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Welkom bij iDVD

 

Met iDVD kunt u dvd's in Hollywood-stijl maken met uw 
eigen films, foto's en muziek. Uw herinneringen met anderen 
delen is nu eenvoudiger dan ooit.

 

U kunt de schijven die u hebt gebrand met iDVD afspelen met de meeste dvd-spelers, 
ook met de dvd-speler in uw computer.

Aan de hand van de oefening in deze handleiding leert u werken met iDVD en maakt u 
uw eerste eenvoudige dvd met uw eigen film en foto's.

 

Het doel van de oefening

 

Als u alle stappen in deze oefening uitvoert, stelt u een iDVD-project samen met een 
film, een hoofdmenu, een submenu waarmee kijkers direct naar specifieke scènes 
kunnen gaan, en een diavoorstelling op basis van uw digitale foto's. U leert niet alleen 
hoe u iDVD in combinatie met iMovie HD gebruikt, maar ook hoe u:
Â

 

materiaal vanuit andere iLife-programma's in een iDVD-project importeert;
Â

 

de iDVD-menu's aanpast;
Â

 

diavoorstellingen maakt en aanpast;
Â

 

in de indelingsweergave onderdelen op efficiënte wijze bewerkt;
Â

 

een dvd brandt;
Â

 

een dvd afspeelt.
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Voordat u begint

 

Druk dit document af voordat u begint, zodat u de oefening gemakkelijker kunt 
uitvoeren. 

Voor veel taken die in deze oefening (en in iDVD Help) worden beschreven, moet 
u menucommando's kiezen. Deze worden als volgt weergegeven:

Kies 'Wijzig' > 'Kopieer'.

De eerste term na ' Kies' is de naam van een menu in de menubalk van iDVD. De term 
(of de termen) volgend op het punthaakje is het commando dat u uit het 
desbetreffende menu moet kiezen.

U hoeft de oefening niet in één keer uit te voeren. U kunt uw werk op elk gewenst 
moment bewaren en er later mee doorgaan. Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te 
bewaren.

 

De benodigdheden

 

Om alle stappen in de oefening te kunnen uitvoeren, hebt u het volgende nodig:
Â

 

Een iMovie-film die u hebt gedeeld (kies in iMovie 'Deel' > 'Deel met andere 
programma's') om de film te kunnen gebruiken in iDVD
U kunt elke willekeurige iMovie-structuur gebruiken, waaronder HDV, MPEG-4, 
iSight en zelfs films in 16:9-breedbeeldverhouding

Â

 

Beelden voor een diavoorstelling in uw iPhoto-bibliotheek
Â

 

Audiobestanden in uw iTunes-bibliotheek
Â

 

Een computer met een SuperDrive of een computer waarop een dvd-speler van een 
andere fabrikant is aangesloten (dit is niet vereist als u uw project niet op een dvd 
gaat branden).

Als u alleen videomateriaal of alleen foto's hebt, kunt u deze oefening evengoed 
uitvoeren. Het uiteindelijke resultaat zal niet hetzelfde zijn, maar u zult toch een project 
hebben dat u op een schijf kunt branden. Experimenteer met de verschillende 
mogelijkheden en verras uzelf.
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De iDVD-interface

 

Tijdens het uitvoeren van de oefening leert u werken met de regelaars en menu's van 
iDVD. Het hoofdvenster, dat hieronder wordt weergegeven, is het belangrijkste 
onderdeel voor het maken van uw eigen dvd's. Via dit venster hebt u namelijk toegang 
tot nagenoeg elke functie voor het aanmaken en bewerken van menu's en het 
toevoegen van films, foto's en muziek. Kortom, alles wat u nodig hebt om een 
prachtige dvd te maken.

Effectgebied

Om uw menu aan
te passen, sleept u
videofragmenten,

diavoorstellingen of
foto's naar een
effectgebied in

uw project.

Knop 'Voeg toe'

Hiermee kunt u knoppen
toevoegen om te

navigeren naar
onderdelen in uw

project, zoals een film,
submenu of

diavoorstelling, die u
vanuit het iDVD-menu

wilt kunnen openen.

Schuifknop voor het 
volume en de knop 
'Voorvertoning'

Hiermee regelt u het volume 
van de computer terwijl u in 
iDVD werkt en kunt u een 
voorvertoning van uw 
project bekijken.

Knop 'Brand'

Nadat u het project hebt 
voltooid, klikt u op deze knop 
om uw dvd te branden.

Knoppen 'Indelingsweergave',
'Beweging' en 'Effectgebied'

Met deze knoppen kunt u
overschakelen naar de

indelingsweergave, menu's met
bewegende beelden bekijken

en het venster voor de
bewerking van effectgebieden

openen.
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Leren werken met iDVD

 

Ga direct aan de slag en maak een sensationeel dvd-project 
met uw eigen films, foto's en muziek.

 

Wanneer u klaar bent met deze oefening, hebt u een compleet project gemaakt dat u 
verder kunt bewerken of op een dvd kunt branden. En dankzij alle creatieve 
mogelijkheden in iDVD wordt het extra leuk om anderen van uw films en foto's te laten 
meegenieten.

 

Stap 1: de filmfragmenten, foto's en audiobestanden voor 
deze oefening bij elkaar zoeken

 

Voordat u aan een project begint, gaat u eerst na welke films, foto's en audiobestanden 
u wilt gebruiken in uw project en controleert u of deze bestanden de juiste structuur 
hebben voor iDVD. Om deze oefening goed te kunnen uitvoeren, hebt u een film, een 
aantal foto's en een paar audiobestanden nodig.

De volgende onderdelen hebben automatisch de juiste structuur voor gebruik in iDVD:
Â

 

Films die in iMovie zijn gemaakt
Om een film uit iMovie te kunnen gebruiken in iDVD, moet u eerst 'Deel' > 'Deel met 
andere programma's' in iMovie kiezen. De gedeelde film is vervolgens automatisch 
beschikbaar in het filmpaneel in iDVD.

 

Belangrijk: 

 

Videomateriaal moet met 16-bits-geluid zijn opgenomen om met iDVD 
correct op een schijf te kunnen worden gebrand. Raadpleeg de handleiding bij uw 
camera voor instructies over de manier waarop u de bitsnelheid en bitdiepte van het 
geluid instelt.

Â

 

Muziekbestanden in de iTunes-bibliotheek
Â

 

Foto's in de iPhoto-bibliotheek

Als u andere bestanden hebt waarvan u niet zeker weet of ze de juiste structuur 
hebben, raadpleegt u iDVD Help en zoekt u op “bestandsstructuren”.
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Via het mediapaneel in iDVD (zie onderstaande afbeelding) hebt u toegang tot 
nummers en foto's in uw iTunes- en iPhoto-bibliotheek. Als u audiobestanden en 
afbeeldingen niet in iTunes of iPhoto hebt bewaard, maar in mappen elders op de 
computer, kunt u deze mappen naar de lijst met foto's of audiobestanden in het 
mediapaneel slepen nadat u een project in iDVD hebt geopend. 

De films die u in de map 'Films' op de harde schijf hebt bewaard, worden automatisch 
in het mediapaneel weergegeven. U kunt ook films uit andere mappen op de harde 
schijf naar de lijst met films slepen.

In het voorkeurenvenster van iDVD kunt u andere mappen opgeven waarvan u de 
inhoud automatisch wilt laten weergeven in het mediapaneel van iDVD. De films die 
in deze mappen zijn opgeslagen, worden automatisch toegevoegd aan de lijst met 
films in het mediapaneel. Raadpleeg voor meer informatie iDVD Help en zoek op 
“media toevoegen”.

