
 
 
 
 
 
 

Workshop After Effects – Premiere 
 

Door Martien 

  



  ___________________________ 
  Cursus After effects / Premiere  2 

Workshop After Effects – Premiere 

We beginnen met after effects. We gaan een bewegende route maken. Daarna gaan we die invullen met 
onze reis gegevens filmpjes en foto’s. 
 
We starten After effects op en maken een New composition. Dan komt onderstaand venster en nemen dat 
zo over. En noemen het reis. 

 
Als we alles zo overgenomen hebben  
drukken we op OK. 
 
Daarna gaan we naar file en klikken op 
save as en bladeren naar de map waar 
we ons project op willen slaan en geven 
het de naam reis. 
 
Dat zien we boven in het scherm terug. 
 
Nu gaan we een kaart importeren. 
Klikken met de rechtermuisknop in dit 
venster. En kiezen dan import en dan 
file. 
 
Dan bladeren we naar de file Kaart.psd 
In het volgende venster op OK klikken. 
 
 
 

 
Je ziet dan de file reis hier verschijnen en boven zie 
een voorbeeld van het bestand. 
 
We slepen Kaart.psd in ons zwart afspeelvenster. 
We maken hem zo groot dat hij het hele venster 
vult. 
 
Nu gaan we een nieuwe laag toevoegen.  
En wel een Layer, New, Shape layer. 
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We kiezen boven voor het pennetje.  
 

 
 
En zetten de instellingen op geen vulling en een rode rand van 4 px. Als je op Fill klikt kun je die aan of uit 
zetten. Op het vierkantje erachter verander je de kleur. Het zelfde geldt voor Stroke. 
 

 
 
Nu gaan we een route op de kaart tekenen. Probeer het lijntje zo te vouwen dat het precies de wegen 
volgt. Dan werkt het straks mooier. Gewoon effe de tijd voor nemen. 
Het ziet er dan uit zoals hieronder. 

 
Op het einde de lijntjes niet sluiten dus begin en eindpunt niet aan elkaar vast maken.  
Anders loopt het straks niet goed. 
 
Nu kunnen we de lijn laten bewegen. 
We klikken op het driehoekje voor in de shape layer.  
Dan vouwt de shape layer open. Dan klikken we Add:  en kiezen voor Trim Paths 
Dan vouwt de laag open en ziet hij er uit zoals hieronder. 

 
 
We klikken op het driehoekje voor Trim Paths 1. Deze vouwt dan open. Zoals hieronder. 

Nu zetten we de Time indicator op 30 beeldjes of 1 sec. 
Dan zetten we bij Trim paths 1 End de stopwath 
aan. (keyframe) Dan zetten we de time indicator 
weer op 0 en zetten dan End op 0%. We selecteren 

ons verplaats gereedschap driehoekje links boven. Je ziet nu 
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dat onze lijn op de kaart verdwenen is. Als we nu in de kaart klikken en dan op de spatiebalk dan zien we 
dat de lijn netjes ingetekend wordt. De tijd die hij er over doet is 1 sec. De eerste keer kan het iets langer 
duren omdat dan de tijdlijn nog berekend moet worden. We kunnen de tijdlijn nu inkorten tot 1 sec.  
We sluiten alle tijdlijnen met de driehoekjes die ervoor staan. De time indicator op 0 zetten. 
 
Nu opene we een nieuwe laag Layer, new, Null Object. 
We krijgen een rood vierkant op de kaart. Deze gaan we 
koppelen aan onze route. We openen met het driehoekje 
voor de tijdlijn Null 1. Daarna transform openen en dan 
Position selecteren. Nu verplaatsen we het vierkant naar 
het begin van onze tijdlijn we zetten de rode punt met het 
kruisje op de route. 

Nu drukken we op de stopwatch voor de 
tijdlijn position in de null 1 lijn. 

 
 
We zetten de Time inicator een stukje vooruit zodat een 
klein stukje van de route te zien is. Nu schuiven we het 
rode vierkant ook een stukje over deze lijn en proberen de lijn die hij laat zien op onze route te leggen. 

