hang baie af



van wat jy kan spandeer en watter soort kamera
jy gebruik.

As jy ‘n selfoon gebruik vir jou opnames, kan jy
‘n  ligte,  goedkoop  driepoot  gebruik.  By  die
Sjinese winkeltjies kry jy ‘n goedkoop houertjie
om  jou  selfoon  op  enige  driepoot  mee  te
monteer.

Vir  groter  kameras,  sal  ek aanbeveel  dat  jy  ‘n
swaarder, stewige driepoot kry wat nie wankelrig
sal wees nie. ‘n Redelike driepoot kos enigiets
van  omtrent  R700  af  opwaarts.  Goedkoper
driepote kan dalk jou video kwaliteit beïnvloed.

Ek gaan nie meer sê oor driepote nie, want dit is
eintlik ‘n wye onderwerp om te dek.

3. Mikrofoon

Dit  is  belangrik  om  ‘n  aparte  klankopname  te
doen, want tussen die kamera en die prediker is
daar gewoonlik  ‘n klomp steurende klanke wat
rondvlieg, tensy jy die opname in ‘n klankdigte
ateljee doen.



Die oplossing is om gebruik te maak van ‘n lapel
mikrofoon. ‘n Gesigmikrofoon is steurend vir  ‘n
video opname, dit is dus nie so ‘n goeie opsie
nie.

Die  probleem  is  dat  goeie  mikrofone  oor  die
algemeen  baie  duur  is,  veral  klein  koordlose
mikrofoontjies. Toe ek begin het met opnames,
was ek desperaat, want ek kon nie die duur goed
bekostig  nie,  en  ek  moes  dus  ‘n  ander  plan
maak.  En  toe  werk  my  goedkoop  plan  uiters
goed!

Elke  selfoon  kom  uit  met  ‘n  stel  oorfoontjies.
Hieraan is  ook ‘n  klein  mikrofoontjie  gekoppel.
Om die mikrofoon op sy eie te kan gebruik, knip
die twee oorfoontjies versigtig af nét bokant die
mikrofoon gedeelte. Maak seker dat daar nie ‘n
kortsluiting is nie.

Seël nou die oop puntjies van die draadjies met
iets soos Pratley gom. Gebruik ‘n skuifspeld of
iets dergeliks, en plak dit  aan die mikrofoontjie
om sodoende ‘n knip te maak om die mikrofoon
aan jou hemp of das vas te knip.



En siedaar! Jy het ‘n hoë gehalte mikrofoon wat
absoluut  niks  kos  nie!  Hierdie  mikrofoon  se
klankgehalte is nie alleen baie goed nie, maar dit
skakel ook 90% van die agtergrond geluide uit.

4. Klankopnemer

Weereens  is  daar  ‘n  verskeidenheid  van
klankopnemers  beskikbaar,  maar  meeste  van
hulle is baie duur.

Gelukkig  het  elkeen  van  ons  ‘n  uitstekende
klankopnemer – jou selfoon.

Laai ‘n toep af op jou selfoon vir klank opnames.
Die een wat  ek gevind het  uitstekend werk,  is
Voice Recorder, ‘n rooi ikoontjie met vertikale wit
strepe.

Wanneer jy ‘n opname doen, is dit belangrik dat
jou foon nie boodskappe ontvang nie,  want dit
kan die  opname versteur.  Skakel  dus jou foon
oor na “Flight Mode” voordat jy begin opneem.
Indien jy die foon in jou sak gaan hou, sluit die
skerm sodat dit nie per ongeluk na iets anders
oorskakel nie.



5. Rekenaar

Dit is noodsaaklik om ‘n rekenaar te gebruik om
die video redigering te kan doen. Sorg maar dat
jou  rekenaar  genoeg  geheue  het,  want  video
redigering is nogal baie intensief. Verkieslik moet
jy  ook  ‘n  grafiese  kaart  hê  om  die  werk  te
vergemaklik, maar dis nie noodsaaklik nie.

6. Sagteware

Jy het sagteware nodig vir 3 verskillende aksies
om goeie video’s te kan maak.

1. Sagteware om video te redigeer

2. Sagteware om klank te redigeer

3. Sagteware om titels en byskrifte te maak

1. Video Redigering

Om goeie video redigeer sagteware te koop, kan
peperduur  wees,  en  daar  is  ‘n  verskeidenheid
van  programmatuur  beskikbaar.  Daar  is  egter



ook  ‘n  paar  uitstekende  gratis  programmetjies
wat jy van internet kan aflaai.

Ek het na etlike programme gekyk, en die een
wat ek gevind het die beste werk, is Kdenlive. Dit
kan afgelaai word by https://kdenlive.org/en/

Hierdie  program  het  ‘n  groot  verskeidenheid
funksies om jou video te manipuleer om daarvan
‘n professionele-gehalte video te kan maak. Ek
sal  later  ‘n  paar  belangrike  verstellings
verduidelik.