Via deze knoppen 
kunt u bepaalde 
mediabestanden 
openen.

Als u op de knop 'Media' 
klikt, hebt u toegang tot 
uw films, foto's en 
muziek.
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Stap 2: een nieuw project aanmaken

 

Nu uw muziekbestanden, films en foto's de juiste structuur hebben en snel toegankelijk 
zijn, kunt u aan de slag.

 

Een nieuw iDVD-project starten
Â

 

Als iDVD niet is geopend, klikt u op het symbool van het programma in het Dock. 
Klik op de knop 'Maak nieuw project aan' in het openingsvenster, dat hieronder 
wordt weergegeven.

Â

 

Kies 'Archief' > 'Nieuw' als het openingsvenster niet wordt weergegeven. Geef op 
waar u het nieuwe project wilt bewaren en klik vervolgens op de knop 'Maak aan'.

Als u al een project hebt aangemaakt, wordt mogelijk het iDVD-venster geopend met 
een bewegend menu en muziek. U hoeft alleen maar op de knop 'Beweging' (zie 
onderstaande afbeelding) te klikken om de beweging en het geluid te stoppen.

 

De coderingskwaliteit instellen

 

iDVD codeert de projectgegevens voordat het project op schijf wordt gebrand. Het is 
verstandig een coderingsinstelling te kiezen voordat u begint met uw project. Er zijn 
drie mogelijke instellingen. Welke u kiest, is van invloed op de uiteindelijke kwaliteit 
van uw project en op de duur van het coderingsproces.

Met Magic iDVD selecteert 
u een thema en de films en 
foto's die u wilt toevoegen. 
iDVD zorgt voor de rest.

Met OneStep DVD kunt u 
videomateriaal van uw 
camera rechtstreeks naar 
een dvd kopiëren.

Knop 'Beweging'
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De coderingskwaliteit instellen
m

 

Kies 'iDVD' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Projecten'. Kies een 
coderingsinstelling.

Als u 'Hoogste prestaties' kiest, wordt uw video in de achtergrond gecodeerd terwijl u 
aan uw project werkt, in plaats van dat wordt gewacht totdat u het project gaat 
branden. Hierdoor kan een kant-en-klare dvd aanzienlijk sneller worden voltooid. Dit is 
een goede optie als uw project een lengte heeft van een uur of minder (voor een 
enkellaagsschijf ). Uw project is sneller afgerond en de coderingskwaliteit is uitstekend 
voor de hoeveelheid video die u hebt.

'Hoge kwaliteit' verdient de voorkeur bij grotere projecten die tussen een en twee 
uur lang zijn (voor een enkellaagsschijf ). Met deze instelling kiest iDVD de hoogst 
mogelijke bitsnelheid voor de hoeveelheid gegevens die u op de schijf wilt opnemen. 
Bij deze optie worden alle gegevens 'samengepakt' op een schijf bij een bitsnelheid die 
een goede uiteindelijke videokwaliteit waarborgt. Doordat de codering niet in de 
achtergrond plaatsvindt, duurt het branden van uw schijf langer. Het coderingsproces 
begint bij het branden van de dvd in plaats van op het moment dat u aan het project 
gaat werken.

Bij 'Professionele kwaliteit' wordt gebruikgemaakt van een geavanceerde technologie 
om uw video te coderen. Dit resulteert in video van de hoogst mogelijke kwaliteit op 
uw gebrande dvd. Net als bij de optie 'Hoge kwaliteit' kunt u met deze optie op een 
enkellaagsschijf maximaal een project van circa twee uur kwijt. Bij deze optie duurt het 
coderen van een project ongeveer tweemaal zo lang als bij de optie 'Hoge kwaliteit'. 
Gebruik deze optie dan ook alleen als u geen rekening hoeft te houden met de factor 
tijd.

De uiteindelijke kwaliteit van de dvd is afhankelijk van de kwaliteit van het 
bronmateriaal. Films met lagere resoluties, zoals QuickTime-films die u van het internet 
hebt gedownload of VHS-videomateriaal, leveren resultaten van mindere kwaliteit op 
dan videobeelden die zijn opgenomen met een DV- of HDV-videocamera en 
vervolgens zijn bewerkt met videobewerkingssoftware als iMovie, Final Cut Express of 
Final Cut Pro.

iDVD is standaard ingesteld op de juiste 
modus voor uw regio. In de Verenigde 
Staten wordt de NTSC-structuur gebruikt; 
in Europa wordt de PAL-structuur 
gebruikt.

Kies eerst een coderingsinstelling en voeg 
daarna pas een film aan uw project toe.



 

10 Hoofdstuk 2

 

    Leren werken met iDVD

 

 

 

Stap 3: een thema voor de dvd kiezen

 

Het totaalbeeld van een dvd-menu en de bijbehorende knoppen wordt een thema 
genoemd. Het thema wordt onder andere bepaald door de kleuren en grafische 
elementen die in het menu worden gebruikt, het lettertype, de lettergrootte en de 
vorm van de menuknoppen. Een themaset is een verzameling menuontwerpen die 
bij elkaar passen, zodat de submenu's samen een eenheid vormen. 

U kunt een van de kwalitatief hoogstaande thema's gebruiken die bij iDVD worden 
geleverd. U kunt ook een van de iDVD-thema's als basis gebruiken, het thema 
aanpassen en het als een favoriet bewaren voor gebruik in andere projecten. In dit 
gedeelte van de oefening leert u hoe u met een bestaand iDVD-thema begint en 
onderdelen ervan aanpast.

 

Opmerking: 

 

Voor dit gedeelte van de oefening wordt gebruikgemaakt van het thema 
'Diffuus'. Het is verstandig als u hetzelfde thema gebruikt, zodat u de stappen 
gemakkelijk kunt volgen. Nadat u de oefening hebt voltooid, kunt u met hetgeen u 
geleerd hebt een ander thema kiezen en andere wijzigingen uitvoeren voordat u de 
dvd brandt.

 

Het thema voor het dvd-menu kiezen
1

 

Klik op de knop 'Thema's' onder in het iDVD-venster. 

Het themapaneel wordt rechts in het iDVD-venster geopend.

 

2

 

Scrol omhoog of omlaag om alle thema's te bekijken.

 

3

 

Kies '7.0-thema's' uit het venstermenu in het themapaneel en scrol omlaag totdat u het 
thema 'Diffuus' ziet.

 

4

 

Klik op het driehoekje naast het thema om alle menusjablonen van de themaset 
'Diffuus' weer te geven. 

 

5

 

Klik op 'Basis' om de themaset voor uw project te selecteren.

Na enkele ogenblikken wordt het menu gewijzigd in het thema dat u hebt geselecteerd. 
De titel op het scherm verandert in de naam van het thema dat u hebt gekozen.
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Bij het thema 'Diffuus' wordt, net als bij veel andere iDVD-thema's, standaard 
gebruikgemaakt van het breedbeeldformaat (16:9). U kunt overschakelen naar het 
standaardformaat (4:3) door 'Project' > 'Schakel over naar standaard (4:3)' te kiezen.

 

Opmerking: 

 

Nadat u een menu hebt gewijzigd, kunt u het bewaren als een aangepast 
thema. In het themapaneel verschijnt het aangepaste thema onder 'Favorieten'. U kunt 
dit thema net als elk ander thema voor toekomstige projecten gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van thema's iDVD Help en zoek 
op “thema”.

Via dit venstermenu kunt 
u een themaset kiezen.

Om alle menusjablonen
van deze themaset
weer te geven, klikt

u op het driehoekje.
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Stap 4: een film toevoegen

 

Nadat u het thema hebt gekozen, kunt u een of meerdere films en andere onderdelen 
aan het iDVD-project toevoegen. In deze stap gaat u een film toevoegen.

