
Color correction workflow 
 
 

• MATCHING CLIPS in de timeline. 
 
Dit wil zeggen zorgen alle clips een geheel vormen qua helderheid, kleur en tijd van de dag. 
 
Hierna kan je je grading en Luts toepassen op de verschillende clips. 
  
 
Eerste pipeline: 
 

• Maak nieuwe seriële node en label die: Matching. (alt-s) 
• Activeer deze. 

 
 
 
AUTOMATCH methode: 
 
De automatch methode werkt voor clips die gemeenschappelijke elementen in zich dragen 
vrij behoorlijk. 
 

i. Click en select de clip die je wil gebruiken als basis. Deze is best vrij neutraal. Dit 
is je basisclip. 

ii. Selecteer nu in de timeline de clip die je wilt matchen aan de basis clip. 
iii. Right click op de basisclip in de tijdline en kies SHOTMATCH TO THIS CLIP. 

Je doet dit voor alle clips die je wilt matchen. 
 
 

MANUELE methode: 
 

Deze methode maakt gebruik van de scopes om clips manueel overeen te stemmen en kan 
altijd gebruikt worden ook bij clips die geen gemeenschappelijke elementen in zich hebben. 
 

 
i. Click en select de clip die je wil gebruiken als basis. Deze is best vrij neutraal. Dit 

is je basisclip. 
ii. Right click en kies GRAB STILL en geef deze de naam Matching REFERENCE. 

iii. Click en select de clip die je wil matchen zodat die in de viewer komt te staan. 
iv. Dubbel-click op de reference still en deze komt half/half in de viewer te staan met 

de clip die we matchen willen.  
Nu in de viewer kan je switchen tussen de ene of ander door het symbool image 
wipe links boven of cmd-w.  
Je kan ook de scheidingslijn verplaatsen door deze te verslepen, etc… 

v. De scopes zijn ook nu gescheiden.  
vi. Vergelijk nu alle channels van beidde clips en mach deze.  

a. Start met de Red channel te selecteren in de curves/traces. 
b. Verleg het Red White Point om te matchen met dat van de reference clip. 

Dit wil zeggen verschuif het Red White Point naar links en/of naar onder. 



c. Verleg het Red blackpoint om te matchen met dat van de reference clip. 
Dit wil zeggen verschuif het Red Black Point naar rechts en/of naar boven. 
 

d. Start met de Green channel te selecteren in de curves/traces. 
e. Verleg het Green White Point om te matchen met dat van de reference 

clip. Dit wil zeggen verschuif het Green White Point naar links en/of naar 
onder. 

f. Verleg het Green blackpoint om te matchen met dat van de reference clip. 
Dit wil zeggen verschuif het Green Black Point naar rechts en/of naar 
boven. 
 

g. Start met de Blue channel te selecteren in de curves/traces. 
h. Verleg het Blue White Point om te matchen met dat van de reference clip. 

Dit wil zeggen verschuif het Blue White Point naar links en/of naar onder. 
i. Verleg het Blue blackpoint om te matchen met dat van de reference clip. 

Dit wil zeggen verschuif het Blue Black Point naar rechts en/of naar 
boven. 
 

j. Check ook voor kleurdominantie. Pas de ook aan met de traces. 
 

 
  



 
• BASIS GRADING 

 
 

• Check als je beeld in log of in 709 is (heel grijs, of vaag grijs (FLAT – geen 
duidelijke wit en black points) of vol kleur). 
 

• Begin met de clip aan wie je de andere clips hebt gemached in de vorige stap. 
 
Tweede pipeline: 

• Maak zeven seriële nodes en label die: Norm & Sat, Balancing, Lum vs Sat, 
Noise reduction, , Color Cast, Cross Process (secundairy grading) en 
Contrast 

 
Zet de scope aan: 

Waveform voor Normalisatie en luminantie 
Parades voor Balancing 

 
Beoordeel je beeld: 

1. Kies Waveform scope en enkel de Y waveform  
2. Enable looping  
3. Space bar play  
4. Tonal range is die dynamisch of vlak? 
5. Is er kleur in het beeld of is het monochromatisch? 
6. Is er contrast ? 
7. Zijn er detail in de shadows en highlights? 
8. Is er Duidelijkheid welke de wit en black points zijn? 
9. Zo niet zijn er andere herkenbare kleurpunten zoals huid/vingers…vooral voor 

luminantie (huid is/mag vertegenwoordigd 75% max van de luminantie op de scope) 
 

 
Methode 1: We werken met de tandwielen! 
 
