
FILMTECHNIEKEN, VLOGGEN EN HOW TO VIDEO.  
 
Zonder montage heb je geen film. Elke film bestaat uit verschillende shots. In de montage 
plak je deze shots aan elkaar. Daarnaast kun je nog van alles toevoegen om je film om hem. 
Nog beter te maken.  
 
KINEMASTER – DIT MOET JE WETEN 
Download de app kinemaster. Deze kun je gratis gebruiken. Je krijgt wel een watermerk in je 
beeld. Deze kun je in de gratis versie niet weghalen.  
 
NIEUW PROJECT AANMAKEN: 

- Open kinemaster. Klik op de grote ronde knop in het midden met het +.  
- Kies je formaat voor je video. Kies voor 16:9  

 

 
 
- Om clips te selecteren kies je n het rondje rechts MEDIA.  
- Je klikt dan alle clips aan die je wilt gebruiken. Ze komen meteen in je tijdlijn.  
- Als op een clip drukt wordt het randje geel. Dit betekent dat je in deze clip iets kunt 

betwerken.  
 

 



 
 
 
KNIPPEN EN PLAKKEN:  

- Tik de clip aan die je wilt knippen. Hij wordt dan geel.  
- Kies met de lijn die verticaal loopt waar je de clip wilt knippen. Druk dan op het 

schaartje. Als je het voorste stuk wilt weggooien kies je voor trim to left. Wil je het 
laatste weggooien kies je trim to right. Wil je beide stukken behouden om er iets 
tussen te zetten zeg je Split.  

- Wil je een clip weggooien dan druk je links op het prullenbakje.  
- Naast dat je kunt knippen kun je ook het begin en einde van de clip korter maken 

door met je vinger de clip naar binnen te slepen.  
 

 
 
OVERGANGEN:  

- Je kunt je overgangen aanpassen door tussen de twee clips te drukken. Er komt dan 
een +. Als je hierop drukt kun je je overgang aanpassen. Hij staat automatisch op 
geen overgang. Dit kun je in de meeste gevallen laten staan.  

 
 

 



 
 
AUDIO:  

- Je kunt je volume aanpassen door op het luidsprekertje te drukken. Wil je muziek 
onder je film en geen geluid van de film zelf dan zet je het volume in elke clip 
helemaal uit. Dit doe je met de linker schuif. 

 

 
 
 

- Om muziek toe te voegen, zorg je dat je geen clip hebt geselecteerd. Dan zie je rechts 
weer het rondje. Hier staat audio bij. Je kunt dan muziek van je eigen telefoon erin 
zetten. Deze moet dus wel op je telefoon staan. Druk op het + bij het liedje om het 
erbij te zetten. Je zet je verticale lijn neer waar je wilt dat de muziek begint.  

- Je kunt de muziek knippen op dezelfde manier als de clips.  
- Je kunt de muziek van zacht naar hard zetten door op VOLUME ENVELOPE te 

drukken. Zet dan bijv. het volume in het begin laag dan loopt hij langzaam op.  
- Denk eraan om je volume van je clips uit te zetten als je alleen de muziek wilt horen.   
- VOICE OVER: Selecteer geen clip maar ga wel met je verticale lijn staan waar je je 

voice-over wilt. Druk in het rondje op de microfoon met REC eronder. Je kunt nu 
tekst inspreken.   
 

 



 
 
TEKST:  

- Door de clip te selecteren waar je tekst wil en op Clip grafics te klikken kun je tekst 
toevoegen.  

 
SNELHEID:  

- Wil je de clip sneller of langzamer maken, selecteer je de clip en druk je op het klokje 
met SPEED erbij.  Denk er daarbij wel aan dat je audio dan ook sneller of langzamer 
gaat, en dat je dus je volume uitzet.  

 
FILTERS:  

- Je kan over je clips nog een filter leggen. Dit doe je door op de drie bolletjes te 
drukken.  

 
 
AFRONDEN:  

- Ben je klaar dan druk je recht boven op het vierkantje met het pijltje. Je kunt dan 
kiezen welke kwaliteit je de video geef. Zorg dat de clip op FDH 1080P staat en frame 
rate 30 staat. De clip komt dan in je galerij te staan.  

 
 

In kinemaster kan nog veel meer! Ga vooral experimenteren. Heel veel plezier 
met de montage! 