Als u een film naar een menu sleept, wordt automatisch een knop toegevoegd aan het 
menu waarop gebruikers kunnen klikken om de film af te spelen. De label van de knop 
is de naam van de film die u hebt toegevoegd. U kunt deze echter wijzigen. 

 

Een film toevoegen
1

 

Klik op de knop 'Media'.

 

2

 

Klik boven in het mediapaneel op de knop 'Films' (zie onderstaande afbeelding). 

 

3

 

Selecteer de map 'Films' of een andere map die films bevat. 

In de onderste helft van het paneel ziet u miniatuurafbeeldingen van de films die zich 
in de map bevinden.

 

4

 

Sleep een miniatuurafbeelding van een film naar de menuachtergrond links in het 
iDVD-venster. 

U ziet een groene cirkel met een plusteken als u de film kunt neerzetten. In het 
hoofdmenu 'Diffuus' bevat de achtergrond waarin u uw film kunt plaatsen alles 
behalve het effectgebied en de plaatsaanduidingstitel. 

Als u de film neerzet, wordt een knop weergegeven in het menu met dezelfde naam 
als de film die u hebt toegevoegd. Raadpleeg het gedeelte “Knoptekst bewerken” op 
pagina 23 voor meer informatie over het wijzigen van de knopnaam.
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Opmerking: 

 

Als u de film naar het menu sleept en er in het menu gestreepte lijnen 
verschijnen, verplaatst u de aanwijzer totdat de lijnen verdwijnen en plaatst u 
vervolgens de film. Gestreepte lijnen geven een effectgebied aan. Dit is een onderdeel 
van een menu waaraan u videofragmenten en foto's kunt toevoegen. Videofragmenten 
die aan een effectgebied worden toegevoegd, worden onderdeel van de 
menuachtergrond en zijn geen zelfstandige films op de dvd.

Als u de wijzigingen in uw project niet hebt bewaard, kunt u een toegevoegde film 
verwijderen door 'Wijzig' > 'Herstel film toevoegen' te kiezen. Als u uw project al hebt 
bewaard, klikt u op de knop waaraan de film is gekoppeld die u wilt verwijderen en 
kiest u 'Wijzig' > 'Knip'.

U kunt in iDVD scèneselectiemenus maken, zoals bij commerciële dvd's, zodat kijkers 
automatisch naar specifieke scènes in uw film kunnen gaan. Daarvoor moet u eerst 
hoofdstukmarkeringen voor uw film maken. Vervolgens wordt automatisch een 
scèneselectiemenu gegenereerd. Raadpleeg voor meer informatie iDVD Help en zoek 
op “hoofdstukmarkeringen”.

 

De menutitel bewerken

 

Als u een nieuw project in iDVD aanmaakt, heeft het hoofdmenu van uw project een 
standaardtitel die overeenkomt met de naam van het menuthema. U kunt de titel van 
uw iDVD-project heel eenvoudig wijzigen.

 

De titel wijzigen
1

 

Klik dubbel op de titel, waardoor de tekst wordt gemarkeerd. Onder de titel verschijnt 
een bewerkingsvenster (zie onderstaande afbeelding).

 

2

 

Typ 'Vakantie' in plaats van de bestaande titel.
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3

 

Wijzig eventueel met behulp van de regelaars in het bewerkingsvenster het lettertype, 
de stijl en de lettergrootte van de titeltekst. 

Raadpleeg voor meer informatie over het wijzigen van schermtekst “Stap 7: menutekst 
toevoegen en de weergave ervan wijzigen” op pagina 21.

 

Stap 5: een diavoorstelling toevoegen

 

Het toevoegen van een diavoorstelling aan uw iDVD-project is een fantastische manier 
om uw dvd iets extra's te geven en uw foto's te tonen. U kunt een diavoorstelling 
gebruiken die u in iPhoto hebt gemaakt, maar het is ook mogelijk in iDVD een 
diavoorstelling van een groep foto's te maken. 

U kunt zelfs een dvd maken waarop helemaal geen films staan, maar waarop u uw 
foto's in een of meerdere diavoorstellingen hebt opgenomen. Afhankelijk van de 
hoeveelheid ander materiaal en de grootte van uw foto's passen er maar liefst 9801 
foto's op uw dvd.

In deze stap maakt u een diavoorstelling van foto's en films in iDVD en voegt u daar 
een geluidsfragment aan toe.

 

Een diavoorstelling in iDVD maken
1

 

Als het hoofdmenu niet wordt weergegeven, klikt u op de knop 'Terug' in het 
scèneselectiemenu om naar het hoofdmenu terug te keren.

 

2

 

Klik op de knop met het plusteken onder in het iDVD-venster en kies 'Voeg 
diavoorstelling toe' uit het venstermenu. 

Er wordt een knop met de label 'Mijn diavoorstelling' aan het menu toegevoegd. De 
afstand tussen deze knop en de filmknop is mogelijk te groot. Laat dit voorlopig 
ongewijzigd. In het gedeelte “De vorm van knoppen wijzigen” op pagina 24 leert u hoe 
u knoppen kunt verplaatsen.

Klik langzaam twee keer op 'Mijn diavoorstelling' om de tekst te selecteren en typ 
vervolgens 'Mijn foto's'. 

U kunt de tekst eventueel wijzigen met behulp van de regelaars in het 
bewerkingsvenster.

 

3

 

Klik buiten het tekstgebied om de selectie ongedaan te maken en klik vervolgens 
dubbel op de knop 'Mijn foto's' om het bewerkingsvenster van de diavoorstelling te 
openen.

Het fotopaneel wordt automatisch weergegeven in het iDVD-venster.
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Het bewerkingsvenster van de diavoorstelling (zie onderstaande afbeelding) is een leeg 
venster waarin de tekst 'Sleep afbeeldingen hiernaartoe' wordt weergegeven. 

4 Sleep foto's één voor één of in groepen vanuit het fotopaneel naar het 
bewerkingsvenster van de diavoorstelling.

U kunt zelfs een heel album naar het bewerkingsvenster slepen.

Als u geen foto's in iPhoto hebt geïmporteerd, worden er geen foto's in deze lijst 
weergegeven. U kunt op elk gewenst moment iPhoto openen en enkele foto's 
importeren. U kunt ook foto's vanaf andere locaties op de harde schijf rechtstreeks 
naar het bewerkingsvenster van de diavoorstelling slepen.

5 Rangschik de foto's in de volgorde waarin u ze wilt weergeven. 

Om de volgorde van de foto's te wijzigen, sleept u deze in het bewerkingsvenster naar 
een andere positie. Als u bepaalde foto's wilt verwijderen, selecteert u deze en drukt u 
op de Delete-toets op het toetsenbord.

Een overgang tussen foto's toevoegen
iDVD bevat een aantal overgangsstijlen die u in uw diavoorstelling kunt gebruiken, 
zodat de foto's naadloos achter elkaar worden weergegeven. 

Een overgang toevoegen
1 Klik op het venstermenu 'Overgang' en probeer verschillende overgangen in het menu 

uit tot u tevreden bent over het resultaat. 

Via het fotopaneel kunt u 
foto's aan uw diavoorstelling 
toevoegen.
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Als een van de pijlen aan de rechterkant van het venstermenu 'Overgang' is 
gemarkeerd tijdens het maken van een selectie, kunt u een richting kiezen voor de 
overgang. Klik op een van de pijlen om een richting te selecteren.