We doen wijzigingen op een volledige clip = Grading een volledig frame 
 

iv. Normalisatie  
= op node Normalisation (Click) 
= extent de dynamische  luminantie,  
= breder pallet van schaduwen en highlights  
= werken op de tonal range 
 

• Activeer de node Norm & Sat 
 

1. Scope = waveform en click Y aan (Luminantie):  
a. deze geeft de relatie tussen red, green en blue signalen (de hoogte or 

grootte) en geeft ook aan of een kleur domineert of niet (de line up). 
b. je kan de RGB kleuren en luminantie (Y) ook apart selecteren via het 

submenu. Om dit nog duidelijker te maken voor de normalisatie 
procedure, switch Y aan en sleep de ruler voor helderheid helemaal 
naar 100% of rechts. Dit maakt kleine wijzigingen zichtbaar. 



c. Je interpreteert de scope als volgt: 
i. De lijn tussen 0 en de erboven gelegen lijn zijn de shadows 

ii. De lijn tussen de drie bovenste lijnen zijn de highlights of vanaf 
75% 

iii. Ertussen liggen de gamma of midtones 
iv.  Heb je veel signalen in het onderste gedeelte dan wijst dat op 

een gecompenseerd beeld met weinig contrast 
v. Ligt de meerderheid van de signalen onder 40% op het 

scopebeeld wil dat zeggen dat een flat en donker beeld  
 
Gebruik niet de kleurenwielen maar de onderstaande tandwielen, d.w.z. we 
regelen het dynamisch bereik van onze clip. 
 
2. Maak de schaduwen donkerder en de highlights helderder: 

a. Start met de lowtones of shadows, breng die door links of rechts te 
draaien naar een plaats op de scope tussen de 0 lijn en de eerste lijn. 

b. Dan de gain of highlights luminantie door die naar rechts te draaien 
spreiden we het dynamische in de tonal range. We brengen die ergens 
rond of juist onder de bovenste lijn.   Een goed indicatie kan de huid 
zijn in de clip. Voor een huid punt, in het zonlicht, breng het helderste 
punt juist onder de tweede hoogste lijn op de scope. 

c. Check dan je beeld: is er genoeg informatie in het beeld na deze twee 
bijstellingen? Check herkenbare helderheidspunten zoals wit-punten, 
zwarte punten en huidpunten (opmerking: die komen meestal te liggen 
op 70-75% van de scope) 

d. Check of je geen details verliest in de shadows en highlights? 
e. Check opnieuw de shadows en highlight na wijzigingen en regel die 

alternatief bij (a tot b opnieuw) tot je tevreden bent met het scope beeld 
en de clip. Spendeer geen aandacht aan het contrast of de kleuren!!! 
 

3. Check nu de gamma of midtones op de scope. Ideaal ligt die vooral rond het 
midden of juist onder het midden van de scope. Indien nodig wijzig je dit met 
het tandwiel. 

a. Check opnieuw de shadows en highlight na wijzigingen en regel die 
alternatief bij (2a tot 2b en 3a opnieuw) tot je tevreden bent met het 
scope beeld en de clip. Spendeer geen aandacht aan het contrast of de 
kleuren!!! 

 
Vergeet niet: Je kan de RGB kleuren en luminantie ook apart selecteren via het 
submenu rechts. Om dit nog duidelijker te maken voor de Normalisation, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Saturatie 
• Saturatie is levendigheid, zuiverheid of felheid van de kleuren 
• Hue is het felle echte levendig kleur op zijn maximum 

 
Regel nu de saturation van de clip, hiervoor ga je naar de adjustment controls 
(bestaat uit 2 pages), dit zijn de getalen onderaan je scherm links. Dubbel click 
de naam om je wijzigingen te annuleren. Type click op numerieke veld + enter 
een getal of gebruik de muis als ruler om te wijzigen. 

 
a) Zet SAT op 75  

  



 
v. Balancing 

a. We doen wijzigingen op een volledige clip = Grading een volledig frame 
b. Balancing  

= op node Balancing (Click) 
= zorgt ervoor dat er geen dominante kleuren aanwezig zijn die 
overheersen 
= bepaalt het contrast (Wit-zwart balans) en de saturatie (kleurdiepte) van 
de clip, d.w.z. bepaald de details die zichtbaar zijn in de shadows en 
highlight 
= bepaald een breder pallet van schaduwen en highlights  
= werken op de tonal range (de range of schalkeringen tussen de 
donkerste en de lichtste passages in het beeld.)  

 
• Activeer de node Balancing 

 
 

c. Color Cast evaluatie (zoeken naar overheersende kleuren of kleuren 
dominantie): 
 
Opmerking: de kleuren wheels worden enkel gebruikt voor creatieve 
kleuren impact (sfeer, Luts etc.), hier gebruiken we de bars en het 
muiswiel om nauwkeuriger te werken. 
 

i. Zet scope op PARADE. De Parade scope toont je de luminantie 
voor de 3 afzonderlijke RGB kleuren naast elkaar. Dominantie 
kleuren kan je zo direct zien omdat ze hoger zijn dan de rest. 

 
ii. Check of er een kleurenshift is opgetreden of dat er een dominantie 

kleur aanwezig is 
 

iii. Gebruik de parade scope of de overlay manier (Colorpicker). Wij 
selecteren de parade scope: set Paradescope 

 
iv. Nu de vraag is waar en hoeveel moet gecorrigeerd worden om die 

kleurdominantie weg te werken. Dit kan je dus zien op de 
PARADE-cope. 
Met de kleurenbalken pas je de kleuren zo aan dat de scope RGB 
kleuren ongeveer gelijk staan. Kies de hoogste balk en breng die 
beneden tot de andere waardes, enz. Probeer evenredigheid in de 
kleuren te brengen. 