We proberen de route zo mooi mogelijk te volgen. Hoeft niet heel 
precies te gebeuren. Maar toch proberen de lijn zo goed mogelijk te 
volgen.  
Als ons dat gelukt is dan hebben we een null lijn die de route volgt. 
Alles wat we hier aanhangen volgt onze route. 
We importeren in ons project de auto die in de werkmap staat. 
Rechtermuisknop importeren, file en klikken op auto.png. 
Het is een png bestand omdat dit vrijstaand gemaakt is en de 
achtergrond dan transparant blijft. Bij een jpg zou deze wit worden. 
Nu slepen we de auto naar onze kaart. We maken deze een stuk kleiner 
en zetten hem op de hoek van de null lijn vierkant.  
We zetten de time indicator weer op 0 en draaien de auto zo dat hij 

over de route lijkt te rijden. We open de tijdlijn auto.png en drukken op de stopwatch voor rotation. 
Achter rotation zetten we de graden op 180  
Nu gaan we de tijdlijn auto verbinden met de null lijn. 

 
 
 
 
 
We klikken op het spiraaltje in de auto.png tijdlijn en slepen 
dit naar de null lijn. In de auto lijn komt bij none nu staan 
null1. Nu is de auto gekoppeld aan de null lijn en zal deze 
volgen. 
We slepen de time indicator nu zover dat de auto op de 
bovenste weg is. Nu moeten we de auto draaien zodat hij goed 
over de weg rijd. Dat doen we zo voor de hele route. 

Nu gaan we de route omzetten naar een AVI bestand. 
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We gaan naar file en dan export. Dan naar add to render quene. 
 
Onder zien we dit venster verschijnen. We drukken op het 
driehoekje voor output module. Hier kunnen we de naam en 
plaats van het bestand wijzigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als alles naar onze zin ingesteld is dan drukken we op (helemaal rechts) Render.  
 
Nu gaat hij de film maken. De film wordt afgespeeld tijdens het renderen. Dit kan met schokjes gaan maar 
dat is niet erg. Dat hoort zo. 
Als het klaar is gaan we weer naar export en kiezen dan voor Adobe premiere pro project. Hij vraagt dan 
waar hij het neer moet zetten. We geven de plek op en kiezen voor OK. 
 
Nu gaan we verder met het project in premiere. 
We sluiten after effects en openen premiere. 
We selecteren create new. We noemen dit Reis. De instellingen laten we zo. We zetten de workspace van 
premiere op editing. 
Nu gaan we naar het tabblad project reis. Klikken er met de 
rechtermuisknop in en kiezen voor import. 
We kiezen dan het bestand wat we met after effects gemaakt 
hebben. Reis.aep 
In het volgende venster kiezen we reis. 

en daarna OK. 
Onze after effects compilatie wordt 
nu in het premiere project geplaatst. 
We slepen deze naar de tijdlijn. 
Er wordt nu een Sequence aangemaakt. Deze heet reis/reis.aep. 

 
Alles ziet er zoals hiernaast uit. 
Nu gaan we de reis verder 
invullen met filmpjes en foto’s. 
 
Eerst gaan we nu een 
aankondiging maken met after 
effects.  
We slaan ons premiere project 
op en sluiten premiere. 
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Starten after effects met een nieuw project met de naam introtekst. 
Nu gaan we hier tekst in plaatsen. We klikken op de T .   

 
 

 
In het rechter venster kunnen we de lettertype en zo veranderen. 
Als we op het pijltje omlaag klikken achter het lettertype dan kunnen 
we een ander lettertype kiezen. 
Ik kies voor harrington. En de grote zet ik op 100. 
Ik typ de tekst Rondreis door Son en Breugel. 
Als je op Paragraph klikt kun je de tekst mooi centreren. 

Er klikt een venster open en hier 
kun je de tekst centreren. 
 
We zetten de achtergrond op transparant. Dat doen we met dit 
knopje. Onder het afspeelvenster het knopje met het dambord. 

 
 

 
We kunnen ook nog een beetje schaduw achter de tekst zetten. Dit doen we bij Effects & Presets 
Dan perspective dan dubbelklikken op Drop shadow.  
Nu komt linksboven een venster staan met de instellingen. 
We zetten het ongeveer zo neer. 
Bij mij ziet het er dan zo uit. 
 

 
 
Nu moet de tekst nog mooi bewegend binnenkomen. Als we bridge openen kunnen we alle mogelijkheden 
bekijken. Hier zien we dan wat de mogelijkheden zijn om tekst op te bouwen als we bij Animate In kijken. 