Om een voorvertoning van de overgang te bekijken, klikt u op de knop 'Voorvertoning' 
(zie onderstaande afbeelding). De iDVD-afstandsbediening verschijnt. Deze werkt 
precies zoals een standaardafstandsbediening. Met de regelaars kunt u op de knoppen 
klikken en naar alle menu's in uw project navigeren.

2 Klik op de knop 'Instellingen' en breng eventuele andere creatieve wijzigingen aan met 
behulp van de regelaars in het bewerkingsvenster van de diavoorstelling. 

Â Schakel het aankruisvak 'Herhaal diavoorstelling' in om de diavoorstelling telkens te 
herhalen.

Â Schakel het aankruisvak 'Toon navigatiepijlen' in om de navigatiepijlen in de 
diavoorstelling weer te geven. Deze pijlen zijn niet functioneel. Ze dienen alleen als 
visueel hulpmiddel zodat gebruikers met de regelaars op hun afstandsbediening de 
diavoorstelling kunnen afspelen.

Â Schakel het aankruisvak 'Voeg afbeeldingsbestanden toe aan dvd-rom' in om kopieën 
van de originele foto's aan het dvd-romgedeelte van de schijf toe te voegen. Als u 
deze optie inschakelt, kunnen anderen een kopie van uw foto's van de dvd naar hun 
eigen computer downloaden. 

Opmerking: Het toevoegen van bestanden aan het dvd-romgedeelte van de schijf 
neemt ruimte in beslag die u mogelijk voor uw project nodig hebt. Kies 'Project' > 
'Projectinfo' om de grootte van uw project te controleren terwijl u werkt. Naast de 
bronmeter 'Capaciteit' kunt u zien hoeveel ruimte u hebt gebruikt.

Â Schakel het aankruisvak 'Toon titels en opmerkingen' in om de titel en opmerkingen 
onder afbeeldingen te tonen. Om titels en opmerkingen toe te voegen, klikt u op de 
tekst onder de miniatuurafbeelding in het bewerkingsvenster van de diavoorstelling 
en typt u in het tekstveld dat verschijnt.

Hier kunt u een 
overgangsstijl voor uw 
project kiezen.

Om de verschillende overgangen te 
bekijken, klikt u op de knop 
'Voorvertoning'.
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Een geluidsfragment toevoegen 
U kunt uw diavoorstelling levendiger maken door er een geluidsfragment aan toe te 
voegen.

Een geluidsfragment aan een diavoorstelling toevoegen
1 Klik op de knop 'Audio' boven in het mediapaneel. 

De audiolijst bevat bestanden uit uw iTunes-bibliotheek en muziek die u in 
GarageBand zelf hebt gecomponeerd. Als de audiolijst geen bestanden bevat, 
controleert u of u bestanden in iTunes hebt geïmporteerd. 

2 Klik op de afspeelknop onder in het mediapaneel om een nummer te beluisteren 
voordat u het aan de dvd toevoegt.

Om snel een bepaald nummer te kunnen vinden, typt u de naam ervan in het 
zoekveld. 

3 Sleep het gewenste nummer van de lijst met nummers naar het vak 'Audio' in het 
bewerkingsvenster van de diavoorstelling (zie bovenstaande afbeelding).

Vak 'Audio'

Via het audiopaneel kunt u een 
geluidsfragment aan uw 
diavoorstelling toevoegen.

Knop 'Voorvertoning'

Volume-
schuifknop



18 Hoofdstuk 2    Leren werken met iDVD

 

Nadat u het nummer naar het vak 'Audio' hebt gesleept, wordt het venstermenu 'Duur 
dia's' automatisch ingesteld op 'Pas aan audio aan'. Met deze optie beginnen en 
eindigen de diavoorstelling en het nummer tegelijk. U kunt echter zelf in het 
venstermenu 'Duur dia's' bepalen hoe lang een dia wordt weergegeven voordat de 
volgende verschijnt. De door u opgegeven duur geldt alleen voor foto's in een 
diavoorstelling. De afspeelduur van een film wordt niet beïnvloed door de duur van de 
dia's.

4 Klik op de knop 'Voorvertoning' om te zien hoe uw diavoorstelling eruitziet. U kunt 
terugkeren naar de diavoorstelling door op de afstandsbediening op 'exit' te klikken.

U kunt de diavoorstelling wijzigen totdat u helemaal tevreden bent. Om het volume 
van het geluidsfragment in de diavoorstelling aan te passen, sleept u de schuifknop 
'Volume diavoorstelling' (zie bovenstaande afbeelding) naar rechts of links.

5 Klik op de knop 'Terug' om het bewerkingsvenster van de diavoorstelling te sluiten en 
naar het hoofdmenu terug te keren.

6 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

Stap 6: media aan effectgebieden toevoegen
iDVD-thema's kunnen meerdere effectgebieden bevatten en zelfs dynamische 
effectgebieden die op de achtergrond van een menu bewegen. Ook bevat iDVD 
thema's die geen effectgebieden hebben. Een effectgebied is geen knop. Het is een 
gebied waarin u media kunt plaatsen die de menuachtergrond interessanter maken.
In een effectgebied kunt u een afbeelding, een diavoorstelling of een film plaatsen.

U kunt aan de effectgebieden van uw project elke gewenste combinatie van 
afbeeldingen, videofragmenten of diavoorstellingen toevoegen. U kunt de 
effectgebieden in elk menu ook verbergen, zodat ze niet in het uiteindelijke project 
verschijnen. Hiervoor plaatst u de aanwijzer op het menu (zonder dat knoppen of 
tekstobjecten zijn geselecteerd) en drukt u op Command (x) + I om het venster 
'Menu-info' te openen. Vervolgens schakelt u het aankruisvak 'Toon effectgebieden en 
afbeeldingen' uit. De effectgebieden in het menu verdwijnen onmiddellijk. 

Het hoofdmenu 'Diffuus' bevat drie effectgebieden die achtereenvolgens in het 
hoofdmenu worden afgespeeld. Er wordt telkens één effectgebied tegelijk in het 
hoofdmenu weergegeven. De eenvoudigste manier waarop u het aantal effectgebieden 
in een menu kunt bepalen, is door op de knop 'Effectgebied' te klikken. Hierdoor wordt 
het bewerkingsvenster van effectgebieden geactiveerd. Dit venster bevat een vak voor 
elk effectgebied van het menu. Om naar het hoofdmenu terug te gaan, klikt u opnieuw 
op de knop 'Effectgebied'.
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In deze stap vult u elk van de drie effectgebieden in het hoofdmenu via het 
bewerkingsvenster van effectgebieden. U voegt een diavoorstelling toe aan een van de 
effectgebieden. De werkwijze is vergelijkbaar met die waarmee u een diavoorstelling 
aanmaakt volgens de instructies in “Stap 5: een diavoorstelling toevoegen” op 
pagina 14.

Media aan effectgebieden toevoegen
1 Klik op de knop 'Effectgebied'. Het bewerkingsvenster van effectgebieden (zie 

onderstaande afbeelding) verschijnt.

2 Klik op de knop 'Media' en klik vervolgens boven in het mediapaneel op 'Films'.

3 Sleep een videofragment in het filmpaneel naar het eerste vak in het 
bewerkingsvenster van effectgebieden.

In tegenstelling tot bij foto's wordt de grootte van de film niet aan het effectgebied 
aangepast. Mogelijk is dus een deel van het videofragment niet zichtbaar in het 
effectgebied.

Opmerking: Het is niet verstandig een lange film aan een effectgebied toe te voegen, 
omdat een film veel ruimte in beslag kan nemen. Ook is de kans niet groot dat een 
kijker lang genoeg in een menu blijft om een lange film te bekijken.