2. Klank Redigering

Soos die geval met video’s, is daar ‘n hele aantal
duur  programme  beskikbaar,  maar  ook  gratis
programme op internet. Die een wat ek die beste
gevind  het,  is  Audacity.  Laai  dit  af  by
https://audacity.en.uptodown.com/windows

Hiermee kan jy jou klankopname verwerk, enige
agtergrond geraas uitsny, volume verander ens.
Jy “Export” dit dan as ‘n mp3 wat jy by die video
voeg.

https://audacity.en.uptodown.com/windows
https://kdenlive.org/en/


3. Titels en Byskrifte

Daar  is  etlike  programme om titels,  kunswerk,
byskrifte ens. te maak om by jou video te voeg.
Persoonlik gebruik ek Photoshop. Daar is egter
ook  heelwat  gratis  programmatuur  beskikbaar
soos  bv.  Gimp,  wat  ook  baie  goed  werk  en
heelwat handige funksies het.

Om titels, die skriflesing, notas ens. in die video
te  inkorporeer,  moet  dit  in  ‘n  .png  formaat
gemaak word, sodat dit deurskynend is.



Hoofstuk 2

Om ‘n Video Op te Neem

Inleiding

Die bekende woordjie GIGO geld by die maak
van ‘n video, “Garbage In, Garbage Out”! Begin
jy  met  swak  kwaliteit,  dan  is  jou  eindproduk
swak, maak nie saak hoe goed jou redigering is
nie. Dus moet jy sorg dat  jy die beste kwaliteit
moontlik insit om ‘n goeie eindresultaat te kry.

Plek van opname

Kies die  plek  waar  jy  die  opname maak,  baie
deeglik.  As  dit  vir  ‘n  preek  is,  sal  dit
heelwaarskynlik in die kerkgebou wees. Maar dit
is  nie  altyd  nodig  nie.  Daar  is  ‘n  hele  paar
belangrike  faktore  wat  jy  in  aanmerking  moet
neem.

1. Akoestiek

Sorg dat die akoestiek van die vertrek waarin jy
die  opname  maak,  goed  is.  Dit  moet  so  ver



moontlik vry wees van enige weerklank. ‘n Groot,
leë  vertrek  het  gewoonlik  baie  weerklank  of
eggo.  Probeer  dit  vermy,  want  dit  kan  jou
klankgehalte benadeel.

2. Agtergrond geraas

Probeer  ‘n  plek  kry  wat  so  min  moontlik
agtergrond  geraas  het.  Die  geraas  kan  tot  ‘n
mate deur goeie sagteware uitgesny word, maar
as  dit  te  hard  is,  kan  dit  die  kwaliteit  van  jou
klank beïnvloed.

3. Beligting

Hoe beter die beligting, hoe beter is die kwaliteit
van die video. As dit nodig is, maak gebruik van
addisionele beligting om ‘n goeie kwaliteit beeld
te verseker. As die vertrek te donker is, raak die
videobeeld korrelrig.

4. Agtergrond

Sorg dat jy ‘n goeie agtergrond het vir die video.
Daar is ‘n hele paar faktore wat jy in aanmerking
moet neem.



Eerstens  moet  die  agtergrond  die  video
komplimenteer. As dit byvoorbeeld vir ‘n preek is,
sal ‘n agtergrond waar komiese prente verskyn,
totaal onvanpas wees. ‘n Christelike tema sal ‘n
goeie agtergrond maak.

Tweedens moet die agtergrond nie die aandag
aftrek van die boodskap wat die spreker lewer
nie.  Selfs  al  is  die  agtergrond  baie  mooi  en
stigtelik, kan dit steeds aandag aftrek. Sorg dat
dit eerder neutraal is.

Wees versigtig dat die agtergrond nie te besig is
nie. ‘n Besige agtergrond maak dat die spreker
“onsigbaar”  raak.  Probeer  die  agtergrond  so
eenvormig as moontlik maak, of ten minste dat
die  spreker  se  gesig  teen  ‘n  eenvormige
agtergrond is.

‘n Agtergrond waar ‘n videoprojektor skerm deel
vorm van die agtergrond, is nie ‘n goeie idee nie,
tensy  dit  ‘n  lewendige  uitsending  is,  waar  dit
noodsaaklik is om notas te sien wat die prediker
wil  vertoon.  Notas,  Skriflesing,  prente  vir



toeligting  ens.  moet  eerder  later  ingeredigeer
word.

Vermy  enige  steurende  elemente  in  ‘n
agtergrond,  soos  byvoorbeeld  ligskakelaars,  ‘n
deur ens. As dit  egter nie anders kan nie, kan
sulke  elemente  wel  later  uitgesny  word  in
redigering.

5. Komposisie

Komposisie is die héél belangrikste element van
fotografie. As jou komposisie nie reg is nie, sal
die beste foto na niks lyk nie. Komposisie is die
samestelling  van die  prentjie  wat  jy  sien as  ‘n
geheel. Wat ons hierbo oor agtergrond gesê het,
is ‘n integrale deel van die komposisie.

Ek wil nie veel uitbrei oor waar in die beeld wat
moet wees nie. Lees gerus artikels op internet
wat handel oor komposisie. Dit is baie belangrik.

