
ZONSONDERGANG (Pinnacle Studio 16)

Voor een zonsondergang hebben we een opname nodig met een duidelijke horizon en een 
heldere blauwe lucht die voor voldoende contrast met de zon zorgt.

1. Plaats de scene op de tijdlijn, trim deze en maak van het laatste frame een 
snapshot. Plaatst dit snapshot achter de scene op de tijdlijn, zet de tijdsduur van 
het snapshot (Afb 1) op ca 20 sec. (afb 2)

afb 1 afb 2 

                    
 

2.  ga naar de effecteneditor, kies vervolgens Add-ons, Red Giant Motion Graphics 
Toolkit. (afb 3)

afb 3

3. Kies Knoll Light Factory (afb 4)  onder Instellingen selecter heb ik gekozen voor 
de woestijnzon. (afb 5)

afb 4 afb 5
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4. De Helderheid zet ik op ca.150 Schaal 0,6 (afb 6) of pas dit aan naar eigen smaak 
en kleur nu de zon in. (afb 7)

afb 6 afb 7

5. Ga nu de plaats van het startpunt bepalen, zet de pointer aan het begin en schakel 
de Keyframes  in (afb 8. Ik heb er voor gekozen om het startpunt linksboven buiten 
beeld te positioneren. 
(afb 9)

afb 8   afb 9

6. Plaats nu de Pointer op 16 sec. (keyframe III)en vul de volgende waarde in: Schaal 
0,4; locatieX en Y op de plaats waar je de zon onder wilt laten gaan en wel onder 
de horizon (afb 10).  Zet nu de pointer op 17 sec. (keyframe IV) en vul de volgende 
waarde in: schaal 0,1. Ga nu weer naar het begin (keyframe I) verander de waarde 
van de schaal in 0,1. ga nu met de pointer naar 1 sec. (keyframe II) en zet hier de 
waarde van de schaal op 0,6, breng nu bij elk keyframe een marker aan. (afb 10)en 
klik OK.

afb 10
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7. Als we het nu afspelen zakt de zon voor de horizon langs. Dit lossen we op met het 
maken van een masker, met dit masker maken we ook de weerschijn van de zon.
We kopiëren dezelfde scene en plaatsen deze boven de bestaande scene, we 
verwijderen alle effecten van de bovenste scene, laat de markers intact  en 
dubbelklikken om naar de  Effecteneditor te gaan. (afb 11)

                                                                      afb 11

 

8. We gaan nu weer naar Add-ons, Red Giant Motion Graphics Toolkit, Knoll Light 
factory en we gaan nu eerst de reflectie van de zon kiezen, in de Instelling 
selecter heb ik gekozen voor 85 mm.(afb 12) Om het middelpunt van deze beter te 
kunnen zien zet ik de Helderheid op 25. Schakel Keyframes in. Op marker I 
plaatsen we deze zon op de zelfde plaats als we deden in punt 5 nl. linksboven 
buiten het beeld. Dan gaan we naar  naar marker III en plaatsen deze zon op 
dezelfde plaats als voorheen, dus onder de horizon. Ga nu naar marker 1 en zet de 
Helderheid op 0, ga vervolgens 1 sec verder dan marker II en zet hier de 
Helderheid op 100. Zet nu de pointer 3 sec. voor marker III (net boven de horizon)
en zet de Helderheid op 100. Zet de pointer nu op marker 3, verwijder het 
keyframe en kopieer het vorige keyframe op deze plaats en zet hier de Helderheid 
op 0. (afb 13) 

   afb12                                                                                                 afb 13
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9. We gaan nu naar 2D-3D en kiezen Bijsnijden (afb 14) en snijden we aan de 
bovenkant tot aan de horizon weg, zet de andere waarden op 0 (afb 15). Door op 
Solo te klikken kunnen we controleren of het resultaat naar ons zin is, de zon zakt 
nu achter de horizon. Klik nu op OK. 

afb 14   afb 15

10.Om te bereiken dat het met het ondergaan van de zon ook donker gaat worden, 
zetten we de Pointer op de plaats waar de zon nog net boven de horizon zit
 (afb 16). Voeg indien nodig een spoor boven de bestaande sporen in, selecteer het 
spoor boven de twee bestaande sporen en ga naar de Titeleditor. (afb 17)

afb 16     afb 17

11. In de Titeleditor  verwijderen we tekstlaag (afb 18) en gaan naar 
Achtergrondinstellingen klik op de dropzone het kleurpalet verschijnt en we vullen 
zwart in. Zet de dekking op 0,9 en klik op OK. (afb 19)

afb 18    afb 19
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12.Op de Tijdlijn trekken we de titel uit tot het eind van de clip en maken vanaf links 
een Fade-in over een groot deel van de lengte van de clip. Voeg, indien gewenst, 
muziek toe. (afb 20)

afb 20

13.  De clip is nu gereed om af te spelen.

14.  Als we deze Zonsondergang vaker willen gaan gebruiken, dan kunnen we de 
instellingen bewaren. Dubbelklik op de scene op het onderste spoor en klik rechts-
boven op het aangewezen icoontje, er verschijnt nu een kader waar we een naam 
kunnen invullen en klik op opslaan (afb 21). Doe dit ook met het masker
Als we nu weer naar de effecten gaan zien we dat er een tab is bijgekomen 
Mijn FS-composities, 

                                                          afb. 21   

            Onder deze tab kun je dus de instellingen terug vinden en gebruiken op andere 
scenes. Waarschijnlijk zijn er dan wel kleine aanpassingen nodig, maar je hoeft niet 
alles opnieuw te doen.(afb 22)
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afb 22
                                                                                                            

Han Eilander
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