4 Klik opnieuw op de knop 'Effectgebied' om naar het hoofdmenu terug te keren. 

Het eerste beeld van het videofragment wordt in het effectgebied weergegeven.

5 Klik op het effectgebied. 

Wanneer u in het 
bewerkingsvenster van 
effectgebieden werkt, 
wordt het menu van uw 
project weergegeven in 
het iDVD-venster.

Het bewerkingsvenster 
van effectgebieden is 
voorzien van drie vakken 
voor effectgebieden. Het 
hoofdmenu van dit thema 
bevat dus drie 
effectgebieden.

Knop 'Effectgebied'
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Er verschijnt een filmpaneel met een schuifknop. Met deze schuifknop kunt u instellen 
welk gedeelte van het fragment in het effectgebied wordt afgespeeld. 

Dit is een eenvoudige manier om een videofragment in een effectgebied in te korten.

6 Klik op de knop 'Effectgebied' om naar het bewerkingsvenster van effectgebieden 
terug te keren.

7 Klik op de knop 'Foto's' boven in het mediapaneel.

8 Sleep een afbeelding naar het tweede vak in het bewerkingsvenster van 
effectgebieden.

9 Sleep een fotoalbum of een map met foto's uit de lijst met foto's naar het derde vak. 

De eerste afbeelding in het album of de map wordt in het effectgebied weergegeven.

10 Klik dubbel in het derde vak.

Hiermee wordt het bewerkingsvenster van de diavoorstelling van het effectgebied 
geopend. Dit venster lijkt op het bewerkingsvenster van de diavoorstelling waarmee 
u uw dvd-diavoorstelling hebt gemaakt in “Stap 5: een diavoorstelling toevoegen”. 
Er worden miniatuurafbeeldingen weergegeven van alle afbeeldingen die u hebt 
toegevoegd.

11 Sleep de afbeeldingen in de volgorde waarin u ze wilt presenteren en verwijder 
afbeeldingen die u niet wilt gebruiken. 

U kunt ook andere afbeeldingen uit het fotopaneel of vanaf een andere plaats op uw 
computer naar het bewerkingsvenster voor effectgebiedfoto's slepen. 

Nadat u de afbeeldingen hebt geordend, klikt u op de Return-toets om naar het 
bewerkingsvenster van effectgebieden terug te keren. 

12 Klik op de knop 'Effectgebied' om naar het hoofdmenu terug te keren.
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13 Klik op de knop 'Beweging' om te zien hoe de effectgebieden in het hoofdmenu 
worden afgespeeld. 

De afbeeldingen worden voortdurend herhaald. Als u het resultaat hebt bekeken, moet 
u daarom opnieuw op de knop 'Speel af' klikken.

14 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

Stap 7: menutekst toevoegen en de weergave ervan wijzigen 
Nu u meer materiaal aan het dvd-project hebt toegevoegd, kunt u de weergave 
van de tekst in het hoofdmenu aanpassen. U kunt tekst aan het menu toevoegen, 
het lettertype, de lettergrootte en de kleur wijzigen en schaduw toevoegen. U kunt 
tekst ook verplaatsen, zodat deze beter in het menu past. Menutekst, ook wel een 
'tekstobject' genoemd, is tekst waarop niet geklikt kan worden. Dit in tegenstelling 
tot knoptekst of knoplabels, waarop wel geklikt kan worden.

In deze stap voegt u een ondertitel toe, wijzigt u het uiterlijk van de tekst en verplaatst 
u de tekst in het menu. De tekst die u toevoegt, hoeft niet beperkt te blijven tot korte 
titels en subkoppen. U kunt bijvoorbeeld blokken tekst voor de aftiteling en ander 
materiaal toevoegen.

De tekst wijzigen
1 Open het hoofdmenu van het project en kies 'Project' > 'Voeg tekst toe'.

De plaatsaanduidingstekst 'Klik om te wijzigen' verschijnt in het menu. 

2 Sleep de tekst naar de gewenste positie onder de titel.

Als u de hoofdtitel wilt verplaatsen om de ondertitel eronder te kunnen plaatsen, 
selecteert u de titel door er eenmaal op te klikken en sleept u deze vervolgens naar 
een andere locatie. U kunt elk tekstobject in het menu selecteren en slepen om het te 
verplaatsen.

3 Klik op de plaatsaanduidingstekst om deze te markeren en typ vervolgens 'Een jaartje 
ertussenuit' als subtitel. 

Wanneer u op de tekst klikt, verschijnt er onder de tekst een bewerkingsvenster. Met 
de regelaars in dit venster kunt u het lettertype, de stijl en de lettergrootte wijzigen. 
Voorlopig moet u dit venster echter negeren.

4 Markeer de tekst en druk op Command (x) + I om het venster 'Tekstinfo' te openen 
(zie onderstaande afbeelding). 
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Het venster 'Tekstinfo' bevat regelaars waarmee u alle aspecten van de tekst kunt 
wijzigen, zoals de kleur. Ook kunt u in dit venster een schaduw aan de tekst toevoegen. 
U kunt dit venster naar elke gewenste plaats op uw bureaublad slepen.

5 Klik op het venstermenu voor het lettertype en kies een ander lettertype.

6 Kies met de regelaar voor tekstgrootte een kleinere tekstgrootte, zodat de ondertitel 
onder de hoofdtitel past.

7 Klik op het kleurenvak om het venster 'Kleuren' te openen. 

Probeer verschillende instellingen in het venster 'Kleuren' uit. Als u op een kleur klikt, 
wordt de tekstkleur in het menu gewijzigd in de kleur die u hebt geselecteerd. Als de 
kleur naar wens is, sluit u het venster 'Kleuren'.

8 Schakel het aankruisvak 'Schaduw' in om een schaduw aan de tekst toe te voegen.

9 Sluit het venster 'Tekstinfo'.

10 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

In het onderstaande menu worden de nieuwe titel en ondertitel getoond.

Op sommige televisietoestellen kunnen mogelijk niet alle onderdelen van het menu 
worden weergegeven. U kunt een kader over het menu plaatsen om te zien wat op het 
televisiescherm wordt weergegeven. Dit wordt het tv-weergavegebied genoemd. 
Raadpleeg voor meer informatie iDVD Help en zoek op “tv-weergavegebied”.
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Stap 8: het uiterlijk van knoppen wijzigen
Knopstijlen zijn ontworpen met het oog op een bepaald thema, maar u kunt ze ook 
wijzigen om ze beter af te stemmen op de inhoud van uw project of te laten voldoen 
aan uw voorkeuren. Knoppen kunnen alleen uit tekst bestaan of verschillende vormen 
hebben met tekst, een stilstaand beeld, een diavoorstelling of videomateriaal. Zo zijn 
de knoppen in uw hoofdmenu knoppen met alleen tekst.

In deze stap bewerkt u de tekst van de knoplabel, wijzigt u de vorm van de knoppen 
en kiest u een afbeelding voor een van de knoppen.

Knoptekst bewerken
Het bewerken van knoplabeltekst is vergelijkbaar met het wijzigen van schermtekst.

Knoplabeltekst bewerken
1 Klik in het hoofdmenu langzaam dubbel op uw filmknop om de tekst te markeren.

Er verschijnt een bewerkingsvenster (zie onderstaande afbeelding) onder de tekst, dat 
vergelijkbaar is met het bewerkingsvenster dat onder de dvd-titeltekst verscheen toen 
u deze ging wijzigen.

2 Typ een nieuwe naam. 

3 Met de regelaars kunt u het lettertype, de stijl en de grootte van de knoplabel wijzigen.

4 Als u de kleur van de tekst wilt wijzigen, drukt u op Command (x) + I terwijl de knop is 
geselecteerd. 

Het venster 'Knopinfo' (zie onderstaande afbeelding) wordt geopend. Dit venster bevat 
dezelfde regelaars als het bewerkingsvenster, plus een aantal extra regelaars.