Daar  is  egter  ‘n  paar  elemente  wat  ek  wil
uitsonder,  wat  belangrik  is  wanneer  jy  iemand
afneem  wat  preek  of  ‘n  boodskap  lewer.  Die
eerste is, waar die spreker moet staan.



Tradisioneel preek ‘n leraar van ‘n kansel af. Dit
het sy doel gedien op sy tyd. Maar vir die doel
van ‘n video, werk dit geheel en al nie. Al wat jy
van die spreker sien op die beeld, is sy gesig.
Boonop  word  hy  van  onder  afgeneem,  wat  ‘n
onnatuurlike beeld gee.

‘n  Beter  idee  is  om van ‘n  kateder  gebruik  te
maak, waar  die kamera op dieselfde vlak is as
die spreker, en waar meer van die spreker ook
sigbaar  is.  Dit  is  baie  belangrik  om  die
liggaamstaal van die spreker te kan vasvang, en
nie slegs sy gesigsuitdrukking nie.

Maar selfs ‘n kateder kan ook beperkend wees,
en baie van sy liggaamstaal wegsteek. Daarom
is die derde opsie,  om ‘n oppervlak te gebruik
wat op heuphoogte is om sy notas, Bybel ens.
neer te sit. Dit kan byvoorbeeld iets wees soos ‘n
tafel. Naruurlik sou die heel beste wees om glad
niks voor hom te hê nie,  maar ongelukkig kan
min mense so uit die vuis praat.

‘n Ander opsie is natuurlik dat die spreker op ‘n
gemaklike  stoel  sit  met  sy  notas  op  sy  skoot.



Maar  dit  moet  eerder  slegs  in  meer  informele
situasies gebruik word.

Ek moet net weereens hier noem, dat ‘n staan-
of  handmikrofoon  ten  alle  koste  vermy  moet
word,  want  dit  steek  die  liggaamstaal  weg.
Gebruik  ‘n  lapelmikrofoon,  soos  ek  bo
verduidelik het.

‘n Verdere belangrike aspek van komposisie is,
dat  jou  spreker  so  ver  moontlik  nooit  in  die
middel van die beeld moet wees nie, buiten in
baie  spesiale  gevalle.  Jou  beeld  moet  in  3
verdeel word, horisontaal sowel as vertikaal. Sy
gesig  moet  verkieslik  iewers  in  die  omgewing
wees waar twee van die derde-lyne sou kruis,
byvoorbeeld ‘n derde regs en ‘n derde bo.



So ‘n uitleg dien eintlik ‘n dubbele doel. Eerstens
maak  dit  jou  komposisie  “korrek”  maar
belangriker is, dat jy ‘n ruimte aan die een kant
skep waar jy notas, Skriflesing, prentjie ens. kan
plaas wanneer jy redigeer.

Probeer dus ook om die oop helfte van die beeld
só te kies dat dit redelik eenvormig is, of dat daar
ten minste ‘n oop rumte is waar notas geplaas
kan word. Dit is egter nie noodsaaklik nie, want
met  goeie  redigering  kan  dit  oorkom word,  en
kan  selfs  ‘n  besige  agtergrond  gebruik  word.
Maar  meer  hieroor  wanneer  ons  praat  oor
redigering.



‘n Verdere aspek van redigering is, hoe naby of
ver  jy van die spreker moet  wees, en hoeveel
van die geheelbeeld die spreker moet vul.

Eerstens  moet  jy  versigtig  wees  om  nie  die
agtergrond in spasie te laat oorheers nie. Dit kan
beteken dat die kykers nie sy gesigsuitdrukking
kan sien nie,  iets  wat  baie  belangrik  is.  Wees
terselfdertyd ook versigtig dat  sy beeld nie die
spasie  oorheers  nie,  want  dan  sal  daar  geen
ruimte wees vir byskrifte nie.

‘n Goeie idee is om ‘n bietjie wyer af te neem as
wat jy in jou finale beeld beplan. Met redigering
kan jy altyd later jou beeld regstel. Zoom jy egter
te  veel  in,  dan  kan  jy  dit  nie  regstel  met
redigering nie.

Beplan deeglik  vooraf.  Vra  die  prediker  om sy
hande uit te strek soos hy sou doen wanneer hy
die seën uitspreek, en maak seker dat sy hande
in die beeld is, en nie afgesny word nie.

6. Kamera Tegnieke



Wanneer jy jou kamera opstel, is dit goed om so
naby  moontlik  aan  die  spreker  te  wees,  maar
terselfdertyd ‘n beeld te kry wat wyd genoeg is.
Hoe nader jy aan die spreker is, hoe meer gaan
die agtergrond uit fokus wees.

Dit  het  egter  ook  nadele  om  van  naby  af  te
neem. Sommige sprekers raak ongemaklik met
‘n kamera hier in sy gesig. ‘n Tweede aspek is of
die  spreker  op  dieselfde  vlak  is.  As  hy
byvoorbeeld op ‘n verhogie staan, sal dit beteken
dat  jy  hom  van  onder  afneem,  wat  ‘n
onnatuurlike beeld gee. Die oplossing is dan om
heelwat verder weg te beweeg om die hoek te
verminder. In ons gemeente is beide ‘n faktor, en
ek  stel  my  kamera  op  sowat  20m  van  die
spreker.