 
Bovenstaande plek moeten we hebben.  
Als we er nu een aanklikken zien we wat hij met de tekst doet. Ik kies voor Smooth Move In. 
Dus we gaan in After Effects naar Effects & Presets dan naar Animation presets, Tekst, Animate In. 
Dan slepen we Smooth Move In naar onze tekst. Zorg dat de Time indicator in het begin staat. 
Nu slepen we het effect op onze tekst. De tekst verdwijnt nu. Als we nu op de spatiebalk drukken wordt de 
tekst netjes opgebouwd met ons effect. We slaan ons project op.  
We openen premiere en openen onze reis. 
Nu de time inducator vooraan neerzetten en nu maken we een 
foto van de kaart. Dit doen we met het foto toestel onder het 

afspeel venster.  
 

We krijgen dan dit venster en noemen de foto kaart begin.  
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Op de tijdlijn schuiven we de reis een stukje naar achteren en zetten 
de foto, kaart begin ervoor. 
En sluiten dan de reis er weer tegen aan dat doen we door met de 
rechter muisknop op het lege stuk te klikken en dan kiezen voor Ripple 
Delete dan sluiten de foto en reis netjes aan elkaar. Nu importeren we 
de file introtekst.aep. Deze slepen we boven de tijdlijn met foto en 
reis. Zoals hiernaast. En knippen hem op lengte. We maken hem net zo 
lang als de foto. Als je de C – toets indrukt komt het scheermesje en kun je hem doorknippen als je daarna 
de V-Toets indrukt heb je weer het aanwijs gereedschap. Nu selecteren we de tekst op de tijdlijn. Gewoon 
een keer op klikken. Links boven selecteren we het venster Effects Control. 

 
We zetten de time indicator bijna op het einde en drukken op de stopwatch voor Opacity. Nu zetten we de 
Time indicator zo ver mogelijk aan het einde (niet helemaal op het einde) en zetten de Opacity op 0%. 
Op dit punt verdwijnt dan langzaam de tekst.  
Wat hebben we nu gemaakt. Als we het afspelen staat de auto stil en komt de tekst binnen vallen en als de 
tekst verdwenen is begint de auto te rijden. Als we bij de eerste rotonde aangekomen zijn, zien we iets 
moois en zetten de auto stil. Daarvoor moeten we de reis doorknippen. Dus op die plek knippen we met 
scheermesje toets C de reis door. We schuiven het laatste stuk een stukje naar achteren. Want de auto 
moet stil kunnen staan. Nu gaan we 1 beeldje terug dat doen we met deze toets. 
Een keer klikken. Nu maken we weer een 
foto en noemen deze eerste stop. 
Nu slepen we deze boven de tijdlijn reis dus boven de opening die we net gemaakt hebben. Nu slepen we 
het laatste stuk van de reis zover naar achteren of naar voren dat foto er precies tussen past. En dan zetten 
we de foto ertussen. Nu staat onze auto op dit punt stil.  Het ziet er dan uit zoals hieronder. 

 
Nu gaan we op dit punt een filmpje plaatsen. Maar eerst moeten we nog de beweging van de camera uit 
het filmpje halen. Dat doen we weer met after effects. We slaan ons project op en sluiten premiere. 
We openen after effects. We maken een nieuwe composition. We zetten de lengte op 34 en drukken op 
OK. We drukken met de rechter muisknop onder Comp1 en importeren de file Kraaien.mts. 
Deze film komt zo van de camera af en is erg ingezoomd. Daardoor beweegt de camera erg. Dit gaan we 
met after effects stilzetten. We slepen Kraaien.mts naar het afspeel venster. We slepen hem net zo groot 
als het afspeelvenster. Gewoon uitrekken tot hij net zo groot is als het venster. 
Nu gaan we de camera beweging stil zetten. Dat doen we met Stabilize Motion. 
Rechts openen we het menublad Tracker. 
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We krijgen dan dit venster. Nu klikken op Stabilize Motion. 
Er komt nu een dubbelvierkantje op de film te staan. 
We maken het buitenste vierkantje een beetje groter. En slepen 
dan het vierkant (Wat dan inzoomd als we er op klikken) op de 
linker schroef van het uithangbord. 
Zoals hiernaast ziet het er 
dan uit. Net zolang 
proberen tot het er zo 
uitziet. Hoe preciezer je 
werkt hoe mooier het 
resultaat. 
Als we tevreden zijn 
klikken we achter Analyze 
op het driehoekje naar 
rechts.  