5 Klik op het kleurenvak (de standaardkleur is wit) om het venster 'Kleuren' te openen en 
probeer vervolgens verschillende kleuren uit in het venster 'Kleuren'. 

Als u op een kleur klikt, wordt de knoplabel gewijzigd in de kleur die u hebt 
geselecteerd. Als de kleur naar wens is, sluit u het venster 'Kleuren'.

Om een andere kleur
voor de geselecteerde

tekst in te stellen, klikt u
op dit kleurenvak.



24 Hoofdstuk 2    Leren werken met iDVD

 

Als u de weergave van alle knoplabels in één keer wilt wijzigen, selecteert u een 
van de knoppen en kiest u 'Wijzig' > 'Selecteer alle knoppen'. Vervolgens drukt u 
op Command (x) + I om het venster 'Knopinfo' te openen. De wijzigingen die u 
aanbrengt, zijn op alle knoplabels van toepassing.

6 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

De vorm van knoppen wijzigen
U kunt elke tekstknop wijzigen in een vormknop (of afbeeldingsknop). 
Afbeeldingsknoppen bevatten een tekstlabel en een miniatuurafbeelding van de vorm. 
U kunt foto's of videofragmenten toevoegen aan het miniatuurgedeelte van 
afbeeldingsknoppen om uw menu's visueel aantrekkelijk te maken. 

Afbeeldingsknoppen in een menu kunnen allemaal dezelfde vorm hebben, maar u 
kunt ook verschillende stijlen combineren. 

De vorm van een knop wijzigen
1 Selecteer een van de knoppen in het hoofdmenu door er eenmaal op te klikken en kies 

vervolgens 'Wijzig' > 'Selecteer alle knoppen'.

Als u wilt dat elke knop er anders uitziet, kunt u knoppen selecteren en de stijl per 
knop wijzigen.

2 Klik op de knop 'Knoppen' in het iDVD-venster om het knoppenpaneel te openen (zie 
onderstaande afbeelding).

3 Kies 'Standaardvormen' uit het venstermenu boven in het mediapaneel.

Met de drie knopopties boven in het venstermenu ('Tekst', 'Opsommingstekens' en 
'Vormen') wordt een grafisch element toegevoegd aan de knop dat doorgaans pas 
zichtbaar wordt als de knop wordt gemarkeerd. Met de vijf knopopties onder in het 
venstermenu maakt u knoppen aan met een label en vorm waaraan u een afbeelding 
of videofragment kunt toevoegen. 

Hier selecteert u
een categorie 
knopvormen.
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4 Klik op een van de knopvormen.

Probeer de verschillende vormen uit, totdat u een vorm vindt die het best bij het menu 
past. 

Waarschijnlijk zullen de knoppen in uw menu elkaar overlappen wanneer u een vorm 
toepast. Dit probleem komt aan de orde in stap 6 hieronder.

5 Druk, terwijl de knoppen nog steeds zijn geselecteerd, nogmaals op Command (x) + I 
om het venster 'Knopinfo' te openen. 

Met de regelaars in het venster 'Knopinfo' kunt u andere wijzigingen aanbrengen:

Â Met de schuifknop 'Grootte' kunt u de grootte van de knopvorm wijzigen. 
Â Met behulp van het venstermenu 'Label' kunt u de plaats van de knoplabel ten 

opzichte van de vorm wijzigen.

6 Als de knoppen elkaar nog steeds overlappen, klikt u op het menu, maar niet op een 
effectgebied of tekstobject. Het venster 'Menu-info' (zie onderstaande afbeelding) 
verschijnt. 

7 Selecteer 'Vrije positie' in het gedeelte 'Knoppen' van het venster. Vervolgens kunt u de 
knoppen in het menu verplaatsen.

8 Sluit het venster en sleep de knoppen vervolgens naar de gewenste plek in het menu. 

Tijdens het slepen verschijnen gele hulplijnen om u te helpen bij het plaatsen van uw 
knoppen.

9 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.
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De afbeelding op de knop wijzigen
U kunt heel eenvoudig de afbeelding op een willekeurige knop wijzigen, zodat u het 
uiterlijk van de menu's naar wens kunt aanpassen.

De afbeelding op een knop in een diavoorstelling wijzigen
1 Klik langzaam dubbel op het vormgedeelte van de knop in uw diavoorstelling. 

Boven de knop verschijnt een regelaar (zie onderstaande afbeelding). 

2 Schuif de knop naar links of naar rechts om door de afbeeldingen in uw diavoorstelling 
te scrollen. 

Scrol totdat u de gewenste afbeelding ziet op de knop.

3 Klik buiten de knop wanneer u gereed bent. Het venster verdwijnt.

De afbeelding op een knop in een film wijzigen
1 Klik langzaam dubbel op het vormgedeelte van de knop in uw film. 

Boven de knop verschijnt een venster (zie onderstaande afbeelding). 

2 Schuif de knop in het venster naar links of naar rechts om het beeld te selecteren dat u 
op de knop wilt weergeven. 

Als u op de knoppen in plaats van bewegende video alleen het beeld wilt tonen dat u 
hebt geselecteerd, schakelt u het aankruisvak 'Stilstaand beeld' in. 
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Als het goed is, ziet uw menu eruit zoals het menu in de onderstaande afbeelding.

3 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

Stap 9: overgangen aan knoppen toevoegen
Uw dvd heeft nu een aantrekkelijk menu met aangepaste knoppen. U kunt het geheel 
geraffineerder maken door overgangen te gebruiken. Zo ontstaat een vloeiende 
aansluiting van het hoofdmenu van uw dvd op de film, het scèneselectiemenu of de 
diavoorstelling. 

Een overgang voor het hoofdmenu instellen
1 Klik op een van de knoppen in het hoofdmenu om deze te selecteren en kies 

vervolgens 'Wijzig' > 'Selecteer alle knoppen'.

U kunt aan elke knop een andere overgang toevoegen door telkens één knop te 
selecteren en een overgang te kiezen.

2 Druk op Command (x) + I om het venster 'Knopinfo' te openen.

3 Kies 'Duwen' uit het venstermenu 'Overgang' (zie onderstaande afbeelding).

Het tweede venstermenu verandert in 'Rechts naar links'. Dit geeft aan dat u de 
richting voor de beweging van de overgang kunt instellen.

4 Kies desgewenst een andere richting uit het tweede venstermenu. 

5 Klik op de knop 'Voorvertoning' en gebruik de dvd-afstandsbediening om de 
menuknoppen een voor een te selecteren en het resultaat te bekijken. 

Als u klaar bent, klikt u op 'exit' op de afstandsbediening.

6 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.



28 Hoofdstuk 2    Leren werken met iDVD

 

Stap 10: het project ordenen in de indelingsweergave
De indelingsweergave biedt een visueel overzicht van uw project, wat met name 
praktisch is naarmate uw project ingewikkelder wordt. Daarnaast kunt u de 
indelingsweergave gebruiken voor batchbewerkingen en het toevoegen van 
automatisch afspelende films aan de dvd. 

In deze stap voegt u in de indelingsweergave een automatisch afspelende film toe aan 
uw iDVD-project en bekijkt u de structuur van uw dvd.

Naar de indelingsweergave schakelen
m Klik op de knop 'Indeling' (zie onderstaande afbeelding).

