
Tip van de maand 17

Drie professionele bewerkingsprogramma’s

In twee vorige tips van de maand heb ik verteld hoe je tot de keuze van voor jou geschikte 
software komt en heb ik enkele goed toegankelijke programma’s besproken.
In deze tip zal ik kort iets vertellen over drie professionele programma’s, nl.: Premiere Pro, 
Da Vinci en Final Cut Pro.

Premiere Pro.
Premiere Pro is een onderdeel van de Adobe Creative Suite. Hierin zitten onder andere ook 
Photoshop, Audition en After Effects. Premiere Pro is niet te koop, je moet een licentie op 
het programma aanschaffen en je krijgt dan alle updates. Premiere kost €24,19 per maand. 
Alle apps van de Creative Cloud kosten 60,49 per maand. Studenten en (ex)-docenten krijgen
een korting van 60%. Je kunt een proefversie voor 7 dagen gratis downloaden.

Het scherm van Premiere Pro ziet er behoorlijk indrukwekkend uit, maar dat is iets wat ook 
voor de andere programma’s geldt. Mensen die Premiere Elements gewend zijn raken 
waarschijnlijk wat makkelijker vertrouwd. Op YouTube zijn gelukkig heel veel (meestal 
Engelstalige) tutorials te vinden. Premiere Pro is opgebouwd uit een aantal verschillende 
workspaces: Learning met directe links naar enkele tutorials, Assembly voor de eerste ruwe 
montage, Color voor kleurbewerking, Effects voor het plaatsen van overgangen, Audio voor 
geluidsbewerking, Graphics voor het toevoegen van titels. Met Premiere Pro kun je vrijwel 



elke montagewens vervullen. Voor wie het hele Creative Suite pakket heeft aangeschaft is de
directe link naar de andere onderdelen (zoals bijv. Audition en After Effects) bijzonder 
handig. Tegelijkertijd is dat een nadeel, want het werken in 3D of het verwijderen van ruis in 
het beeldmateriaal is in Premiere onderontwikkeld. Je zult daarvoor naar After Effects  
moeten of je moet een plug-in , zoals Neat Video, installeren.  Premiere Pro is zowel voor de 
Mac als voor Windows verkrijgbaar.
Voor meer informatie ga je naar: Adobe  Nederland 

Final Cut Pro (FCP)

Final Cut Pro is hét montagepakket voor de iMac. 

FinalCutPro X (FCPX) is een bijzonder volledig video-montage-programma voor Mac. (Apple)
Je koopt het voor € 330,00 via de Apple-app-store waarna het uiterst simpel geïnstalleerd 
wordt. Tot nu toe álle updates gratis geweest (nu versie 10.4.8) inclusief alle wezenlijke extra
in kleur, audio en videobewerking van hoog niveau. Denk aan beeld, geluid, kleur, multi-cam 
etc.) Inmiddels werkt de BBC o.a. met FCPX, dat zegt wel wat. Het wezenlijke verschil met 
andere programma’s is de relatief korte leertijd én de wijze waarop beeld en geluid aan 
elkaar gekoppeld zijn en automatisch blijven. Dat betekent probleemloos opschuiven, inserts
plaatsen etc. Alles sluit meteen uit zichzelf op elkaar aan. Uiteraard is ook individuele 
behandeling van video en audio mogelijk. Alle video- en audiosporen worden onbeperkt met
een eigen kleurindicatie herkend.
Het openingsscherm van FCP is het minst overweldigend van de drie genoemde 
programma’s. Als je even aan het programma gewend bent, dan werkt het allemaal heel 
intuïtief. Titels in 3D met animatie zijn in een mum van een tijd gemaakt. Er zijn heel veel 
fraaie overgangen. De correcties voor kleur en geluid zien er professioneel uit en de 
bediening is heel logisch.
Er zijn inmiddels tal van betaalbare plug-ins van andere leveranciers beschikbaar inclusief 
waar nodig tal van gratis video-lessen en een groot aantal gratis plug-ins die uitstekend 

https://www.adobe.com/nl/products/premiere.html?sdid=KKQOM&mv=search&ef_id=XixgJQAABKgT9zBc:20200125153501:s


werken. In het zelden voorkomende geval dat het programma crasht is alles t/m het laatste 
frame bewaard
Het programma is geheel Engels, maar er zijn ook tutorials in het Nederlands te vinden op 
You Tube.
Voor meer informatie ga je naar Final Cut Pro.

Da Vinci Resolve
DaVinci Resolve is er in twee uitvoeringen, de studioversie die €325,- kost en de 
standaardversie, die gratis is. Resolve draait zowel op een Windows-PC als een 
Applemachine.  De gratis versie heeft 95% van de functionaliteit van de studioversie. Wil je 
groter dan in 4K monteren of wil je vfx-plugins gebruiken dan ben je aangewezen op Resolve
Studio. Updates voor beide versies zijn al sinds 2012 gratis.
De kracht van Resolve is dat het een compleet pakket is, je hoeft geen plugins aan te 
schaffen of aanvullende software te gebruiken.”
Da Vinci werkt met 7 tabbladen:
Media voor het bewerken van afzonderlijke media bestanden. Cut voor het bijsnijden en 
trimmen van clips. Edit waarin je de beschikking hebt over heel veel 
bewerkingsgereedschappen. Fusion voor het maken van visuele effecten. Color voor het 
bewerken van kleur. Fairlight is de ingebouwde geluidstudio en Deliver is de module voor 
het uitvoeren naar filmbestanden, internet en sociale media.

Een zeer veelzijdig programma. Het voordeel is dat het gratis is, het nadeel is dat het 
Engelstalig is. Voor meer informatie: Da Vinci.

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
https://www.apple.com/nl/final-cut-pro/


Conclusie
Ik werk een aantal jaren met Premiere Pro, dat ik heb aangeschaft omdat ik het programma 
dat ik destijds gebruikte te beperkt was geworden. De aantrekkelijke korting die ik kreeg 
heeft zeker ook een rol meegespeeld.
Als ik nu een programma zou moeten kiezen dan zou het FCP worden. 

Hans van Doorne
Met dank aan Ron Sebok en Bert Verlinden
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