 
Nu gaat hij de beweging analyseren. Hij berekent nu de film om het bord en de kraaien stil te zetten op een 
punt. Als hij dat gedaan heeft zie je allemaal rondjes op de film staan. Dan is de berekening klaar. Nu 
drukken we op Apply. Dan vraagt hij op welke as moet de film stilgezet worden. Dat is in ons geval X en Y 
as omhoog en omlaag en van links naar rechts. Op OK klikken. Dan wordt de berekening uitgevoerd.  
We zetten de time inducator vooraan neer en drukken op de spatiebalk. De film wordt nu afgespeeld. We 
zien de rand van de film bewegen maar het bord blijft mooi stil staan. 
Nu moeten we de film zo bijsnijden dat de rand nergens meer zichtbaar is. Bij mij ziet het er dan zo uit. 

 
Als ik hem nu afspeel dan zitten de vogels mooi in beeld en staat de camera stil. 
We saven het met de naam kraaien. En sluiten after effects. Nu openen we premiere en openen reis. 
We klikken met de rechtermuisknop in onze project bestanden selecteren import en kiezen dan onze 
kraaien.aep. In het volgende venster klikken we comp1 aan en drukken op OK. 
Nu slepen we de kraaien in de 2e video tijdlijn boven eerste stop. We schuiven reis een stuk naar achteren 
en rekken eerste stop op tot een klein stukje voorbij de kraaien. Nu dubbel klikken op kraaien. Die wordt 
dan geopend in het linker bewerkings venster. Onder dit venster zetten we de time inducater op het 2e 
grote streepje van links. Als we nu op de i op het toetsenbord klikken dan wordt het stukje voor de 
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inducater weg geknipt. Je ziet dat ook op de tijdlijn de film kraaien is korter geworden. We passen het zo, 
dat het er uit ziet zoals hieronder. 

 
 
Nu moet de film nog op onze stopplaats uit de kaart tevoorschijn komen. Dat doen we met effecten. Het 
tabblad Effect Controls openen. Nu gaan we in het begin van de film kraaien staan. En drukken op de 
stopwatches voor Position en Scale. Nu in het afspeelvenster dubbel klikken en de scale op 10% zetten. 
Daarna de film naar het autotootje slepen en dan op 0% zetten. Nu de inducator een stukje naar rechts 
schuiven. En op deze rondjes drukken (keyframes maken) Dan ziet het eruit zoals hieronder. 

 
 
Nu scale op 107,5% en dan de kraaien zo in het beeld zetten. Dat de onder en boven kant gelijk zijn met 
het beeld en de kraaien met bord in het midden van het beeld zijn. 
Zoals hieronder. 

 
 
Nu gaan we een stukje van het einde van de kraaien film staan en drukken weer op de 2 rondjes. Nu gaan 
we helemaal op het einde van de kraaien film staan en laten hem weer verdwijnen in de auto.  
Als we dit nu afspelen dan stopt de auto, de film met de kraaien komt tevoorschijn speelt af. En daarna 
verdwijnen de kraaien in de auto en de auto rijdt verder.  
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We gaan naar onze volgende stop. We maken een tweede stop dat gaat natuurlijk hetzelfde als de eerste 
stop.  De auto een stukje verder laten rijden tot de bocht boven in de weg 
en daar zien we weer iets moois en stoppen we even.  We knippen de 
tijdlijn reis weer door maken een foto noemen deze tweede stop, en 
zetten deze er weer tussen zodat de auto daar weer stil staat. 
Hier wil ik een dia show laten zien die we maken in After effects. 
Niet zomaar een diashow maar met effecten gemaakt in after effects. 
Als we de stopplaats klaar hebben slaan we premiere op en sluiten premiere. 
Nu starten we after effects weer op. En gaan de diashow maken. Het wordt een diashow met 5 dia’s. 
 
We openen een New Composition. Geven deze de naam diashow en de Duration zetten we op 0;00;50;00. 
Dan drukken op OK. Met de rechter muisknop in het project venster en importeren de map foto. 
Nu gaan we een bewegende achtergrond invoegen. Als we bridge openen en bladeren naar onderstaande 
map dan kunnen we de bewegende achtergronden alvast bekijken. 

 
Ik vind River.ffx wel mooi voor onze diashow. We sluiten Bridge en kiezen onder backgrounds voor river. 
Die slepen we naar ons venster. 
Als we het afspelen zien we dat hij bij 3 a 4 stopt en veel te onrustig afspeelt. Dat gaan we veranderen. We 
openen alle lagen. Dan zie je 4 punten staan onder 3 (keyframes) we slepen daar omheen en verplaatsen 
ze naar het einde van de lagen. Als we nu afspelen zien we dat het allemaal veel rustiger verloopt en 
beweegt. We sluiten alle lagen weer.  