In de indelingsweergave (zie onderstaande afbeelding) kunt u gedeelten van de 
indeling verbergen ofwel samenvouwen om de weergave te vereenvoudigen. 
Daarnaast kunt u op de weergave inzoomen om de onderdelen gedetailleerder te 
bekijken of uitzoomen zodat u het hele project in één venster kunt bekijken.

Opmerking: De afbeelding van de indelingsweergave hieronder geeft niet de 
indelingsweergave voor uw huidige project weer. Deze afbeelding bevat een voorbeeld 
van een ander project om u een idee te geven van hoe de indelingsweergave eruitziet 
voor complexere projecten.

Knop 'Indeling'

Weergaveknoppen

Driehoekje voor het
scèneselectiemenu

Zoomschuifknop



Hoofdstuk 2    Leren werken met iDVD 29

 

De lay-out van de indelingsweergave wijzigen
Met één klik op de knop kunt u de richting van de indelingsweergave wijzigen van 
verticaal in horizontaal en omgekeerd. 

De lay-out van de indelingsweergave wijzigen
1 Klik op een van de weergaveknoppen in de linkerbenedenhoek van het venster om te 

schakelen tussen de horizontale en de verticale lay-out.

2 Klik op het driehoekje van het symbool voor het hoofdmenu. 

De indeling wordt vereenvoudigd weergegeven.

3 Klik nogmaals op het driehoekje om de indeling uit te breiden.

4 Sleep de zoomschuifknop onder in het venster naar links of naar rechts om de indeling 
meer of minder gedetailleerd weer te geven. 

U kunt ook met de horizontale en verticale schuifbalken door de indeling bewegen. 
Deze schuifbalken verschijnen wanneer de indeling niet in haar geheel in het dvd-
venster past. 

Een automatisch afspelende film toevoegen
U kunt met de indelingsweergave ook een automatisch afspelende film aan uw project 
toevoegen. Automatisch afspelende films worden onmiddellijk afgespeeld zodra u de 
dvd in de speler plaatst, nog voordat het hoofdmenu verschijnt. 

Een automatisch afspelende film kan een video of een diavoorstelling zijn. Zo kunt u 
bijvoorbeeld dia's maken met inleidende informatie of een aftiteling die wordt 
afgespeeld voordat het dvd-menu wordt weergegeven. Voor een automatisch 
afspelende film kan een diavoorstelling overigens uit slechts één afbeelding bestaan. 

Een automatisch afspelende film toevoegen
1 Ga naar het grijze projectsymbool boven in de indeling.

Projectsymbool

Driehoekje
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2 Klik op de knop 'Media' en klik op 'Foto's' of 'Films' om het materiaal te selecteren dat u 
wilt toevoegen.

De film die u toevoegt, wordt in zijn geheel afgespeeld voordat het dvd-menu 
verschijnt. Het is daarom verstandig slechts een korte film toe te voegen.

3 Sleep de film of afbeeldingen naar het projectsymbool.

Als u een fotoalbum toevoegt, wordt dit als een diavoorstelling afgespeeld. Klik dubbel 
op het projectsymbool om het bewerkingsvenster van automatisch afspelende 
diavoorstellingen te openen. Dit venster lijkt op het bewerkingsvenster van dvd-
diavoorstellingen. In dit venster kunt u de duur van de weergave van dia's, een 
overgang kiezen en andere instellingen opgeven. U kunt zelfs een geluidsfragment 
toevoegen.

4 Klik op de knop 'Voorvertoning' om de automatisch afspelende film te bekijken die u 
hebt toegevoegd. Als u klaar bent, klikt u op de knop 'exit' op de afstandsbediening 
van de dvd-speler.

5 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

Een automatisch afspelende film verwijderen
m Sleep de film uit het projectsymbool, of klik op het projectsymbool en druk vervolgens 

op de Delete-toets op het toetsenbord. De automatisch afspelende film verdwijnt met 
een rookpluimpje.

Wanneer u een automatisch afspelende film verwijdert, wordt het projectsymbool niet 
verwijderd, zodat u later een andere film of ander fotoalbum naar het projectsymbool 
kunt slepen om een nieuwe automatisch afspelende film te maken.

In de indelingsweergave kunt u vele wijzigingen in uw project aanbrengen. Raadpleeg 
voor meer informatie iDVD Help en zoek op “wijzigen in de indelingsweergave”.

Stap 11: de dvd-schijf branden
Nu het iDVD-project is voltooid, rest nog slechts één stap en dat is het branden van het 
project op een dvd-schijf. Voordat u hiertoe overgaat, zijn er nog een paar stappen die 
u moet uitvoeren om zeker te zijn van een goed resultaat. In deze stap controleert u de 
projectgrootte in het venster 'Projectinfo', controleert u het project in de 
indelingsweergave op eventuele fouten en controleert u de kwaliteit en status van de 
codering.

Informatie over een project bekijken
Dvd-projecten kunnen zeer veel ruimte innemen op de harde schijf. Het is daarom 
handig om te weten wanneer u meer ruimte moet vrijmaken. Daarnaast heeft ook een 
dvd een maximumcapaciteit. Terwijl u aan uw project werkt is het verstandig 
regelmatig de grootte te controleren, zodat u zeker weet dat alles past.
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U vindt al deze informatie in het venster 'Projectinfo' (zie onderstaande afbeelding).

De grootte van een project controleren
m Kies 'Project' > 'Projectinfo'. 

Â De totale omvang van uw project, in uitvoeringstijd (in minuten) en in grootte (in 
gigabytes), wordt weergegeven onder de capaciteitsmeter aan de rechterkant.

Â De capaciteitsmeter laat zien hoeveel ruimte elk van de projectelementen inneemt. 
De gekleurde balken geven per element aan welk aandeel het heeft in het project. 

Â De getallen onder 'Dvd-rom', 'Diavoorstellingen', 'Menu's' en 'Films' staan voor de 
hoeveelheid ruimte (in gigabytes) die elk van de elementen inneemt. Wanneer u op 
zo'n getal klikt, worden het aantal onderdelen van dit element in uw project en het 
aantal gebruikte sporen weergegeven. Een iDVD-project kan maximaal 99 sporen 
bevatten.
'Dvd-rom' verwijst naar het materiaal waarvan u hebt ingesteld dat het in het dvd-
romgedeelte van de gebrande dvd terecht moet komen. De duur en grootte die 
onder 'Menu's' worden weergegeven, verwijzen naar de totale duur van alle menu's 
in het project. Uw project kan maximaal vijftien minuten aan beweging in de menu's 
bevatten, zoals videobeelden op knoppen of in de achtergrond. Een project kan 
maximaal 99 menu's bevatten.

Over het algemeen hangt de hoeveelheid materiaal die uw iDVD-project kan bevatten 
af van de door u ingestelde kwaliteit van de gebrande dvd. De witte pijl in de 
capaciteitsmeter geeft de kwaliteit van de gebrande dvd aan. Aan de linkerkant van de 
capaciteitsmeter (het groene gedeelte) is de kwaliteit het hoogst.
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Projectbestanden controleren
Alle onderdelen die u aan het project hebt toegevoegd, worden in het gedeelte 'Media' 
van het venster 'Projectinfo' weergegeven met het pad naar hun locatie op de harde 
schijf of een andere locatie. Als u de lijst onder 'Media' niet ziet, klikt u op het 
driehoekje om deze weer te geven.

De kolom 'Type' geeft het type bestand aan (een afbeelding, audiobestand of 
videobestand). Een vinkje in de kolom 'Status' geeft aan of het onderdeel aanwezig is 
en daardoor toegankelijk is voor iDVD. Als u de film van de originele locatie verwijdert, 
ziet u direct dat de film ontbreekt omdat ook het vinkje ontbreekt. Dit betekent dat 
iDVD niet in staat is om het bestand te openen. Als u merkt dat een onderdeel in de 
originele locatie ontbreekt, kunt u op een van de onderstaande manieren te werk gaan: 

Â Zoek het onderdeel op de harde schijf of aangesloten server en zet het terug op de 
oorspronkelijke locatie.

