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Jaargang:   22 

Nummer:  12 

Clubavonden: 

19 november  Videofestival 2011 

23 november  Videokijkavond  |  Nabespreking inzendingen VideoFestival 2011 

30 november  Opruimavond Pc’s opschonen, oude videobanden overzetten, snoeren solderen etc. 

7 december  Van strip naar video. 

14 december  Een Nederlandstalig winterlied opnemen. Ideeën doorgeven aan het bestuur. 

21 december  Bestuursvergadering 

28 december  Videokijkavond 

4 januari 2012 Chroma keying: Diverse achtergronden plaatsen bij de onderwerpen met muziek 
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Voorwoord 
 
Beste clubleden. Wanneer u dit leest weet u al hoe de avond van het videofestival eruit heeft gezien. Wa-
ren er leuke filmpjes bij of waren er filmpjes bij die uit onverwachte hoek zijn gekomen. Persoonlijk ben ik er 
op dit ogenblik erg benieuwd naar maar ik moet nog enige dagen wachten totdat ik het weet. Het gehele 
bestuur hoopt dat er veel animo is en dat elk lid aanwezig is tijdens dit festival, met of zonder film. 
  
De afgelopen periode zijn diverse zaken de revue gepasseerd en opnieuw kunnen we tot de conclusie ko-
men dat de finesses van onze videocamera ons nog niet geheel duidelijk zijn. Toch maar weer opnieuw 
aandacht aan schenken. U mag het zeggen! 
 
Met de december maand in aantocht gaan we, zoals in voorgaande jaren, weer proberen iets met elkaar te 
doen. We zijn op zoek naar een Nederlandstalig lied dat duidelijk de wintersfeer laat proeven. En u begrijpt 
het al, deze beelden mogen we dan thuis op eigen wijze gebruiken en ‘inkleuren’. De beelden zullen dan 
ook met hulp van de groene wand in het clubgebouw worden gemaakt zodat we met chroma keying aan de 
slag kunnen. Wanneer u dus een idee heeft welk lied hiervoor bruikbaar is, laat het zo spoedig mogelijk 
weten. 
 
Tijdens de gebruikelijke videokijkavond op 23 november houden we gelijktijdig ook de nabespreking van de 
filmpjes van het videofilmfestival. Neem dus uw inzending opnieuw mee naar de club of laat hem achter op 
de avond van het festival. We willen er uitgebreid over praten en zonder die filmpjes gaat het niet. Wie vra-
gen heeft over die filmpjes kan dan ook uitgebreid zijn gang gaan. 
 
Opnieuw een maand met veel videoplezier toegewenst. 
 
Leo (secretaris) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg er altijd voor dat je op clubavonden iets bij je hebt  
waarmee grote bestanden  kunnen worden gekopieerd.  
Dit kan een USB-stick zijn of een externe harde schijf. 
 
 
Het kan zijn dat je hier materiaal op hebt staan dat afgespeeld kan worden via PC of MediaPlayer.  
Er kan ook materiaal naartoe gekopieerd worden om thuis te monteren.  
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Vernieuwen 

 
Bijna dagelijks laat de techniek ons versteld staan. Steeds nieuwe technologische hoogstandjes doen de 
intrede met uiteindelijk doel dat wij, de consument, er geld voor over hebben. Dan heb ik het niet over de 
TV op zich die al diverse nieuwe technieken aan boord heeft, zoals nu ook de 3 D versies. Maar meer doel 
ik op de nieuwe begrippen zoals: de ‘cloud’ en ‘apps’. En nieuwe versies van bestaande programma’s. Is 
het allemaal nog wel bij te houden voor ons? 
 
Ben je geïnteresseerd in bepaalde zaken, dan hou je dat meestal wel bij. Andere nieuwigheden laat je toch 
eigenlijk wat links liggen. En door de snelle opeenvolging van dit soort vernieuwingen ontstaat er een kloof 
tussen jezelf en de jongere generatie. Is dit erg? Ik denk zelf van niet zolang je er maar geen last van hebt.  
Ga anders maar eens te rade bij je kinderen maar vooral bij je kleinkinderen. Het is een ongelooflijk 
schouwspel wat die allemaal met de hedendaagse techniek weten uit te halen. Of alle vernieuwingen ook 
beter zijn is een zeer persoonlijke zaak. 
 