 
 

ALTERNATIEF: Overlay methode:  kies een punt in de clip en 
lees met de geselecteerde Colorpicker (right click) de RGB-
waarden uit. Doe hetzelfde op wit en huidpunten, bekijk goed de 
waarden en kijk welke waarden het hoogst worden (RED, GREEN. 
BLUE). Dit geeft aan welke kleuren overheersen en gecorrigeerd 
moeten worden. 



De nummers geven ook aan of het over shadow (RGB getal lager 
dan 50) of gain (RGB getal hoger dan 110) gaat. 

 
v. Check je grade, bij cmd-d of een click op het node nummer zet de 

node grade aan of af en evalueer. Alle node samen of de pipeline, 
aan of afzetten gebeurt met shift-d. 

 
 
 

vi. Luminantie vs saturatie regeling 
= op node LUM vs SAT (Click) 
= Activeer de node Lum vs Sat 

 
Als je ruis heb in de shadows (en vlekken red/green/blue) dan spreken we hier 
van chromatic of kleur ruis. Vooral in zwarte kledij! 

 
Witte spikkels wijzen dan weer op luminantie ruis. 
 
De eerst stap om ruis in de shadows weg te werken is als volgt: 
 

• Ga naar curves 
• Select luma vs satuartion curve (select door te klikken op het 

bolletje of direct via de naam) 
• Maak een punt op de eerste kruising van links 
• Pull down de shadows door de curve in het beginpunt naar beneden 

te trekken tot 0. 
• Alles wat nu volledig zwart is wordt volledig gesatureerd met 

zwart. 
 
 

 
vii. Noise reductie (enkel de studio versie) 

= op node NR of NOISE REDUCTION (Click) 
= Activeer de node NR of Noise Reduction 
 

• Select noise of ruis onderdrukking (Submenu symbol 4de van 
links, naast de bars selectie)  

• De motion pallet opend zich met keuzes: 
o Temporal Noise Reduction (minst destructieve techniek om 

ruis te verminderen in de clip. Werkt op hoe pixels veranderen 
in de tijd in de clip.) 

o Spacial Noise reduction (meer destructief en kan leiden tot een 
pastiek achtige clip.  
Spatial noise reduction splits iedere clip in afzonderlijke frames 
of stills en verminders op iedere still de ruis afzonderlijk). 
Spatial ruis heeft meer te maken met de reauentie en gain ruis 
in het beeld. 

o Motion Blur )maak bewegingen meer dynamisch voor het oog 
maar doet zelf geen ruisonderdrukking. 

 



 
We starten met Temperal NR = over de hele clip: 
 
Maken ruisprofiel: 

• Frames is hoeveel frame worden gebruikt voor het maken van 
het ruisprofiel (3 – weinig tot geen camera beweging tot 5 – 
veel camera beweging) 

• Dan de qualiteitskeuze of motion estimatie type 
• Dan de motion range waar de ruis zich kan over voordoen, is er 

veel beweging of niet in de clip. In de bewegende zone wordt 
de ruis niet of veel minder onderdrukt om artefacten te 
vermijden. 
 

 
Threshold is hoeveel moet ruis onderdrukt worden.  

• Kies een waarde van 5 tot 20 om te starten. 
• Je kan ook Luma (helderheidsruis of monochromatic ruis) van 

Chroma (kleurruis) loskoppelen van elkaar en afzonderlijk een 
waarde geven. 

• Blending wil zeggenn dat de niet bewerkte clip gemengt wordt 
met de noise gereduseerde clip om artefecten te verminderen. 

 
Laat het gebeuren, desnoods render het en kijk of er geen artefarcten 
zijn in de clip en/of de ruisonderdrukking voldoende is. Ander herhaal 
en eventueel pas wat blending toe of verminder de waardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We starten met Spatial NR = versterkings en freauentie ruis: 
 
Maken ruisprofiel: 

• Mode = Hoe krachtig het moet zijn 
• Radium = de grootte van het gedeelte van de clip die wordt 

onderzocht voor het ruisprofiel te bepalen 
• Dan de motion range waar de ruis zich kan over voordoen 
• Blending wil zeggenn dat de niet bewerkte clip gemengt wordt 

met de noise gereduseerde clip om artefecten te verminderen. 
 
Threshold is hoeveel moet ruis onderdrukt worden.  

• Kies een waarde van 8 tot 40 om te starten. 
• Je kan ook Luma (helderheidsruis) van Chroma (kleurruis) 

loskoppelen van elkaar en afzonderlijk een waarde geven. 
 