Nu gaan we onder een rechthoek plaatsen in de kleur groen. Dan moeten we 
de vulling op groen zetten en de randen uit. Om de vulling of de randen aan 

en uit te zetten klik je op het woord. Dus op Fill om de vulling aan te zetten en op Stroke om de rand uit te 
zetten. We zetten de vulling aan en de rand uit. Het icoontje met 
de rode streep erdoor is uit.  
Het volgende vierkantje is aan, daarna komt een verloop en 
daarna radiaal verloop. We kiezen bij stroke het eerste icoontje 
uit dus en bij Fill het tweede icoontje. Nu achter Fill op het 
vierkantje dubbelklikken en een groene kleur kiezen. 
Hierna klikken we op het vierkantje voor het pennetje. 
We kiezen een groene kleur en slepen daarna 
een rechthoek onder over ons venster. 
Zoals hieronder. 

 
Nu zetten we onze foto’s allemaal als kleine 
icoontjes op de groene balk. 
Dit is een secuur werkje wat even tijd vergt. 
Als we klaar zijn ziet het er zo uit. 

Nu gaan we ze allemaal een schaduwtje geven. 
Dat moet een voor een. 
We kiezen rechts Perspective en dan drop Shadow. Dat 
slepen we naar de eerste foto. Dan de 2e en 3e  enz. 
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Nu hebben we overal een schaduw onderstaan. Die gaan we een beetje 
vergroten. We zetten links boven de schaduw op deze waarde.  
Dat doen we voor allemaal. Nu gaan we een tekst plaatsen.  

Ik heb dit lettertype gekozen en deze kleur. Jullie 
kunnen kiezen wat je mooi vind.  
We leggen er ook weer een schaduwtje onder. 
Als we de tekst er hebben staan laten we hem langzaam binnenkomen. 
Driehoekje voor tekst openvouwen dan transform openvouwen. 
Nu indicator op 1,5 zetten en dan op de stopwatch voor Opacity klikken. Dan 
de indicator weer op nul zetten en dan opacity op 0%. 
Als we nu afspelen komt de tekst langzaam tevoorschijn. Nu gaan we hem leuk 
laten verdwijnen. Met een animated out. Ik heb gekozen voor Raining 
Cracters out. We zetten de indicator op 5 en slepen dan de Raining Caracters 
out op de tekst. Nu regenen vanaf dat punt de letters omlaag. Nu zetten we 

de indicator op een klein stukje voorbij 8 en klikken op foto 1 tijdlijn 7. Met CTRL ingedrukt op het driehoekje 
voor de tijdlijn klikken dan vouwt deze open. Nu klikken we op de stopwatches voor Position en scale. Nu 
zetten we de indicater 1s verder. Nu slepen we scale groter en zetten de foto in het midden. Hem niet 
scherm vullend maken maar net zoals hieronder. Nu zetten we de indicator op 12s en zetten weer 2 

keyframes Dat doen we door op dit wybertje 
te klikken.  
Helemaal vooraan de tijdlijn staat dat. 
En allebei voor position en scale. 
Nu zetten we de indicator 1s verder. 
Nu slepen we over de eerste 2 keyframes deze worden 
dan blauw. Nu op CTRL-C drukken en dan meteen op 
CTRL-V dan worden deze op de plaats van de indicator 
geplakt. En is de foto weer terug op zijn plek.  
Als we dit nu afspelen vanaf het begin dan zien we de 

tekst tevoorschijn komen Als die weg is komt de eerste foto naar voren.  
Nu zetten we de indicator op het voorlaatste keyframe van foto 1. Nu openen we foto 2 en vouwen 
transform weer open. Zetten weer keyframes met de stopwatches. Nu 1s vooruit dan komt hij op het laatste 
keyframe van de vorige foto te staan. Nu maken we de foto weer groot en weer in het midden zetten. Nu 3s 
vooruit en weer keyframes zetten. Dan 1s verder en de voorste keyframes weer met CTRL-C en CTRL-V 
koperen en plakken. Weer een foto klaar nog 4 te gaan. We doen met die andere 4 foto’s hetzelfde. 
Als we dit klaar hebben later we er weer tekst in regenen. Op de T van tekst klikken boven in de balk en de 
tekst typen in het venster. Ik heb getypt fijne reis verder. Nu schuiven we de tijdlijn met de tekst 1, zo klein 
tot iets meer dan 32s en dan van voren af. Zoals hieronder. Gewoon het begin naar achteren slepen. 