Wanneer jy die kamera klaar opgestel het, moet
dit  ten  alle  koste  op  een  verstelling  bly.  Moet
NOOIT die kamera beweeg nie. Die enigste tyd
wat  jy  die  kamera  beweeg,  is  as  die  spreker
wegbeweeg. Moet NOOIT in of uit zoom nie. Dit
is uiters steurend vir die kyker. As dit noodsaaklik
is, moet jy eerder van ‘n tweede kamera gebruik



maak.  Maar  gewoonlik  kan  nabyskote  agterna
bewerk word met redigering.

Stel  jou  kamera  op  die  hoogste  praktiese
resolusie. Myne is gestel op 1920x1080. Jy kan
selfs hoër gaan as dit vir jou prakties moontlik is.

‘n  Ander  handige  verstelling  wat  meeste
kameras  het,  is  gesig  herkenning.  Die  funksie
hou te alle tye die spreker se gesig in fokus.

Wanneer jy begin afneem, moet jy nie weer aan
die kamera raak nie, totdat verfilming verby is.
Enige  aanraking  kan  die  beeld  laat  beweeg,
tensy jy ‘n baie stewige driepoot het.

As dit enigsins moontlik is, gebruik ‘n addisionele
kamera. Dit is tweeledig, eerstens om te dien as
‘n  rugsteun  indien  iets  sou  skeefloop  met  die
verfilming. En glo my, dit gebeur wel! Ek moes
by etlike geleenthede al  gebruik maak van die
beeld van die tweede kamera, waar iets nie na
wense was met die eerste nie.

Die  tweede  kamera  is  ook  handig  waar  iets
spesifiek afgeneem moet word, byvoorbeeld die



opsteek  van  ‘n  kers.  Of  waar  ingezoom  moet
word vir ‘n spesiale nabyskoot.

Die  tweede  kamera  hoef  nie  van  baie  hoë
gehalte te wees nie. Selfs ‘n selfoon kan hiervoor
gebruik word.



Hoofstuk 3

Redigering van Klank

Hierdie is die maklike deel van redigering. Daar
is  ‘n  groot  verskeidenheid  van  sagteware
beskikbaar  om klank  te  redigeer.  Vir  ons  doel
gaan ek egter van Audacity gebruik maak, omdat
dit eenvoudig is, gratis en die doel dien.

Redigering  van  die  klankbaan  is  tweeledig.
Eerstens  om  in  die  video  te  gebruik,  en
tweedens  om  moontlik  as  ‘n  losstaande
klankopname te gebruik vir persone wat nie die
data kapasiteit het om na die video opname te
kyk nie.

Die opname van ‘n preek van 30 minute kan so
groot wees as 100Mb. Vir meeste mense is dit
nie aanvaarbaar nie, maar met goeie redigering
kan  dit  afgebring  word  na  so  klein  as  5Mb
sonder om werklik kwaliteit in te boet. 

So Maak Mens.....



Laai die opname af op jou rekenaar, en maak dit
oop met Audacity. Hier is  hoe ‘n tipiese opname
sal lyk.

Jy sal merk dat die oudio baan redelik nou is in
hierdie geval. Dit dui dat die opname te sag is,
en dat die volume verhoog moet word. Links en
regs  van  die  aktiewe deel  is  spasies  met  min
aktiwiteit. Dit is waarskynlik dele wat opgeneem
het  voordat  die  preek  begin  het  en  nadat  dit
geëindig het. Dit moet uitgesny word. “Highlight”
die  dele  wat  uitgesny  moet  word  en  “delete”
hulle. 



Die volgende stap is om die verlangde volume te
verkry. “Highlight” die hele klankbaan en klik op
“Effect” en selekteer dan “Amplify”.

Maak seker dat daar ‘n groen merkie is in die
blokkie “Allow clipping”.

By “Amplification” bo moet jy ‘n syfer insit  van
hoeveel jy die volume wil verhoog. Te veel gaan
veroorsaak dat jy geraas kry. Die oogmerk is dat
die  meerderheid  van  punte  bo  en  onder  raak,
sonder dat daar te veel  oor die lyne gaan. Dit
behoort te lyk soos in die prent hier onder.



Die laaste stap is om dit  as ‘n Mp3 lêer uit  te
voer. Klik op “File” en selekteer “Export as Mp3”.
Die skerm hier onder gaan verskyn.



In die blok onder moet die volgende verstellings
gedoen word: 

By “Bitrate Mode” selekteer “Variable”

By “Quality” selekteer “45-85 kbps”

By “Variable speed” selekteer “Standard”

By  “Channel  mode”  selekteer  “Force export  to
mono”



Klik “Save”. Hierdie sal jou 100Mb opname 5Mb
groot maak, en gereed om te gebruik.