Laat het gebeuren, desnoods render het en kijk of er geen artefarcten 
zijn in de clip en/of de ruisonderdrukking voldoende is. Ander herhaal 
en eventueel pas wat blending toe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan eventueel motion blur. Motion blur wordt toegepast om de flutter 
(trillingen) te verlagen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ruis reductie is een beetje trial en error, zoom in  de clip om de ruis 
vermindering vast te stellen. Je kan de viewer highlight mode gebruiken om 
beter te resultaten te beoordelen. 
 
Je kan ook naar proxi mode gaan en/of afspelen met een reductiemin resolutie 
of renderen indien je computer zwak is. 
 
 
 

viii. Color Cast (bij traces genaamd de Omgekeerde S-curve) 
= op node Color Cast (Click) 
= geef een dedicated look aan de clip 
 

• Hier kunnen we al een sfeer meegeven met de clip zoals koel, warm … 
• Activeer de node Color Cast 

 
 
a. We gebruiken terug de Color wheels hier. Uw wijzigingen annuleren = 

dubbelclick in het color wheel of click op symbool annuleren. 
b. Scope op Waveform, bekijk de relatie tussen de RGB kleuren 
c. Start met de gamma of midtones, die veranderen de kleuren zonder direct 

te raken aan de wit en black points = meer realistisch beeld 
d. Vanuit het midden vertrek je in een kleurrichting die je wilt meegeven. 

Deze keuze wal onvermijdelijk de shadows en de gain mee aanpassen. 
e. Counter-act en neutraliseer erna een beetje met de shadows en/of gain. Dit 

maakt de kleuraangave meer neutraal en natuurlijk (en minder 
overheersend).  
Dit gebeurt door de omgekeerd kleurbeweging van de keuze die gemaakt 
werd in de gamma range en in de tegenovergestelde richting 
(complementaire kleur neutraliseert de primaire kleur).    
Dit laat de clip natuurlijker overkomen. 

f. Of je kan hier nu een LUT toepassen indien je deze hebt. Een LUT of 
Look-up-table is eenvoudig een tabel met RGB cijfers die omgezet wordt 
in andere RGB cijfers en dit voor ieder pixel in de clip om aldus de clip 
een bepaalde look te geven of tintverschuiving. Eigenlijk met 
bovenstaande methode doe je dit nu manueel. 
 
 
Opmerking:  

red staat tov cyan 
blauw staat tov geel 
groen staat tov magenta 

 
ix. Cross-Process 

= op node Cross-Process (Click) 
= Activeer de node Cross-Process 
 

SECUNDAIRE GRADING 
 

• Grading toegepast op een deel van een clip ipv de volledige clip 



• Gebruik van masking (vector shapes), keyframes, tracking and rotorscope 
via de window pallet in de color page centale pallet 

 
Zie later secundaire grading. 
 
 

x. Contrast 
= op node CONTRAST (Click) 
= Activeer de node Contrast 
 

 
• Contrast uit zich in licht tot donker, zo spreken we van kleur tegen 

kleurcontrast, licht-donker contrast, warm-koud contrast, 
complementair contrast). Contrast zorgt o.a. voor dat details naar 
voor komen en de shadows wat dramatischer worden.  
 

• Contrast is een luminantie-regeling of de Y-trace. Het gebeurt door 
de shadows te verdiepen en de highlight briljanter te maken. 
 

 
a. Regel nu het contrast van de clip, hiervoor ga je naar de adjustment 

controls (bestaat uit 2 pages), dit zijn de getalen onderaan je scherm links. 
Dubbel click de naam om je wijzigingen te annuleren. Type click op 
numerieke veld + enter een getal of gebruik de muis als ruler om te 
wijzigen. 

b. Check de clip op over-exposure en corrigeer dit met de regeling PIVOT. 
Deze gaat binnen de shadows en highlights het contrast compenseren en 
balanceren zonder het contrast te veranderen in de ganse clip. Dit brighten-
up te clip. 
Check rimpels in skin bvb, check andere details, regel afwisselde tot je 
tevreden bent over de details.  
Gebruik de scope waveform om te kijken als je shadows en highlights niet 
buiten de ranges vallen.  

c. We doen nu hetzelfde binnen het gamma gebied. Hiervoor gebruiken de 
adjustment control 2de page, MD of midtones-details tool. 
Deze tool werkt op de midtones delen van de clip en accentueert de 
details.  Dit maakt de clip veel dynamischer 

 
 

 
  



Methode 2: We werken met de CURVES! 
 

• BASIS GRADING 
 
 

• Check als je beeld in log of in 709 is (heel grijs, of vaag grijs (FLAT – geen 
duidelijke wit en black points) of vol kleur). 
 

• Begin met de clip aan wie je de andere clips heb gemached in de vorige stap. 
 