Neem nu eens het operating systeem van je Pc of laptop. Diverse Windows versies hebben de revue al 
gepasseerd en als laatste zijn we druk met Windows 7. Ook aan deze versie is al driftig gesleuteld en ziet 
Windows 8 al het levenslicht. Een test versie is al verschenen maar de naam is nog niet definitief vastge-
steld. Zal op deze versie al onze goede en vertrouwde software wel willen functioneren?  
 
Vaak wordt je bij vernieuwing van je operatingsysteem verrast met het niet kunnen installeren van je soft-
ware (programma’s). En wat dan? Zien dat er van je programma een nieuwere versie is die wel draait met 
het nieuwe Windows? Van welke kant je het ook bekijkt het blijft je geld kosten. Tenzij je besluit om niet 
mee te doen met het vernieuwen en lekker bij het oude vertrouwde blijft. Maar daar schuilt een gevaar in. 
We kennen toch nog wel dat de banken besloten dat het niet meer veilig was om met bijv. Windows 95 of 
98 te internet bankieren. Het werd niet meer ondersteund door hen en dat was het. Een ander nieuwer ope-
rating systeem installeren was toen de enige optie om toch uit de voeten te kunnen met het internetbankie-
ren. 
 
Aan het vernieuwen zitten natuurlijk ook goede kanten. Verscheidene  videobewerkingspakketten worden 
sneller door in plaats van met 32 bits te werken nu geschikt gemaakt zijn om met 64 bits ondersteuning  te 
werken. Het Adobe programma premiere werk met 64 bits net zoals premiere elements versie 10. Ook het 
bij de videoclub populaire programma van Magix heeft er weer nieuwe versies bij t.w. Magix Videodeluxe 
MX premium en een simpeler uitvoering, lees goedkopere, Magix Videoeasy HD 3.  
 
Wat ook leuk lijkt is het volgende programma. Wanneer je een snelle blik wilt werpen op je videofilms, om 
even je herinnering op te frissen zodat jezelf weer weet waar je videofilm over gaat, dan kan je van je film 
thumbnails (pictogrammen) laten maken. Bij het zien van die kleine plaatjes wordt je geheugen snel weer 
opgefrist en weet je weer waar die film over gaat. Dat is misschien best wel handig wanneer je al een grote 
verzameling films in bezit hebt. Kijk maar eens op http://thumbnailme.sourceforge.net. Dit programma 
schijnt gratis te zijn, maar helaas niet in het Nederlands. 
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Hoi clubgenoten…… 
 

 

Onlangs zijn we weer gevraagd voor het filmen van een pro-
ject. Dat houdt ook meercamerawerk in. Dat zal dan ook moe-
ten gebeuren met behulp van de nieuwe videomixer. We heb-
ben dit projectwerk op een recente clubavond weer geoefend 
en dan blijkt dat zo’n oefenavond al gauw te kort is. Voordat 
iedereen een bepaald onderdeel goed door heeft en vooral 
weet hoe hij deze op zijn eigen camera kan toepassen  vraagt 
nogal wat tijd.  
 

Ook het ontdekken van de mogelijkheden van de nieuwe videomixer heeft nogal wat tijd nodig en ook daar 
zijn deze oefenavonden echt wel voor noodzakelijk. Gelukkig biedt de mixer mogelijkheden om de nodige 
aanpassingen te verrichten, zo hebben we al ontdekt. Toch is en blijft het spannend om bij een project echt 
daadwerkelijk aan de gang te gaan. Of het allemaal wel doorgaat is op dit moment nog niet duidelijk, maar 
anders zijn alle oefeningen die we doen toch niet voor niets. Er komt vast nog wel eens wat op ons pad en 
tot die tijd moeten we zorgen dat we onze kennis hieromtrent bijhouden en vergroten. 
 