Hoofstuk 4

Video Redigering

Selfs die beste video het redigering nodig in die
een  of  ander  vorm.  In  die  eerste  plek  kan  ‘n
video wat  in  goeie  kwaliteit  geneem is,  maklik
10Gb of meer beslaan. Dit is gans te groot om
weg  te  stuur.  Met  goeie  redigering  kan  dit
afgebring word na 400Mb of minder, sonder om
enigsins op kwaliteit in te boet. Hierdie is maar
één  van  baie  redes  waarom  daar  geredigeer
moet word.

Waar begin ons?

Eerstens  het  jy  goeie  sagteware  nodig.  Soos
reeds  genoem,  gebruik  ek  die  gratis  program
Kdenlive, wat jy van die internet kan aflaai. Ek
gaan  nie  in  hierdie  dokument  die  volledige
werking van die program behandel nie. Ek gaan
slegs konsentreer  op die paar funksies wat vir
ons doel belangrik is. Indien jy dit meer intensief
wil  bestudeer,  bied  Kdenlive  jou  ‘n  volledige



dokument  wat  al  die  verskillende  aspekte
behandel.

Saam  met  hierdie  sagteware  het  jy  ook
sagteware  nodig  om  prentjies,  titels,  byskrifte,
Skriflesing ens. mee te kan maak om in die video
te  gebruik.  Daar  is  ‘n  groot  verskeidenheid
programme beskikbaar,  dus  gaan  ek  nie  eers
poog om een te verduidelik nie.

Wat  wél  belangrik  is  om  te  weet,  is  dat  dit
noodsaaklik is om byskrifte in ‘n .png formaat te
maak.

Maak jou sagteware oop

Begin Kdenlive.  Die skerm wat jy kry gaan lyk
soos hier onder.



Die uitleg van die skerm mag dalk intimiderend
lyk.  Jou uitleg bestaan uit  4 blokke bo en een
onder. Bo links is al die video’s, prentjies, titels
ens. wat jy in jou video gaan gebruik.  Tweede
blok wys die redigering wat jy doen. Die derde
blok is verskillende funksies om video’s mee te
verander en die vierde wys hoe jou video lyk.

Onder  het  jy  4  kanale,  V1 en V2 is  die  video
kanale  en A1 en A2 die  oudio  kanale.  Jy  kan
meer kanale byvoeg of kanale uitvee deur links
op ‘n kanaal te regsklik.

Begin deur al die elemente wat in ‘n video is, in
‘n  lêer  te  rangskik.  Dit  is  baie  belangrik,  want



Kdenlive  gaan  spesifiek  na  hierdie  lêer
terugverwys.  Moet  dus  onder  geen
omstandighede die lêer  skuif  nie,  anders gaan
hy nie weet waar om dit op te spoor nie.

Neem  ook  kennis,  dat  indien  jy  enige
veranderinge  maak  aan  enige  van  hierdie
elemente,  dan  gaan  Kdenlive  outomaties
dieselfde verandering in die video aanbring. En
as jy ‘n element sou uitvee, gaan dit in jou video
ook verlore wees.

Hierdie  kan  baie  handig  wees,  want  as  jy
byvoorbeeld ‘n spelfout in ‘n byskrif ontdek, hoef
jy dit slegs op die element te doen, die video sal
dit outomaties optel.

Wanneer  jy  dit  gedoen  het,  stel  die  formaat
waarin jy gaan werk. Klik op “Project” links bo.
Kies “Project  settings”  en kies dan “HD 1080p
25fps”. Hierdie sal jou ‘n video van hoë gehalte
gee, 1920x1080 groot. Hier onder is hoe dit moet
lyk.



Dit  sal  goed  wees  om op  hierdie  stadium jou
projek te “Save”. Doen dit verkieslik in dieselfde
lêer waar jy jou ander elemente gestoor het.

Begin nou om die elemente wat jy in die video
gaan gebruik in die projek in te trek.  Doen dit
deur  op  “Project”  te  klik  en  dan  “Add  Clip  of
Folder” te kies. Hier kan jy die hele vouer met al
die elemente intrek of enkele elemente.

In  die  skerm  hier  onder  het  ek  3  elemente
ingetrek,  ‘n  video,  ‘n  tema  skyfie  en  die
klankbaan.



Die  volgende  stap  is  om  die  elemente  in  jou
video in te trek. Klik op die Temaskyfie en trek dit
tot by die begin van die baan V1 onder. Hy sal
outomaties 5 sekondes lank wees. Nou kan jy
hom rek of krimp na die verlangde  lengte. Trek
dan die video element in dieselfde kanaal in, en
druk hom tot teen die Temaskyfie.

Jy sal merk dat jou video element nou twee bane
beslaan, V1 en A1. Hy het ‘n klankbaan ingebou.



Hierdie  video het  waarskynlik  begin  afneem ‘n
rukkie  voordat  die  spreker  begin  praat  het,  en
dus moet die eerste stukkie uitgesny word. Speel
dus die video tot op die presiese punt waar die
werklike  video  moet  begin.  Selekteer  nou  die
skêr.  Jy  sal  hom  vind  links  bokant  die  video
bane. Jy kan die akkurate plek waar jy die video
wil  sny  tot  op  ‘n  breukdeel  van  ‘n  sekonde
bepaal deur in te zoom, terwyl jy kontrole inhou
en jou muiswieletjie draai. Hou die rooi lyntjie op
die snyplek en klik.