Â Verwijder de knop die aan het onderdeel is gekoppeld.
Â Ga naar het bestand als u daarom bij het opnieuw openen van het project wordt 

gevraagd.

Uw project op fouten controleren
Als u uw project gaat branden zonder dat u het vooraf hebt gecontroleerd, verschijnt 
een venster waarin wordt aangegeven of uw project fouten bevat. Hiermee wordt 
voorkomen dat u een dvd maakt die u niet kunt afspelen. Het is echter verstandig om 
uw project op fouten te controleren voordat u het op een schijf brandt.

De meest grondige manier waarop u uw project kunt controleren, is door op de knop 
'Voorvertoning' te klikken en de afstandsbediening van iDVD te gebruiken om op alle 
knoppen te klikken, alle menu's te controleren en elke video en diavoorstelling te 
bekijken. Als uw project erg groot is, kan dit enige tijd in beslag nemen. In de 
indelingsweergave kunt u het project sneller steekproefsgewijs controleren.

Fouten opsporen
1 Klik op de knop 'Indeling' om uw project in de indelingsweergave weer te geven.

2 Controleer of er waarschuwingssymbolen, zoals het symbool in de onderstaande 
afbeelding, worden weergegeven die aangeven dat er een probleem is met een menu 
of een van de onderdelen.

3 Plaats de aanwijzer op het symbool om extra informatie over de fout weer te geven.
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4 Voer de nodige correcties uit en keer terug naar de indelingsweergave om te kijken of 
het waarschuwingssymbool is verdwenen.

5 Kies 'Archief' > 'Bewaar' om het project te bewaren.

Het project op dvd branden
Wanneer u klaar bent met uw iDVD-project, kunt u het project op een dvd-schijf 
branden en afspelen op een televisie of op een computer met een dvd-speler. Brand 
een schijf alleen als u het project geheel hebt voltooid. In iDVD kunt u de volgende 
mediatypen gebruiken om een schijf te branden:
Â Dvd-r: Dit type schijf kan slechts eenmaal worden gebruikt.

Dit is het aanbevolen mediatype voor iDVD, doordat het geschikt is voor de meeste 
dvd-spelers en computers. Deze schijven hebben een capaciteit van circa 4,38 GB.

Â Dvd+r: Dit type schijf kan slechts eenmaal worden gebruikt.
Deze schijven hebben een capaciteit van circa 4,38 GB.

Â Dvd-rw: Dit type schijf kan meerdere malen worden gebruikt.
Rw staat voor “rewritable”. Deze schijven hebben een capaciteit van circa 4,38 GB.

Â Dvd+rw: Dit type schijf kan meerdere malen worden gebruikt.
Deze schijven hebben een capaciteit van circa 4,38 GB. Deze schijven zijn mogelijk 
niet voor alle dvd-spelers geschikt.

Â Dvd+r dl (dubbellaags): dit type schijf kan tweemaal zoveel materiaal bevatten als 
een enkellaagsschijf, maar is niet geschikt voor oudere typen dvd-spelers.

De dvd branden
m Klik op de knop 'Brand' (zie onderstaande afbeelding). Zodra u daarom wordt gevraagd, 

plaatst u een lege schijf in de SuperDrive van uw computer of in een externe brander.

De schijf wordt door iDVD gebrand.

De tijd die nodig is om de schijf aan te maken, hangt af van de hoeveelheid 
videomateriaal op de schijf en van de snelheid van de computer. Afhankelijk van de 
grootte en complexiteit van uw project kan dit enkele of meerdere uren duren.

Tijdens het branden wordt een voortgangsvenster weergegeven, waarin u precies 
kunt zien welke van de vijf fasen van het branden momenteel wordt uitgevoerd: de 
voorbereiding, de verwerking van de menu's, de verwerking van de diavoorstellingen, 
de verwerking van de films en het branden.
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Als u een schijf niet direct kunt branden of als u het project naar een andere computer 
wilt verplaatsen of daarop een reservekopie van het project wilt bewaren, kunt u het 
archiveren of als schijfkopiebestand bewaren. Raadpleeg voor meer informatie iDVD 
Help en zoek op “een project archiveren” en “een project bewaren als 
schijfkopiebestand”.

Nieuwe mogelijkheden blijven ontdekken met iDVD 
U hebt de oefening voltooid. Nu u hebt leren werken met de basisfuncties en 
-voorzieningen van iDVD, kunt u uw film verder bewerken en nieuwe films maken. 

Hieronder volgen enkele mogelijkheden waarmee u uw projecten nog mooier en 
leuker kunt maken.

Extra films aan uw project toevoegen
Aangezien er enorm veel gegevens op een dvd passen, hebt u waarschijnlijk voldoende 
ruimte voor meerdere films. Wanneer u films toevoegt, kunt u hieraan ook meer menu's 
met aangepaste knoppen en schermtekst toevoegen.

Een thema aanpassen en het als een favoriet bewaren
Als u de stijl van een knop, de weergave en plaatsing van uw schermtekst en andere 
bewerkbare aspecten van uw thema hebt gewijzigd, kunt u de wijzigingen als een 
aangepast thema bewaren voor gebruik in andere projecten. Raadpleeg voor meer 
informatie over aangepaste thema's iDVD Help en zoek op “thema's”.

Experimenteren met geluid
Â U kunt achtergrondgeluid aan een menu toevoegen, bijvoorbeeld een of meerdere 

nummers of een complete iTunes-afspeellijst. Raadpleeg voor meer informatie iDVD 
Help en zoek op “geluid aan een menu toevoegen”.

Â U kunt uw dvd meer uitstraling geven door het geluidsfragment van een 
diavoorstelling of achtergrondfilm te laten uitfaden. Raadpleeg voor meer informatie 
iDVD Help en zoek op “een soundtrack laten uitfaden”.

Inhoud toevoegen aan het dvd-romgedeelte van de schijf
Â U kunt inhoud toevoegen aan het dvd-romgedeelte van uw schijf, die toegankelijk 

is voor gebruikers die uw schijf op een computer (niet op een televisie) afspelen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen toevoegen van de diavoorstellingen die u hebt 
gemaakt, zodat kijkers deze kunnen downloaden naar hun computer en afdrukken. 
Raadpleeg voor meer informatie iDVD Help en zoek op “dvd-rominhoud”.
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Meer hulpinformatie
U kunt diverse bronnen raadplegen voor meer informatie over het gebruik van iDVD.
Â Ingebouwd helpsysteem: iDVD is voorzien van een ingebouwd helpsysteem. Om dit 

te openen, kiest u in iDVD 'Help' > 'iDVD Help'. Als iDVD Help is geopend, typt u een 
of meerdere zoektermen in het zoekveld boven in de pagina, of klikt u op een van de 
onderwerpen voor meer informatie over het uitvoeren van bepaalde taken. 

Â Video-oefeningen: In deze korte video-oefeningen leert u hoe u veelvoorkomende 
taken in iDVD uitvoert. U vindt deze oefeningen door 'Help' > 'Video-oefeningen' te 
kiezen. (Deze oefeningen zijn niet in alle talen beschikbaar).

Â iDVD-ondersteuningswebsite (www.apple.com/nl/support/idvd): raadpleeg deze 
website voor praktische discussieforums, software-updates en gedetailleerde 
informatie voor het oplossen van problemen.
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