 
Nu slepen we Raining Characters in naar de tekst slepen. Klaar de letters komen nu binnen regenen. 
We slaan dit zo op. En gaan het dan weer op onze route zetten. 
After Effects sluiten en Premiere openen. 
In ons project venster importeren we Stop2.aep. In het volgend venster kiezen we Comp 1. De fotomap 
kiezen we niet. We slepen deze dia show boven onze tweede stop jpg op de tijdlijn. Dit gaat eigenlijk allemaal 
hetzelfde als bij de eerste stop.  
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Hier zien we dat de verhouding lengte breedte niet goed past in ons venster. Dit kunnen we zo niet 
aanpassen. Daarvoor moeten we een vinkje weghalen bij scale. 

We klikken op het tekentje naar 
rechts dan vouwt scale open. En 
halen het vinkje weg bij 
Uniform Scale. 
 
 

Nu kunnen we de film uitrekken in de lengte en de breedte. Dus pas maken op onze film. 
Als we dat gedaan hebben schuiven we de film reis achter Tweede Stop.jpg naar achteren een klein stukje 
voorbij Comp1/stop2.aep. We zien ook dat deze tijdlijn langer duurt dan de dia show. Dit stukje knippen we 
eraf. Het ziet eruit zoals hieronder. 

 
 
We laten deze diashow ook weer langzaam inkomen en verdwijnen met keyframes en Opacity net zoals bij 
de Comp1/kraaien.aep. Nu hebben we onze 2e stop ook weer klaar. Op naar de derde stop. 
We rijden met onze auto tot de kruising Keske. Hier knippen we de tijdlijn reis weer door en maken een foto 
en plaatsen deze er weer tussen. Nu kunnen we de derde stop gaan maken in after effects. 
We openen After effects en maken een nieuwe composition en noemen deze Derde stop. De duration zetten 
we op 0;00;08;00. En drukken op OK. In ons project venster importeren we 2 filmpjes. 00003.mts en 00013. 
Mts. We slepen 00003.mts in ons afspeel venster. Nu gaan we de achtergrond weghalen en er een andere 
film achter schuiven. Als de film in ons afspeelvenster staat, dubbelklikken we op de film. Hij wordt nu in een 
ander venster geopend dat kun je boven de film zien. Er komen ook icoontjes onder film te staan. 
Nu gaan we de achtergrond weghalen zodat alleen het bootje over blijft. 
Dat doen we met dit icoontje.  
We slepen over het water niet aan het bootje 
komen. We zien nu een paarslijntje om het water en de lucht komen. Nu draaien we dat om zodat het bootje 
met de persoon geselecteerd is dat doen we linksboven door dit vierkantje te selecteren. 

Nu moeten we deze lijn uitrekken tot het einde van de 
film. Net onder lichtgroene balk zit een balkje dat je 

langer of korter kunt maken. Dat rekken we uit tot het einde van de film. Daarna drukken we op de 
spatiebalk. Nu wordt onze film berekend. Als dat klaar is drukken we 2 keer op het icoontje met het poppetje 
met de zwarte achtergrond. Nu wordt het bootje uitgeknipt. 
Als we er nu een andere film achter schuiven zien we dit bootje in de andere film. 
We klikken op Composition Derde stop. Om terug te gaan naar onze film. 

 
Daarna openen we ons project venster en slepen de film 00013.mts onder de tijdlijn van de film 00003.mts. 
Als we nu met de spatiebalk ons project afspelen, gaat dat de eerste keer erg traag. De film wordt dan nog 
gerenderd. Daarna loopt het soepel en hebben we 2 films samengevoegd. Zo kun je een persoon in een 
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andere film laten rondlopen. Om het straks beter en makkelijker met langzame computers te laten verlopen, 
kunnen we dit project beter exporteren naar een AVI bestand. Dit doen we door op File, Export te klikken 
en dan kiezen voor Add to Render Queue. Onder krijgen we een ander venster. Zoals hieronder. Neem deze 
instellingen over en druk daarna rechts op render. De film wordt nu berekend en als avi bestand opgeslagen. 
 