Nou is die video in twee gedeel. Klik nou op die
pyltjie links van die skêr, dit is jou kieserknoppie.
Klik op die linkerkantste deel van die videobaan
en delete. Trek nou bloot die regterkantste deel
terug tot teen die Temaskyfie.

Klankbaan

Die  volgende  stap  is  om  die  klankbaan  in  te
voeg. Voordat jy dit egter doen, moet jy weet of
jy ‘n ekstra klankbaan gaan nodig kry. As jy ‘n
tweede video gaan gebruik, gaan dit na kanaal
V2.  Omdat  daar  outomaties  ‘n  klankbaan
aangeheg  is,  gaan  sy  klankbaan  kanaal  A2
beset.  As  dit  die  geval  is,  moet  ‘n  ekstra



klankbaan geskep word. Regsklik links op kanaal
A2, en kies om ‘n oudio kanaal in te voeg, kanaal
A3.

Trek nou die klankbaan na kanaal A2 of A3, en
lyn dit op met die video van V1.

Nou  moet  die  klankbaan  gesinkroniseer  word
met die video.  Jy luister bloot  terwyl  die video
speel. Jy sal beide die klankbane hoor. Skuif dan
een  van  die  twee  links  of  regs  totdat  hulle
presies met mekaar ooreenkom.

Wanneer  jy  tevrede  is,  kan  jy  een  van  twee
dinge doen. Jy kan die klankbaan wat aan die



video  gekoppel  is  uitvee  deur  links  op  A1  te
regsklik  en  dit  te  “delete”.  Of  jy  kan  dit  bloot
“mute”  deur  op  die  luidsprekertjie  in  die
klankbaan te klik.

Verstel die Beeld van die Video

Die volgende stap is om foute op die video reg te
stel. Dit kan wees dat die beligting nie reg is nie,
ens.

In hierdie spesifieke video is daar drie dinge wat
my  hinder.  Die  eerste  is  dat  die  beeld  effens
skeef is. Die dwarsbalk van die kruis asook die
tafel wys dit vir my. Om dit reg te stel, klik op die
video baan.



In  die  derde  blok  bo,  klik  op  “Alfa/Transform”.
Dubbel-klik  op “Rotate”.  In die tweede blok bo
gaan keuses verskyn. In hierdie geval verstel ek
“Rotate X” na -6 om dit effens anti-kloksgewys te
draai.

Jy sal merk dat daar nou lastige swart randjies
wys.  Om  van  hulle  ontslae  te  raak,  en
terselfdertyd die beeld te stel om by jou behoefte
te pas, dubbelklik nou op “Transform” (steeds in
die “Alfa/Transform” kolom).



In blok 2 verskyn die keuses nou om die beeld te
skuif, groter of kleiner te maak ens. Op die beeld
in blok 4, hou jou muis-kieser op een van die 4
rooi blokkies en rek die beeld soveel jy nodig het
om  dit  in  te  zoom.  Hou  nou  jou  muis-kieser
(cursor) op die kruisie in die middel en skuif die
beeld tot waar dit vir jou reg is.

Op  hierdie  stadium is  dit  goed  om ‘n  nota  te
maak van die verstellings wat jy gedoen het. In
blok 2 sien ek die volgende: X = -99, Y = -34,
Size  =  106.82%.  As  jy  later  in  die  redigering
weer  moet  stel  aan  die  video,  kan  jy  dan  net
hierdie verstelling in blok 2 doen.



Nou lyk jou beeld so.

Die volgende verstelling wat ek wil doen, is om
die beeld ligter te maak, aangesien dit te donker
is na my smaak.

Maak  nou  “Alfa/Transform”  toe  en  klik  op
“Colour”. Dubbelklik op “Brightness”. Jy kan die
helderheid nou stel deur in blok 1 die intensiteit
te verander. In hierdie geval stel ek dit van 100
na 130.



Kyk gerus na al die verskillende verstellings wat
beskikbaar is om jou beeld te verander in blok 3.
Speel daarmee, maak jouself bewus van wat jy
alles  met  die  beeld  kan  aanvang.  Vir  hierdie
oefening gaan ek egter by hierdie drie volstaan.

Voeg Ander Elemente By

As jy gebruik maak van twee kameras, dan het jy
uiteraard twee video’s wat jy kan gebruik. Maar
elke video het ook sy eie ingeboude klankbaan.
Indien jy nou video 2 in die baan V2 plaas, dan
gaan hy sy klankbaan in baan A2 sit. Dus moet



jy  plek  maak  daarvoor.  Regsklik  links  in
oudiobaan  A1  en  kies  “Insert  track”.  Volg  die
instruksies  en plaas die  nuwe baan onder  A1.
Nou skuif jou hoof klankbaan na A3. Trek Video
2 nou in baan V2 in en sinkroniseer dit soos jy
met Video 1 gemaak het. “Mute” daarna Video 2
se klankbaan.

Jy  gaan  waarskynlik  slegs  enkele  dele  van
hierdie video gebruik.  Regsklik  op die video in
baan V2, en kies “Disable clip”. Dit maak dat jy
slegs Video 1 sal sien speel op die skerm.