Tweede pipeline: 

• Maak zeven seriële nodes en label die: Norm & Sat, Balancing, Lum vs Sat, 
Noise reduction, , Color Cast, Cross Process (secundairy grading) en 
Contrast 

 
Zet de scope aan: 

Waveform voor Normalisatie en luminantie 
Parades voor Balancing 

 
Beoordeel je beeld: 

10. Kies Waveform scope en enkel de Y waveform  
11. Enable looping  
12. Space bar play  
13. Tonal range is die dynamisch of vlak? 
14. Is er kleur in het beeld of is het monochromatisch? 
15. Is er contrast ? 
16. Zijn er detail in de shadows en highlights? 
17. Is er Duidelijkheid welke de wit en black points zijn? 
18. Zo niet zijn er andere herkenbare kleurpunten zoals huid/vingers…vooral voor 

luminantie (huid is/mag vertegenwoordigd 75% max van de luminantie op de scope) 
 

 
We doen wijzigingen op een volledige clip = Grading een volledig frame 
 

• Activeer de node Norm & Sat 
 
 

xi. Normalisatie  
= op node Normalisation (Click) 
= extent de dynamische  luminantie,  
= breder pallet van schaduwen en highlights  
= werken op de tonal range 
 

5. Scope = waveform en click Y aan (Luminantie):  
a. deze geeft de relatie tussen red, green en blue signalen (de hoogte or 

grootte) en geeft ook aan of een kleur domineert of niet (de line up). 
b. je kan de RGB kleuren en luminantie (Y) ook apart selecteren via het 

submenu. Om dit nog duidelijker te maken voor de normalisatie 
procedure, switch Y aan en sleep de ruler voor helderheid helemaal 
naar 100% of rechts. Dit maakt kleine wijzigingen zichtbaar. 



c. Je interpreteert de scope als volgt: 
i. De lijn tussen 0 en de erboven gelegen lijn zijn de shadows 

ii. De lijn tussen de drie bovenste lijnen zijn de highlights of vanaf 
75% 

iii. Ertussen liggen de gamma of midtones 
iv.  Heb je veel signalen in het onderste gedeelte dan wijst dat op 

een gecompenseerd beeld met weinig contrast 
v. Ligt de meerderheid van de signalen onder 40% op het 

scopebeeld wil dat zeggen dat een flat en donker beeld  
 

 
 
Gebruik de curves. De curves worden als volgt geïnterpreteerd: 
 
Vergeet niet: Je kan de RGB kleuren en luminantie ook apart selecteren via het 
submenu rechts.  

 
 
 

 
 
Op de Y-trace: 
 

• Sleep het White point naar links = breidt de tonal range uit naar boven 
• Sleep het White point naar beneden = compressing de tonal range naar 

beneden toe op de scope 
• Sleep het Black point naar rechts = breidt de tonal range uit naar beneden 
• Sleep het Black point naar boven = compressing de tonal range naar boven 

toe op de scope 
 

• Click op de trace en je creerd bijkomende punten (Midtone of gamma 
points). Sleep je zo een punt naar boven dan versterk je daar de impact, 
breng je het naar beneden dan verlaag je daar de impact. Met Right Click 



op zo een punt delete je dat punt of je reset de ganse trace met het reset 
symbool bovenaan. 

 
• De scope en de trace komen volledig overeen qua punten ligging. 

 
Op de RGB-traces (VOOR BALANCING): 
 

• Sleep het White point naar links = breidt de tonal range uit naar boven  
• Sleep het White point naar beneden = compressing de tonal range voor de 

gekozen kleur trace 
• Sleep het Black point naar rechts = breidt de tonal range uit naar beneden 

voor de gekozen kleur trace 
• Sleep het Black point naar boven = compressing de tonal range voor de 

gekozen kleur trace 
 

• Click op de trace en je creerd bijkomende punten (Midtone of gamma 
points). Sleep je zo een punt naar boven dan versterk je daar de impact 
voor de gekozen kleur trace, breng je het naar beneden dan verlaag je daar 
de impact voor de gekozen kleur trace door de complementaire kleur 
te versterken (tegengesteld slepen bij de kleuren wielen).  

 
Opmerking:  

red staat tov cyan 
blauw staat tov geel 
groen staat tov magenta 

 
 

Met Right Click op zo een punt delete je dat punt of je reset de ganse trace 
met het reset symbool bovenaan. 
 

• De scope en de trace komen volledig overeen qua punten ligging. 
 
 
6. Maak de schaduwen donkerder en de highlights helderder: 

a. Y-trace selecteren. 
b. Start met de lowtones of shadows, breng die door de black points naar 

recht slepen naar een plaats op de scope tussen de 0 lijn en de eerste 
lijn. 

c. Dan de gain of highlights luminantie door de white points naar links te 
slepen spreiden we het dynamische in de tonal range naar boven toe. 
We brengen die ergens of juist onder rond de bovenste lijn.   Een goed 
indicatie kan de huid zijn in de clip. Voor een huid punt, in het 
zonlicht, breng het helderste punt juist onder de tweede hoogste lijn op 
de scope.  

d. Check dan je beeld: is er genoeg informatie in het beeld na deze twee 
bijstellingen? Check herkenbare helderheidspunten zoals wit-punten, 
zwarte punten en huidpunten (opmerking: die komen meestal te liggen 
op 70-75% van de scope) 

e. Check of je geen details verliest in de shadows en highlights? 



f. Check opnieuw de shadows en highlight na wijzigingen en regel die 
alternatief bij (a tot b opnieuw) tot je tevreden bent met het scope beeld 
en de clip. Spendeer geen aandacht aan het contrast of de kleuren!!! 
 