Ook met het chroma key effect zijn we regelmatig bezig, vooral omdat we dat met de groene wand die er 
nu is sneller en gemakkelijker kunnen doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Langzamerhand gaan we naar het einde van het jaar toe en dan komen ook voor onze club weer de activi-
teiten die daar bij horen. We moeten ook op de clubavonden de gezelligheid van de decembermaand en de 
feestdagen erbij halen. Dat zullen we ook dit jaar weer proberen. 
 
Wat het filmen verder betreft; als je de verschillende filmpjes die iedereen maakt ziet, kriebelt het direct om 
zelf ook lekker aan het werk te gaan hiermee. Toch is dat voor mij nu even niet zo vaak mogelijk, maar dat 
neemt niet weg dat ik het prachtig vind om op de woensdagavonden lekker samen bezig te zijn met alles 
hier omheen. Ik hoop dat we dit samen op deze manier nog lang kunnen volhouden en onze hobby zo uit 
kunnen blijven oefenen. 
 
 
Ruud 
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Videorally  --  Videofestival  --  Kerst en Nieuwjaar  --  Jaarvergadering 
 

Je staat er soms niet eens bij stil wat er allemaal wel niet gebeurt in deze videoclub. Dit zijn natuurlijk ook 
wel de belangrijkste avonden van de club. Vergelijkbaar met een school zou ik zeggen:  
Proefwerk  --  Examen  --    Teambuilding  --  en de Ouderavond. 
 
het ‘Proefwerk’ 
 
Vele clubavonden worden gevuld met onderwerpen over de camera – opnames – compositie en montage- 
technieken. Al deze onderwerpen worden in de videorally verwerkt als een soort proefwerk. De videorally 
2011 hebben we net gehad, geweldig georganiseerd misschien niet allemaal even duidelijke opdrachten 
maar een ieder begreep wel wat de bedoeling was. Dus, scoorden we allemaal vrij gelijk aan het einde van 
de opdrachten.  
 
Toen kwam de montage, en dat sloeg echt alles dit jaar, allemaal stuk voor stuk geweldige complete films 
met toepasselijke muziek op de achtergrond, dus weer een gelijke stand. Uiteindelijk werd de spontaan 
gevangen snoek die in de opdracht bij de poldermolen en beschermt viswater verwerkt was, met een extra 
punt beloond. En zo werd Hans Pronk met een nipte voorsprong van 1 punt de winnaar van de videorally  
2011. Aad en Peter nogmaals bedankt voor het uitzetten van deze rally. 

 

Dit jaar geen beker voor de prijzenkast maar een week lang genieten,  

de eerste prijs van de videorally 

gemaakt door 

 

Bakkerij De Korenschoof 

De bakker van de hoek te Spanbroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sunderklaaskrentenbrood- 

 
Was de originele naam van deze Westfriesche krentenmik in vroegere tijden 

Rond het Sinterklaasfeest gebakken. Het hoge suikergehalte in de krenten die  

Hiervoor gebruikt werden, Verhoogde de duurzaamheid die nog eens extra werd 

Verlengd door het bewaren in een Keulse pot. 

 

Op kamertemperatuur met wat roomboter besmeerd, komt de smaak het meest tot zijn recht. 

Ingrediënten Krente, krente, en naggers krente.  

 

EET SMAKELIJK !     Hans 
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Dan komen we bij het ‘Examen’. 
 
Zie het natuurlijk allemaal niet te letterlijk, maar het videofestival moet toch eigenlijk wel het hoogtepunt zijn 
van een videojaar van de club. Zelf heb ik dit zeker in mijn beginperiode van de club zeker zo ervaren. 
De beoordeling door een professionele jury heeft mij zeker op een hoger niveau gebracht, maar het belang-
rijkst is toch de inzet en het doen. 
 
Videofestival 2011 (examen) hebben we ook weer achter de rug. Zij het wat minder druk door een kleiner 
ledental en een evenredig kleiner aanbod van films was het toch evenzo gezellig, en dat is ook een van de 
doelstellingen van de club. Een geheel onpartijdige examencommissie was samengesteld uit de personen 
die aanwezig waren op deze avond maar geen inzending hadden. Deze commissie had het nog niet mak-
kelijk maar kwam er toch uit, er moest worden gekozen uit de volgende 9 films. 
 