Omdat jy nog elemente gaan byvoeg, het jy nog
video bane nodig. Regsklik links in baan V2 en
kies “Insert track” en voeg nou ‘n video baan bo
V2 in. Hier kan jy prentjies, byskrifte, Skriflesing
ens invoeg. Jy kan ook meer bane skep indien
nodig. 

Die bane werk soos lae. Heel onder is V1. Elke
laag  wat  jy  byvoeg  word  bo-op  V1  vertoon.
Omdat  V2  ‘n  “soliede”  video  is,  sal  slegs  V2
vertoon  as  hy  nie  ge-disable  is  nie.  Indien  ‘n



element  in  V3  ‘n  deursigtige  .png  prentjie  of
byskrif is, sal jy dit sien bo-op die onderste lae.

Met die oudio kanale werk dit egter anders. Alles
wat  nie  ge-disable is  nie  kan gehoor  word.  Jy
kan  dus  byvoorbeeld  ‘n  klanksnit  met  sagte
musiek insit wat speel saam met die gebed.

Ons eerste byskrif is “Titel van die preek”. Ons
het  reeds  hierdie  byskrif  gemaak  d.m.v.  ‘n
grafiese program, en in .png formaat gestoor. Dit
word opgelaai en dan trek jy dit na baan V3 en
skuif na die verlangde posisie. Beplan die byskrif
dat dit op die oop spasie wat beskikbaar is pas.
Dan sal jou skerm so lyk:



Ek verduidelik elders hoe om sulke byskrifte te
maak.

Wanneer  daar  egter  iets  soos  die  Skriflesing
moet  verskyn,  is  dit  goed  om  ‘n  agtergrond
prentjie  daarvoor  te  maak  om meer  spasie  te
skep. Hier is ‘n voorbeeld van so ‘n agtergrond.

Hierdie  .png  prentjie  word  dan  in  baan  V3
geplaas.  In  baan  V4  plaas  jy  die  teks  vir  die
Skriflesing  sodat  dit  bo-op  die  agtergrond
verskyn.



Om die Beeld te Verander

Dit  is  moontlik  om die  beeld  van  die  video  te
enige  tyd  te  verander  deur  byvoorbeeld in  te
zoom vir ‘n spesiale effek. Om dit te bereik knip
jy eers die video in baan V1 op die plek waar jy
wil  verander  (gebruik  die  skêr).  Knip  hom nou
ook op die plek waar jy dit wil terug verander na
die  oorspronklike.  Onthou  om  weer  terug  te
verander van die skêr na die pyltjie.

Skuif jou tydmerker tot op die deel wat verander
moet word. Klik op die baan en in blok 3 bo, kies



“Transform”.  In blok twee kan jy  die verlangde
zoom grootte intik, in hierdie geval 300%, of jy
kan op die  beeld dit  rek aan die  rooi  blokkies
totdat dit  reg is.  Skuif nou die beeld in posisie
deur met jou muis-wyser (Cursor)  die beeld te
trek aan die kruisie.

‘n  Verdere  moontlikheid  is  om selfs  ‘n  tweede
video te speel in die oop spasie beskikbaar. Om
te  illustreer  het  ek  Video 2  gebruik  wat  eintlik
dieselfde  beeld  het  as  video  1,  maar  deur  ‘n
ander kamera afgeneem. Hierdie het ons alreeds
in  baan  V2  ingetrek.  Deur  regs  te  klik  op  die
video, “enable” jy hom. Nou gaan hy bo wees, en
jy sal nie Video 1 kan sien nie.



Die volgende stap is om hom kleiner te sny. Dit
doen jy deur in “Alfa transform” die opsie “Edge
Crop” te kies. In blok 2 bo kies jy hoeveel pixels
jy aan elke kant wil afsny.

Daarna  gaan  jy  met  “Transform”  hom  kleiner
maak en skuif  na die  posisie  waar  jy  hom wil
plaas. Dit gaan dan lyk soos hier onder, met een
video wat in ‘n ander speel. Dit kan baie handig
wees as jy byvoorbeeld ‘n video het waarmee jy
iets wil illustreer, terwyl die spreker verduidelik.

Finaliseer die Video



Wanneer  jy  tevrede is  dat  jou video voltooi  is,
moet dit in ‘n bruikbare video omskep word. Die
mees algemene formaat vir video’s is MP4.

Klik  op  “Render”  bo  (by  die  rooi  kol).  Op  die
skermpie  wat  nou  verskyn,  moet  ‘n  paar
verstellings gemaak word.

By “Output file” kies waar die video gestoor moet
word asook wat jy hom wil noem.

By  “Format”  rol  jy  af  tot  by  “MP4  –  the
dominating format (H264/AAC)

By “Quality” is ‘n goeie keuse om dit ongeveer
medium te skuif, ongeveer in die middel.

“Full project” en “Parallel processing” moet aan
wees.

Klik dan op “Render to file.”

Dit prosesseer nou jou video. Dit kan ‘n tydsame
proses  wees,  afhangende  van  jou  rekenaar
asook die lengte van die video. Dit kan maklik ‘n
uur of selfs 2 duur.