7. Check nu de gamma of midtones op de scope. Ideaal ligt die vooral rond het 
midden of juist onder het midden van de scope. Indien nodig wijzig je dit door 
een tonal punt bij te maken juist onder het midden op de trace bvb en die een 
klein beetje te verslepen naar boven of beneden. Zo kan je meer detail of 
minder details brengen in de clip. 

a. Check opnieuw de shadows en highlight na wijzigingen en regel die 
alternatief bij (6b tot 6c  en 7a opnieuw) tot je tevreden bent met het 
scope beeld en de clip. Spendeer geen aandacht aan het contrast of de 
kleuren!!! 

 
 

8. Saturatie 
• Saturatie is levendigheid, zuiverheid of felheid van de kleuren 
• Hue is het felle echte levendig kleur op zijn maximum 

 
Regel nu de saturation van de clip, hiervoor ga je naar de adjustment controls 
(bestaat uit 2 pages), dit zijn de getalen onderaan je scherm links. Dubbel click 
de naam om je wijzigingen te annuleren. Type click op numerieke veld + enter 
een getal of gebruik de muis als ruler om te wijzigen. 

 
b) Zet SAT op 75  

  



 
xii. Balancing 

a. We doen wijzigingen op een volledige clip = Grading een volledig frame 
 

• Activeer de node Balancing 
 

 
 

b. Balancing  
= op node Balancing (Click) 
= zorgt ervoor dat er geen dominante kleuren aanwezig zijn die 
overheersen 
= bepaalt het contrast (Wit-zwart balans) en de saturatie (kleurdiepte) van 
de clip, d.w.z. bepaald de details die zichtbaar zijn in de shadows en 
highlight 
= bepaald een breder pallet van schaduwen en highlights  
= werken op de tonal range (de range of schalkeringen tussen de 
donkerste en de lichtste passages in het beeld.)  

 
 

c. Color Cast evaluatie (zoeken naar overheersende kleuren of kleuren 
dominantie): 
 
Opmerking: de kleuren wheels worden enkel gebruikt voor creatieve 
kleuren impact (sfeer, Luts etc.), hier gebruiken we de bars en het 
muiswiel om nauwkeuriger te werken. 
 

i. Zet scope op PARADE. De Parade scope toont je de luminantie 
voor de 3 afzonderlijke RGB kleuren naast elkaar. Dominantie 
kleuren kan je zo direct zien omdat ze hoger zijn dan de rest. 

 
ii. Check of er een kleurenshift is opgetreden of dat er een dominantie 

kleur aanwezig is 
 

iii. Gebruik de parade scope of de overlay manier (Colorpicker). Wij 
selecteren de parade scope: set Paradescope 

 
iv. Nu de vraag is waar en hoeveel moet gecorrigeerd worden om die 

kleurdominantie weg te werken. Dit kan je dus zien op de 
PARADE scope. 

 
Selecteer de juiste kleurentrace (R of G of B). Door punten aan te 
duiden op de trace en deze omhoog of neerwaarts te slepen kan je 
nu de kleuren zo aanpassen dat de scope RGB kleuren ongeveer 
gelijk staan. Probeer evenredigheid in de kleuren te brengen. Start 
met hetzelfde punt als aangemaakt gedurende de normalisatie en 
wijzig deze beetje bij beetje en controleer de Parade scope. 

 
 



ALTERNATIEF: Overlay methode:  kies een punt in de clip en 
lees met de geselecteerde Colorpicker (right click) de RGB-
waarden uit. Doe hetzelfde op wit en huidpunten, bekijk goed de 
waarden en kijk welke waarden het hoogst worden (RED, GREEN. 
BLUE). Dit geeft aan welke kleuren overheersen en gecorrigeerd 
moeten worden. 
De nummers geven ook aan of het over shadow (RGB getal lager 
dan 50) of gain (RGB getal hoger dan 110) gaat. 

 
v. Check je grade, bij cmd-d of een click op het node nummer zet de 

node grade aan of af en evalueer 
 

 
 

xiii. Luminantie vs saturatie regeling 
= op node LUM vs SAT (Click) 
= Activeer de node Lum vs Sat 

 
Als je ruis heb in de shadows (en vlekken red/green/blue) dan spreken we hier 
van chromatic of kleur ruis. Vooral in zwarte kledij! 
Witte spikkels wijzen dan weer op luminantie ruis. 
 
De eerst stap om ruis in de shadows weg te werken is als volgt: 
 

• Ga naar curves 
• Select luma vs satuartion curve (select door te klikken op het 

bolletje of direct via de naam) 
• Maak een punt op de eerste kruising van links 
• Pull down de shadows door de curve in het beginpunt naar beneden 

te trekken tot 0. 
• Alles wat nu volledig zwart is wordt volledig gesatureerd met 

zwart. 
 

 
xiv. Noise reductie (zeer intensief voor je computer!) 