 

1 Leo kwam voorrijden met een mooie autorit over de AC de Graafweg deze was echt geweldig 

mooi gemonteerd op de muziek volledig voorzien van de bleu screen technieken, animatie en 

gebruikmakend van de vele videosporen en meer lagen technieken in de huidige monta-

geprogramma’s. Alles wat we eigenlijk dit jaar in de clubavonden extra nadruk hebben gege-

ven. 

Leo gefeliciteerd je bent geslaagd. 

2 Daarna kwam Aad. Dit nog betrekkelijk jonge lid (op leeftijd) van de club houden we al enkele 

jaren in de gaten. Dat hij weet wat de bedoeling is moge duidelijk zijn hij dacht daarom ook, ik 

bewaar het beste van het jaar voor het videofestival. Hij kwam met een film van zijn volkstuin 

waar 4 jaargetijden aan was gewerkt, dat hij ook hier de regie voert was te zien aan de enor-

me peren die hij kweekt en boerenkoolvelden laat zien alsof het  luchtopnames zijn van een 

tropisch oerwoud en prachtige kersenbomen met vruchten zo groot. Dat is filmen op zijn 

mooist.                  

Aad gefeliciteerd je bent geslaagd. 

3  Ja en toen kwam Wim, als oudste en eerste lid van de videoclub gaat iedereen natuurlijk zitten 

kijken met de vraag van wat zal hij nu weer hebben gemaakt. Nou dat mocht er weer wezen, 

iets geheel anders deze film met twee oude dames waarover een lied gaat verpakt met de be-

kende humor van Wim film  montage- en geluidstechnisch perfect gemaakt en als je goed hebt 

opgelet dan leken deze dames sprekend op Leo en Wim.   

Wim gefeliciteerd je bent geslaagd. 

4 Als 4
e
 kwam de film van Einar. Deze film ging over een bezoek aan het Zuiderzee museum, 

dat dit altijd een mooi museum is om te filmen maakt Einar hier helemaal duidelijk. Prachtige 

opnames met schitterende beeldwisselingen en  gevarieerde standpunten mooie beeld uitsne-

de en close-up’s geven aan dat wat er op clubavonden wordt verteld toch bij dit soort opnames 

wordt meegenomen. Ook blijft dit weer een mooie herinnering voor zijn kleinzoon.                                                              

Einar gefeliciteerd je bent geslaagd. 

5 We hebben deze avond  lekker de gang erin, zelf vond ik dat we op de helft van de inzendin-

gen wel een borrel verdiend hadden maar er werd besloten om door te gaan.  Atie is aan de 

beurt met een aantrekkelijk muziekje staat er op het scherm met grote letters Paddenstoelen  

Sommige verbaasd kijkend ... Atie/video/paddenstoelen???  Nou ik zal het even verduidelijken 

Atie heeft een nieuw fototoestel gekocht en met deze toestellen kun je vandaag de dag alles!! 

Behalve koffie zetten. We denken aldoor wel dat ze daar achter die bar waar ze voor ons altijd 

een lekker bakkie koffie maakt en een borrel in tapt verder altijd alleen maar spelletjes speelt, 

maar de waarheid is anders ze zat altijd in de gebruiksaanwijzing te lezen van haar nieuwe 

toestel. Ja en dat gaat ons punten kosten, want  Atie kwam daar even met een geweldige slide 

show van natuuropnames met enorme en vele soorten van paddenstoelen, maar vooral gelet 

op de prachtige close up beelden en de gevarieerde standpunten van de opnames vroeg je je 

af hoe ze lag, zat of hing om die opnames te maken.                                                                                   

Atie gefeliciteerd je bent geslaagd. 
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6 En toen was het de beurt aan Ruud.  

