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Video bewerken
Vervolgens kun je je video gaan ‘editen’ om alleen de mooiste stuk-

ken over te houden. Ook al knip je er stukken video uit: de route 

blijft als geheel in beeld en springt bij afspelen vanzelf over het ge-

knipte deel heen. De verdere bewerkingsopties in VIRB edit zijn erg 

beperkt. Het programma kent geen overgangen, en ook titels zul 

je later met een ander montageprogramma moeten toevoegen. 

Voordeel is wel dat het knippen erg makkelijk is: ga op een positie 

staan en kies voor links of rechts wegknippen. Wil je maar een deel 

wegknippen dan kies je op een logische plek voor ‘splits’. 

Maar we zijn er nog niet. Want we moeten nog aangeven hoe de 

‘overlay’ er uit moet zien. Eerst klik je op het knopje helemaal 

rechtsonder; wil je je snelheid in kilometers zien in plaats van miles, 

dan kies je daar voor ‘metrisch’.  Vervolgens kies je in de balk on-

derin voor ‘overlays’ en je ziet verschillende indelingen. Klik er ge-

woon op en je ziet linksboven het e� ect. 

Je zult zien: er staan soms ook zaken bij die je niet gebruikt, zoals 

bijvoorbeeld hartslag. Die functie is meer bedoeld voor de wiel-

renners en hardlopers. Door in het videoscherm op de verschillen-

de elementen te klikken kun je ze verplaatsen of verwijderen en zo 

je eigen layout maken. Rechtsonder kun je daar zelfs een nieuw 

sjabloon van maken. Via de knop ‘meters’ zie je de afzonderlijke 

elementen, met ‘presentatie’ kun je de kleur aanpassen.  Voor de 

fanatieke racer is er zelfs de mogelijkheid een aparte grafi ek met 

de g-krachten te tonen. En tot slot kun je er nog een muziekje on-

der zetten, je fi lm opslaan of rechtstreeks naar YouTube sturen.

TIP: Als je de fi lm op YouTube zet: plaats er ook de oorspronkelij-

ke route of track bij en stuur een berichtje: promotor@anwb.nl. Dit 

is namelijk ook een prachtige manier om routes uit te wisselen!
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