 
 

We slaan ons project op. En sluiten after effects. Nu openen we 
premiere weer met onze reis. 
We importeren in ons projectvenster de film Derde stop.avi.  
Nu plaatsen we de derde stop weer op de juiste plaats op onze 
tijdlijn. Daarna laten we hem uit het autootje komen zoals in de 
eerste stop. De indicator op het begin van de derde stop zetten en 
keyframes plaatsen bij Position en scale. Daarna de indicator een 
stukje verder zetten en weer keyframes zetten. Dan weer op het 
eerste keyframe gaan staan en verkleinen en de film op het 
autootje slepen en daarna de scale naar 0%. Nu zit er onder deze 

clip muziek en dat willen we niet we klikken de clip aan met de rechtermuisknop en kiezen in het lijstje 
Unlink. Daarna op het geluid van de clip klikken en dan op delete toets. Nu is het geluid van deze klip weg. 
Nu gaan we geluid onder onze film zetten. 
We moeten het geluid van een rijdende auto hebben en een stukje mooie muziek. 
We gaan in ons project venster naar import en inporteren de files Auto rijdend, Auto start en Muziek. 
We beginnen met auto start dit slepen we in de tijdlijn A2 (audio2). Nu is het de kunst dat we de muziek zo 
zetten dat de piepende banden te horen zijn als de auto begint te lopen. De deuren gaan dan al eerder dicht. 
We schuiven zo open neer met het geluid dat het klopt. 
Dan krijgen we het stukje met de kraaien daar hoeven we niks aan het geluid te doen. Als de kraaien klaar 
zijn dan gaat de auto weer rijden daarvoor gebruiken we auto rijdend. Het voorste stukje met de piep 
knippen we eraf. Dus precies bij het einde van de piep doorknippen. Dan gelijk zetten met het einde van het 
geluid van de kraaien. Op het einde knippen we hem door op het punt waar net de diashow begonnen is. 
Daar laten we het geluid langzaam afnemen met een keyframe. We schuiven de tijdlijn open maken hem 
dubbel zo dik. Dat doen we met het volgende tekentje (een = met een pijlte eronder en boven) als je tussen 
2 tijdlijnen gaat staan verschijnt dat, dit vastpakken en naar beneden schuiven.  

Het ziet er dan uit zoals hiernaast. 
Nu pakken we pen tool en klikken 
op het midden van de audiolijn er 
verschijnt dan een rondje. Aan het 
einde klikken we nog een keer en 
pakken dit rondje vast en slepen 

het naar 
beneden. 

Het ziet er 
dan zo uit.  

Het bovenste rondje moet dan daar staan waar de Tweede stop.jpg begint. Dan gaat van daaruit het geluid 
zachter. En stopt de motor. Op V drukken om de aanwijzer weer te krijgen. Nu het geluid stukje selecteren. 
Dan Op CTRL-C drukken. De filmindicator op het einde van de tijdlijn Comp1/stop2.aep zetten en dan op 
CTRL-V drukken. Het stukje audio is nu gekopieerd. We passen het stukje met de keyframes weer aan zodat 
het geluid van de auto op tijd stopt. Dit zelfde doen we voor het laatste stukje. 
Nu nog een muziekje onder de stille stukken. We slepen muziek.mp3 op de 3e audio tijdlijn. 
Nu gaan we met keyframes de muziek, daar waar je het geluid van de auto hoort, zachter zetten. 
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We schuiven de muziek zo dat het begin een stukje voor de Tweede stop staat. Namelijk in het begin van het 
mp3 tje hoor je niks. We moeten zo schuiven dat de muziek begint als de diashow start. Als de diashow 
afgelopen is dan moet de muziek zachter zodat het geluid van de auto weer naar voren komt als hij begint 
te rijden. Als de auto weer stopt moet de muziek weer harder tot de auto weer rijd enz. 
Het muziek stuk ziet er dan uit zoals hieronder. 

 
Waar het lijntje laag staat is het geluid van de auto te horen. Goed kijken naar de film en proberen het geluid 
daarop aan te passen. 
Nu moeten we nog een eindpunt filmpje maken. We zetten de auto weer op het einde en maken een foto 
en noemen deze eindpunt. En slepen deze weer achter de reis. Dan staat de auto stil op het eindpunt. 
 