= op node NR of NOISE REDUCTION (Click) 
= Activeer de node NR of Noise Reduction 
 

• Select noise of ruis onderdrukking (Submenu symbol 4de van 
links, naast de bars selectie)  

• De motion pallet opend zich met keuzes: 
o Temporal Noise Reduction (minst destructieve techniek om 

ruis te verminderen in de clip. Werkt op hoe pixels veranderen 
in de tijd in de clip.) 

o Spacial Noise reduction (meer destructief en kan leiden tot een 
pastiek achtige clip.  
Spatial noise reduction splits iedere clip in afzonderlijke frames 
of stills en verminders op iedere still de ruis afzonderlijk). 
Spatial ruis heeft meer te maken met de reauentie en gain ruis 
in het beeld. 



o Motion Blur )maak bewegingen meer dynamisch voor het oog 
maar doet zelf geen ruisonderdrukking. 

 
 
We starten met Temperal NR = over de hele clip: 
 
Maken ruisprofiel: 

• Frames is hoeveel frame worden gebruikt voor het maken van 
het ruisprofiel (3 – weinig tot geen camera beweging tot 5 – 
veel camera beweging) 

• Dan de qualiteitskeuze of motion estimatie type 
• Dan de motion range waar de ruis zich kan over voordoen, is er 

veel beweging of niet in de clip. In de bewegende zone wordt 
de ruis niet of veel minder onderdrukt om artefacten te 
vermijden. 
 

 
Threshold is hoeveel moet ruis onderdrukt worden.  

• Kies een waarde van 5 tot 20 om te starten. 
• Je kan ook Luma (helderheidsruis of monochromatic ruis) van 

Chroma (kleurruis) loskoppelen van elkaar en afzonderlijk een 
waarde geven. 

• Blending wil zeggenn dat de niet bewerkte clip gemengt wordt 
met de noise gereduseerde clip om artefecten te verminderen. 

 
Laat het gebeuren, desnoods render het en kijk of er geen artefarcten 
zijn in de clip en/of de ruisonderdrukking voldoende is. Ander herhaal 
en eventueel pas wat blending toe of verminder de waardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
We starten met Spatial NR = versterkings en freauentie ruis: 
 
Maken ruisprofiel: 

• Mode = Hoe krachtig het moet zijn 
• Radium = de grootte van het gedeelte van de clip die wordt 

onderzocht voor het ruisprofiel te bepalen 
• Dan de motion range waar de ruis zich kan over voordoen 
• Blending wil zeggenn dat de niet bewerkte clip gemengt wordt 

met de noise gereduseerde clip om artefecten te verminderen. 
 
Threshold is hoeveel moet ruis onderdrukt worden.  

• Kies een waarde van 8 tot 40 om te starten. 
• Je kan ook Luma (helderheidsruis) van Chroma (kleurruis) 

loskoppelen van elkaar en afzonderlijk een waarde geven. 
 
Laat het gebeuren, desnoods render het en kijk of er geen artefarcten 
zijn in de clip en/of de ruisonderdrukking voldoende is. Ander herhaal 
en eventueel pas wat blending toe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan eventueel motion blur. Motion blur wordt toegepast om de flutter 
(trillingen) te verlagen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Ruis reductie is een beetje trial en error, zoom in  de clip om de ruis 
vermindering vast te stellen. Je kan de viewer highlight mode gebruiken om 
beter te resultaten te beoordelen. 
 
Je kan ook naar proxi mode gaan en/of afspelen met een reductiemin resolutie 
of renderen indien je computer zwak is. 
 
 
 

xv. Color Cast (Omgekeerde S-curve of S-curve) 
= op node Color Cast (Click) 
= geef een dedicated look aan de clip 
 

• Hier kunnen we al een sfeer meegeven met de clip zoals koel, warm … 
 

• Activeer de node Color Cast 
 

 
a. We gebruiken terug de specifieke RGB traces hier. 
b. Scope op Waveform, bekijk de relatie tussen de RGB kleuren 
c. Kies een kleur R of B of G. 
d. Start met de gamma of midtones, die veranderen de kleuren zonder direct 

te raken aan de wit en black points = meer realistisch beeld. 
e. Maak 2 punten aan op de trace en je verplaatst die in oppositie tov elkaar. 

Als de ene naar boven is , dan is de andere naar beneden. 
Deze keuze wal onvermijdelijk de shadows en de gain mee aanpassen. 
Dit geeft je clip direct een eigen look. 

f. Bvb. Isoleer het R kanaal, plaats een punt in de shadows juist boven de 1ste 
lijn en trek dit een beetje naar beneden, dit brengt CYAN in de shadows in 
de clip. Maak nu  en een tweede punt in de highlights ergens ronde de 2de 
lijn van vanboven en trek dit punt (counteract) naar boven, dit brengt RED 
in de shadows. 

g. Je kan dat ook doen met de B en G curves om een speciale look te creëren. 
Of je kan hier een LUT toepassen indien je deze hebt. Een LUT of Look-
up-table is eenvoudig een tabel met RGB cijfers die omgezet wordt in 
andere RGB cijfers en dit voor ieder pixel in de clip om aldus de clip een 
bepaalde look te geven. Eigenlijk met bovenstaande methode doe je dit nu 
manueel. 
 