Met de titel van ‘Slippertje’  was de aandacht gevestigd en zo op dat grote scherm van de club 

ging iedereen even rechtop zitten. Maar toen de drie wagens van de slipschool in beeld kwa-

men was het duidelijk, Ruud wat maak je het je moeilijk, maar wel interessant, zoiets is lastig 

in beeld te brengen, Het circuit is groot en je kunt er moeilijk bij. Maar het is je wel gelukt om 

het duidelijk in beeld te brengen deze slipcursus met prachtige slippertjes. Dus wederom.                                                                         

Ruud gefeliciteerd je bent geslaagd. 

7 Ondertussen heeft Atie de borrel ingetapt voor een ieder en heeft Ruud iedereen voorzien van 

een hapje. We gaan verder met de inzending van Roel. We wisten ondertussen al dat Roel 

een handige snuiter is en dat hij ook nog wel met mooie filmpjes aankomt. Hij let altijd goed op 

hoe andere die trucopnames maken bijv. dat ze een film van zichzelf maken. Roel dacht: ”Wat 

Wim en Leo kunnen, dat kan ik ook”.  

Het thema was gezet ‘Bob de bouwer verbouwt zijn zolderkamer’. Met camera, statief, af-

standsbediening, hamer, boormachine (met handig schroefbitje) en een groot breekijzer naar 

de bovenkamer. 

Het was wel zonde van die mooie wand maar hij zal er eerst uit moeten wil je filmen dat er een 

nieuwe wand ingezet wordt. Mooie duidelijke opnames gaven weer hoe je met een handige 

snuiter en een slim schroefbitje eenvoudig een mooie nieuwe bovenkamer  krijgt.                                   

Roel gefeliciteerd je bent geslaagd. 

8 En dan krijgen we Peter. Peter geeft de mededeling dat dit een film is van Henk Klopper wel 

onder begeleiding van Peter omdat deze daar had gewerkt en niet iedereen daar zomaar mag 

filmen. Voor de duidelijkheid Henk was een clublid die verstand van zaken had, hij was leraar 

op een school in Haarlem waar onderwijs werd gegeven in het vak media en Henk had het vak 

filmen opgezet vanaf het begin. Henk heeft ook een videocursus gegeven hier op de club en 

dat is dus ook te zien in deze documentaire over de drukkerij.  Ook organisatie en regie horen 

bij dit examen dus:                                                                                            

Peter gefeliciteerd je bent geslaagd 

9 Ja en dan kom ik bij mezelf, moeilijk om daar over te schrijven, in ieder geval had ik een film 

over het maken van een chalet op het park de vlietlanden. De 5 minuten grens is best moeilijk 

te houden voor een onderwerp waar je toch veel opnames voor hebt gemaakt. Dit is nodig om 

het geheel bij de montage snel en zeer gevarieerd in beeld te brengen.  

Met een leuk muziekje op de achtergrond en live commentaar van de werknemers stond er na 

6 minuten een pracht van een chalet op de camping. En had ik mijn mooiste examen gedaan, 

en het resultaat????        

Hans gefeliciteerd je bent geslaagd  

 
Hierna werd druk overleg gevoerd over 

de behaalde resultaten en de onpartij-

dige jury kwam tot de conclusie dat de 

nieuwkomer op het videofestival 2011 

met een halve punt voorsprong en met 

de grootste paddenstoelen op het 

scherm de winnaar was: 

 

Atie de Reus-Klaij 
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‘Teambuilding’: Kerst en Nieuwjaar 
 
Een periode van rust en soms drukte anderzijds het is maar hoe je het beleeft. We staan soms even stil bij 
de dingen die zijn geweest, maar toch doen we veel meer dingen samen. Ook op de videoclub doen we de 
laatste jaren deze tijd iets samen, we zongen op liedjes van Andre Hazes of we zongen kerstliedjes waar 
we dan weer mooie montages van maakten, met als basismateriaal het liedje en de beelden. Het lukte niet 
altijd iedereen om er wat van te maken en om in maart nog eens met een kerstnummer aan te komen ont-
moedigde anderen. 
 