Hoofstuk 5

Om Byskrifte te Maak

Vir  die  doel  van  hierdie  oefening,  gaan  ek
verduidelik  deur  die  gratis  sagteware  Gimp  te
gebruik.  Dit  kan  van  internet  afgelaai  word  by
https://www.gimp.org/ 

Wanneer  jy  jou  video  klaar  opgestel  het  in
Kdenlive,  klik  op “Monitor”  bo,  en kies “Switch
monitor fullscreen”. Maak nou ‘n printscreen van
hierdie beeld.

Maak  Gimp  oop  en  maak  hierdie  printscreen
beeld oop in Gimp.

Vergroot die prent na 1920x1080 pixels (Alt+i+s)

Export  die  beeld  (Cntrl+Shift+E)  as  ‘n  .png.
Hierdie prent gaan dien as die basis van al die
byskrifte en prentjies wat jy gaan maak.

Jou skerm behoort nou so te lyk:

https://www.gimp.org/


Gebruik die “Teks” apparaat (links) en maak die
byskrif wat jy wil gebruik. Verander die kleur en
grootte van die teks om te pas, en plaas dit in die
spasie wat jy wil gebruik.



In die “Layer” blok (regs onder) klik op die “ogie”
by die printscreen beeld. Dit maak hierdie beeld
onsigbaar,  sodat  slegs  die  laag  waar  teks
voorkom sigbaar is.

Export  (Ctrl+Shift+E)  nou hierdie beeld in  .png
formaat. Gee dit ‘n naam bv. “Titel.png”.

Nou is hierdie titel/teks gereed om in die video te
gebruik.

Op  dieselfde  manier  kan  jy  met  die
programmetjie prentjies, agtergronde ens. maak.
Speel gerus rond daarmee. Daar is ook by die
webadres hier bo baie goeie opleidingsmateriaal



beskikbaar om jou te leer hoe om dit  te werk.
Dus gaan ek volstaan hierby.



Hoofstuk 6

Gebruik jou Video

Ten slotte, wanneer jou video klaar verwerk is,
moet dit vrygestel word vir die publiek om te kan
sien.

Die  mees  algemene  metode  is  om  dit  op
Youtube  te  plaas.  Daarvoor  moet  jy  eers  ‘n
Google rekening oopmaak. Wanneer dit gedoen
is,  registreer  jy  op Youtube.  Jy word toegelaat
om slegs video’s van maksimum 15 minute op te
laai.  Om  langer  video’s  te  kan  laai  moet  jy
sekere  instellings  in  Youtube  doen.  Volg  maar
die instruksies.

Maak seker dat jou video op “Public”  gestel  is
sodat enigeen dit kan sien.

Wanneer jou video opgelaai is, is dit nog gladnie
te sê dat honderde dit gaan kyk nie. Nou moet
dit geadverteer word.  Sosiale media is ‘n goeie
platform, Facebook ens.



In  ons  gemeente  het  ons  ‘n  uitgebreide
Whatsapp stelsel  wat by die grootste deel  van
ons gemeente uitkom. Ons stuur ‘n Whatsapp uit
op Sondagoggend,  wat  die  volgende elemente
bevat: Die Youtube skakel na die video, ‘n skakel
na slegs die klankbaan en derdens ‘n skakel om
‘n verkorte weergawe van die preek op PDF te
lees. Die Whatsapp lyk so:

Ballito Gesinskerk Erediens Sondag 19 Julie
Prediker: Ds Alwyn Small
Tema:  My lewe: ‘n Lied van blydskap.
Skriflesing: Filippense 2:5-11
Luister na Oudio Preek – bit.ly/200719AS
Lees preek in PDF: - bit.ly/pdfpr200719
Kyk die preek op YouTube - bit.ly/preek200719
Maak 'n Bydrae - bit.ly/Bydrae

Jy sal oplet dat die skakels die voorsetsel “bit.ly”
het. Hierdie is ‘n handige stukkie gereedskap om
lang  skakels  te  verkort.  Kyk  gerus  by
https://bitly.com/pages/tools

Die  Whatsapp hier  bo word egter  nie  slegs in
ons  gemeente  gebruik  nie,  maar  ons  stuur  dit

https://bitly.com/pages/tools


aan ‘n groot aantal adresse wêreldwyd, sodat die
preek mense van regoor die wêreld bereik.

My gebed is dat die inligting in hierdie dokument
vir jou van groot waarde sal wees.

Kontak my gerus op Whatsapp by 082 771 4925
of op E-pos by louis@dagstukkie.co.za indien jy
vasbrand.

Baie sterkte!

Louis Nel

Lees of luister Ons Dag se Brood, daaglikse
oordenkinge. 

Teken in by die Whatsapp adres: 082 771 4925.

21 Julie - July 21st
Immanuel, God Met Ons bit.ly/dagbrood
Emmanuel, God With Us bit.ly/daibread

Oudio bit.ly/dsJesaja Audio
Broodkrummels bit.ly/krummel

mailto:louis@dagstukkie.co.za