We maken dit weer in after Effects. We gaan een figuur uitknippen en laten die ergens anders rondlopen. 
We starten After Effects op en maken nieuwe compositie en noemen deze Einde. 
De duration zetten we op 0;00;08;00 Daarna drukken we op OK. 
In ons project venster importeren we de film Nijnsel 16.mts. Nu gaan we een bewegende achtergrond 
erachter zetten. We gaan naar effects & presets. En kiezen hier voo Animation Presets, backgrounds en 
kiezen hier voor Silk.ffx. We slepen deze naar het afspeel venster. We zien. Als we hem afspelen dat hij er 
na 6 :00f ermee stopt. Dit gaan we veranderen door de key frames naar achteren te slepen. Als we met de 
CTRL toets ingedrukt op het pijltje naar rechts voor het rode vlakje klikken vouwt de tijdlijn helemaal open. 
 
Nu zien we dat onder 6:00f Er 3 keyframes staan. We slepen hier overheen dan worden ze blauw. Nu 
oppakken en net iets voor 08:00f zetten. Daarna de tijdlijn weer sluiten op de zelfde manier als we hem 
geopend hebben. Nu gaan we tekst toevoegen. Klikken boven op de T maken de tekst donkerrood het 
lettertype zetten we op Arial. We typen een tekst van 4 regels die mag je zelf verzinnen.  
Daarna maken we de tekst met het selectie gereedschap iets groter. Maar houden het links in het venster. 
Rechts moet er nog iets langs komen staan. Dan krijg je zoiets als hieronder.  

Nu gaan we de film Nijnsel 16.mts in het afspeel venster slepen. In deze 
film gaan we de lopende figuur uitknippen. Dat gaat weer door 
dubbelklikken op de film. Dan op het icoontje met het poppetje met het 
kwastje. Daarna om de figuur heen slepen, net zolang tot alles geselecteerd 
is behalve de figuur. Zoals hieronder. 

Onder geeft hij nu op de gele 
balk een fout melding. 
Hij wil hebben dat de 
composition op 50 beeldjes 
per seconde gezet wordt. 
Dat gaan we dan ook doen. 
We klikken boven op 
composition, Composition 
settings. Nu zetten we achter 
frame rate het getal op 50. En 
klikken dan op OK. 
We zien dat nu de oranje balk 
verdwenen is. 
Nu is hij het er mee eens en kunnen we verder.  Links boven zetten we een vinkje achter Invert  
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Foreground/Background.  

Nu zien we dat alleen de figuur nog een paars randje heeft.  
We zien ook dat de film maar een 1/2s duurt. 

Als we op het einde van dit balkje gaan 
staan kunnen we het groter slepen. 
We rekken het uit tot de 08:00s. 

 
Als we dat gedaan hebben drukken we op de spatie balk. De film wordt nu berekend. Dit kan een aanzienlijke 
tijd duren. Dat ligt aan de snelheid van de computer.  Als hij het berekent heeft tot 8:00s dan speelt hij het 
af. We drukken weer op de spatiebalk om het afspelen te stoppen. 
Nu drukken we boven op Composition Einde.  
We zien nu dat de figuur uitgeknipt in ons 
afspeelvenster verschijnt.  We selecteren het selectie gereedschap nu kunnen we de figuur 
verplaatsen en vergroten en verkleinen door te slepen. 
We zetten het rechts neer en kijken door af te spelen of hij binnen ons beeld blijft. 
Als we tevreden zijn dan klikken we op de tijdlijn tekst en laten de tekst nog mooi binnen regenen. Daarvoor 
weer naar Animation Presets, Tekst, Animate In, Raining Characters in. Eerst de indicator vooraan neer 
zetten en dan de animatie naar de tijdlijn tekst slepen. 
We spelen het een keer af door op de spatiebalk te drukken dan wordt het gerenderd (berekend). 
Als alles goed loopt gaan we er een AVI filmpje van maken. Dit doen we door boven op file te klikken en dan 
op export en dan Add to render Queue. Bij Output to: geven we hem de Naam Einde.avi. Daarna drukken 
we rechts op Render. 
De film wordt nu berekend en opgeslagen. Als dat klaar is drukken we op de spatiebalk en komen we terug 
in het project. We slaan dit op en sluiten after effects af. 
We openen Premiere weer met het reis project en  importeren de file einde.avi in ons project venster. 
Nu plaatsen we de film boven onze stilstaande auto aan het einde. We horen dat er geluid onder de film zit 
dat halen we weg. Met rechts op de clip klikken en dan kiezen voor unlink. Dan het geluid onder de clip 
selecteren en op Delete drukken dan is het geluid weg. 
Daarna laten we de muziek wegsterven aan het einde.  
Dat is dan het einde van ons project. 
 
Hartelijk bedankt. 
Groetjes Martien. 
 
  
 
 