Het thema dit jaar is weer winter, (ik loop misschien iets vooruit op die beslissing maar dat komt omdat het 
in dit nummer moet komen te staan). Er zijn mooie nummers die we zelf kunnen playbacken, de winterbeel-
den hebben we soms nog van eerdere winters en dit jaar zou er ook weer een strenge winter komen waar 
we nieuwe beelden van kunnen maken. Met het samen ‘zingen’ voor de GreenScreen wand en de winter-
beelden moet het lukken om een ieder zover te krijgen dat we begin maart op een gezellige avond kunnen 
terugkijken naar de winter van 2011 / 2012. We kunnen dan alle films in een keer bekojken. 
 
Maar ik begon met ‘teambuilding’, dat wil zeggen  meer samenwerken, dus deze keer moeten we ervoor 
zorgen dat we het als groep doen. We staan dus open voor degene die hulp nodig heeft. Je kunt ook sa-
men iets gaan doen. Help elkaar op de club, maar vraag het ook als je hulp nodig hebt. 
 
Ook bij de opname straks, zorg dat je de opnames krijgt die je hebben wilt, we kunnen ook meerdere keren 
partijen samen zingen maar je kan ook solo zingen. We hebben het gezien op het videofestival, het is mo-
gelijk te winnen met een ‘slide show’. Maar vergeet niet we zijn een videoclub. 
 
En dan ‘de Jaarvergadering’ 
 
Ja dit is dan ook één van de vier hoogtepunten in het clubjaar maar daar ga ik hier nu verder niet op in. 
daar krijgen we nog een paar nummers van dit blad de tijd voor. Het kan geen last om er nog eens bij stil te 
staan dat er bestuursstoelen leeg staan waar we U graag op willen verwelkomen. Probeer eens vrijblijvend 
mee te draaien op een vergadering. Een club draaiende houden is ook ‘Teambuilding’ oftewel samenwer-
ken. 
 
 
Groeten Hans. 



  VideoClub Magazine december 2011: 10 

 

Strip-video 
 
Mis! Haal je niks in je hoofd want dit stukje gaat gewoon over opnemen en monteren ... 
 
De problemen die zich voordoen bij het monteren van een video hebben voornamelijk te 
maken met zaken die niets te maken hebben met het monteren als technische hande-
ling. Veel problemen ontstaan bij het opnemen (onvoldoende tijd, mogelijkheden, vaar-
digheden, …. ). Als gevolg van deze problemen is de kwaliteit van de opnamen onvol-
doende waardoor tijdens het monteren weer nieuwe problemen zullen ontstaan. Op de-
ze manier wordt het voor iemand met weinig montage-ervaring vrijwel onmogelijk een 
redelijke montage te maken. Vaak zal dan ook in zo’n geval in het geheel van montage 
worden afgezien. Ten onrechte, want iemand die moeite heeft met het maken van bruik-
bare opnamen zou misschien goed kunnen monteren en hier veel plezier aan beleven. 
Hoe is daar nu achter te komen? 

 
Er is een mogelijkheid zonder eerst opnamen te maken op vrij eenvoudige wijze toch zelf een redelijk vol-
wassen videoproductie (montage) te maken. Bij deze manier van werken komt de opnamefase te vervallen 
en wordt als basis voor een montage gebruik gemaakt van allerlei beeldmateriaal dat met behulp van een 
camera direct kan worden vastgelegd. In de volgende beschrijving zullen we als voorbeeld een strip ne-
men. Hierbij worden vrijwel alle technieken die voor kunnen komen bij het gebruik van bestaande afbeeldin-
gen besproken 
 
Het voordeel van een strip (we kunnen van een strip spreken als deze uit twee of meer plaatjes bestaat) is  
dat inhoudelijk direct een keuze gemaakt kan worden. Het moet de moeite waard zijn tijd te besteden aan 
het maken van een video-versie van de strip. Bedenk dat bij het maken van een Strip-Video deze in het 
voordeel is ten opzichte van de gedrukte uitvoering op het punt van 
verrassende wendingen en pointe (het al dan niet grappige slot). Bij het 
gedrukte ezemplaar is het altijd mogelijk ‘per ongeluk’ het slot te zien 
waardoor het verrassingselement -dat zich hier doorgaans voordoet- op 
z’n minst verzwakt wordt.  
 