Opmerking:  

red staat tov cyan 
blauw staat tov geel 
groen staat tov magenta 
 

 
 
 
 
 
 



xvi. Cross-Process 
= op node Cross-Process (Click) 
= Activeer de node Cross-Process 
 
SECUNDAIRE GRADING 
 

• Grading toegepast op een deel van een clip ipv de volledige clip 
• Gebruik van masking (vector shapes), keyframes, tracking and rotorscope 

via de window pallet in de color page centale pallet 
 

Zie later secundaire grading. 
 
 

xvii. Contrast 
= op node CONTRAST (Click) 
= Activeer de node Contrast 

 
 

• Contrast uit zich in licht tot donker, zo spreken we van kleur tegen 
kleurcontrast, licht-donker contrast, warm-koud contrast, 
complementair contrast). Contrast zorgt o.a. voor dat details naar 
voor komen en de shadows wat dramatischer worden. 

• Contrast is een luminantie-regeling of de Y-trace. Het gebeurt door 
de shadows te verdiepen en de highlight briljanter te maken. 

 
a. Selecteer de Y-trace. 
b. Maak twee punten bij de trace. Een op ongeveer halfweg de eerste en de 

tweede lijn en een op ongeveer tussen de voorlaatste en laatste lijn op de 
trace. 

c. Door nu het bovenste aangemaakte punt wat naar boven te trekken en het 
onderste aangemaakte punt wat naar beneden te trekken creëer je contrast. 
Dit is de zogenaamde S-curve. Het laagste punt verdiept de shadows en het 
hoogste punt maakt de highlights briljanter. 

d. Check de clip op over-exposure en/of te donker beeld en corrigeer dit met 
de aangemaakte punten. Verdere correcties kan met de regeling PIVOT 
regeling in de adjustment controls. Deze gaat binnen de shadows en 
highlights het contrast compenseren en balanceren. 
Check rimpels in skin bvb, check andere details, regel afwisselde tot je 
tevreden bent over de details.  
Gebruik de scope waveform om te kijken als je shadows en highlights niet 
buiten de ranges vallen.  

e. We doen nu hetzelfde binnen het gamma gebied. Hiervoor gebruiken de 
adjustment control 2de page, MD of mid-tone-details tool. 
Deze tool werkt op de delen van de clip met veel details en laat die 
toenemen of afnemen.  Dit maakt de clip veel dynamischer. 

 
 

 
 
 



KOPIËREN VAN DE LOOK NAAR DE ANDER CLIPS: 
 

xviii. Click in de clip. 
xix. Right click en kies GRAB STILL 

Deze still is een foto die alle nodes van je clip bevat met alle correcties erop. 
De naam kan je wijzigen door onderaan de automatische naamgeving te dubbel-
klikken of via right click op de still.  
De automatisch wordt een naam aangemaakt als volgt: 

• De videotrack 
• De order van de click in de edit 
• De versie van de clip 

 
xx. Je kan nu alle clips selecteren in de color page waarop je de wijzigingen wil 

toepassen en dan right click je op de STILL die je gemaakt hebt en kies JE 
APPLY GRADE. 

xxi. Alle stills kan je ook orderen via de sidebar en door het creëren van albums. 
Hiervoor doe je een right click in de sidebar links en kan de stills sorteren in 
album-mappen. 

 
2de methode: 

 
xxii. Copy / Past is ook methode om node grading info te copieren van een andere clip 

(cmd-c en cmd-v) in een gecreëerde node. 
 
 

3de methode 
 

xxiii. Selecteer een node 
Selecteer nu de volgende clip of clips. 
Klik met de middenmuis op de referentieclip en alle geselecteerde clips krijgen 
automatisch dezelfde correctie. 

 
 
CLIPSBUTTON 
 
 
Dit wil zeggen filteropties wat je wilt zien in de color page timeline. 
 
 
FLAGS (markeren van clips en note notitie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECUNDAIRE GRADING 
 

• Grading toegepast op een deel van een clip ipv de volledige clip 
• Gebruik van masking (vector shapes), keyframes, tracking and rotorscope via de 

window pallet in de color page centale pallet 
 
 

• Indien de standaard shapes niet voldoen werk via conversie naar Bezier shapes (Geen 
vaste punten meer, alle punten van de shape zijn verplaatsbaar en flexibel 
geworden(… click)) en via de highlight tool geeft dan alleen de selectie terug zodat je 
kan goed volgen wat je doet. 

• Maak nieuwe seriële node en label die: Cross-Process. (alt-s) 
• Activeer deze. 

 
 
ADDING EEN VIGNET: Vignet node 
 
Wordt vervolgd. 
 
Mvg 
Marc Vancraeyenest 
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