Apparatuur 
De apparatuur die voor het vastleggen van de beelden voor de montage van een stripverhaal minimaal 
nodig is bestaat uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstelling 
Bij gebruik van stilstaande beelden is het van groot belang dat deze beelden ook echt stil staan en goed 
gekaderd zijn in de uiteindelijke productie. Het gebruik van een statief of ander stevig hulpmiddel waarop 
de camera kan worden bevestigd is dan ook absoluut noodzakelijk. Doordat het werken met afbeeldingen 
op papier de minste problemen geeft op een horizontaal vlak kun je hiervoor het beste een stevige niet al te 
grote of hoge tafel gebruiken. 
 
De plaatsing van het statief geeft in deze opstelling problemen op het moment dat de camera bijzonder 
dicht bij een deel van een groter oppervlak moet worden geplaatst. Het statief beperkt het te bereiken op-
pervlak aanzienlijk. Een oplossing kan worden gevonden in het onder een hoek plaatsen van het statief 
waarbij twee poten minder ver zijn uitgeschoven dan de derde. De twee korte poten worden tegen het tafel-
blad geplaatst en indien mogelijk met bijvoorbeeld plakband bevestigd. Als het statief is voorzien van een 
‘middenzuil’ kan de camera eenvoudig in hoogte worden versteld zodat er een groter werkoppervlak ont-
staat. 
 
Op deze manier kan de gekozen afbeelding zo dicht bij de lens worden gebracht dat het resultaat beeld-
vullend is. Zorg ervoor dat het werkvlak ook echt goed vlak is. Het is vooral bij afbeeldingen op tweezijdig 
bedrukt papier aan te raden een zwarte ondergrond te kiezen. Hierdoor wordt storende zichtbaarheid van 
de achterliggende afbeelding voorkomen.  

- Camcorder, digitale fotocamera of vlakbedscanner 

- Statief 

- Minimaal twee bureaulampen ca 40 W 

- Stevige tafel 

- Grote monitor 

- Rechtstreekse aansluiting op een PC | gebruik van een opslagmedium 
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Belichting 
De belichting van de op te nemen afbeeldingen moet zo gelijkmatig mogelijk zijn. Er zijn drie problemen: 
 

1 – Er mag geen reflectie zijn (delen van de afbeelding glimmen). Dit effect doet zich voor als de licht-
bron te hoog is geplaatst. Tevens zal bij een hooggeplaatste lichtbron de camera een ongewenste 
schaduw veroorzaken. 
 

2 – Oneffenheden in het papier mogen niet storend zichtbaar worden (Hier en daar lange schaduwen bij 
hoogteverschillen). Dit is  een gevolg van het te laag plaatsen van een lichtbron. 
 

3 – De kleur (kleurtemperatuur) en intensiteit van het licht mogen niet veranderen tijdens het opnemen 
van de video (de ene afbeelding een koele en de volgende een warme kleurindruk en/of verschillen 
in helderheid en contrast van de afbeeldingen)    

 
Het is mogelijk deze zaken in de hand te houden door oncontroleerbare lichtbronnen zoals daglicht uit te 
sluiten en op te letten dat de belichting van achtereenvolgende afbeeldingen overeen komt. (witbalans en 
diafragma) 
 
Een uitgangspositie voor een goede belichting is het aan weerszijde op enige afstaand van de camera aan-
brengen van een lichtbron. De lichtbronnen moeten zodanig geplaatst worden dat probleem 1. en 2. Zich 
niet voordoen. Er wordt gebruik gemaakt van twee bureaulampjes (ca. 40 W-frosted gloeilamp, een LED- of 
spaarlamp met overeenkomstige lichtopbrengst) die eenvoudig te bevestigen en eventueel te verstellen zijn 
(tafelklem, zwanenhals, schaarconstructie etc.). Deze lampen worden bevestigd onder een hoek van 45º  
ten opzichte van het werkvlak op een afstand die zo gekozen is dat het licht gelijkmatig verspreid wordt 
over het werkvlak. De schaduwen die kunnen ontstaan heffen elkaar op doordat er evenveel licht van beide 
kanten komt. 
 
Voor verbetering van de belichting kan gezocht worden in de richting van een groter aantal lampen en/of 
reflectie door middel van witte oppervlakken (wit papier, karton of piepschuim). Ook is het van belang gloei-
lampen niet te dicht bij de camera te plaatsen in verband met de hoeveelheid warmte die vrijkomt over een 
langere periode. Voor bepaalde onderdelen bestaat zelfs het gevaar van smelten. Dit is te voorkomen door 
één en ander regelmatig te controleren. 
 
Strip en camera 
De opstelling  van de apparatuur moet zodanig worden uitgevoerd dat het mechanisch mogelijk is de strip 
onder de camera te plaatsen zodat alle afbeeldingen beeldvullend *) kunnen worden opgenomen.  
*) Macro-stand). 
 
Het kan nodig zijn verschillende hulpmiddelen toe te passen om een stripalbum goed vlak op het werkvlak 
te krijgen. Pas op met een glasplaat over een afbeelding te leggen. Er kan dan een hinderlijke spiegeling 
ontstaan waardoor de camera zelf zichtbaar wordt. Zolang de glasplaat buiten beeld als hulpmiddel wordt 
gebruikt kan dit een oplossing zijn. Eenvoudiger is het om altijd uit te gaan van losse vellen (kan eventueel 
een album kosten) waarbij een simpele bevestigingsmethode voldoet. 
 
Bij strips op stevig papier is het soms niet nodig verdere maatregelen te treffen. Omdat papier onder in-
vloed van door gloeilampen afgegeven warmte de neiging heeft te vervormen (kromtrekken en bobbelen) 
moet hier iets tegen ondernomen worden. Een effectieve oplossing is het gebruik van een metalen plaat als 
werkvlak en de afbeeldingen met magneetjes of magneetstrip stevig strak te bevestigen (pas wel op voor 
schaduwwerking van de bevestigingsmiddelen). 
 
Zorg ervoor dat de randen van en afbeelding ruim buiten de beeldrand van de monitor vallen. Dit voorkomt 
onaangename verrassingen bij het afspelen van de productie op een andere monitor of TV. 
 
Strips 
Laten we eens kijken uit welk beeldmateriaal een keuze kan worden gemaakt. Om te beginnen is er eeen 
ruim aanbod van strips. Strips zijn te vinden in dagbladen (vaak nog zwart-wit), in tijdschriften (meestal in 
kleur) en voor de echte liefhebber in albums die in de boekhandel en speciaalzaken verkrijgbaar zijn. Het 
kan ook zijn dat er nog oude strips ergens in huis liggen. 
 
We letten nu alleen even op de verschillende uitvoeringsvormen en de daarbij passende technieken voor 
opname en montage. 
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Kleur of zwart-wit      
Als eerste onderscheid hebben we reeds opgemerkt dat er strips in kleur en zwart-wit bestaan. Als appara-
tuur de mogelijkheid bidt te kiezen voor kleur of zwart-wit is het aan te raden deze keuze ook werkelijk te 
maken. Hierdoor wordt voorkomen dat het grafisch karakter van de zwart-wit strip verloren gaat door het 
ontstaan van een bepaalde kleurzweem. 
 
Stripformaten 
De vaste breedte-, hoogteverhoudingen van video zijn 5 : 3 en 16 : 9. 
 
Er bestaan strips die zijn opgebouwd uit afbeeldingen met vaste afmetingen waarbij deze afbeeldingen van 
vaste tekstblokken onder de afbeeldingen of van zogenaamde tekstbalonnen in de afbeeldingen zijn voor-
zien. Als de verhouding van hoogte een breedte overeenkomt met die van de video is dit het ideale beeld-
materiaal voor het maken van een Strip-video. Er hoeven geen hulpmiddelen te worden toegepast om het 
materiaal geschikt te maken voor gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afbeeldingen van strips kunnen breedte-hoogteverhoudingen hebben die niet overeenkomen met de 
beeldverhoudingen van video (bijvoorbeeld vierkant). Deze afbeeldingen van strips kunnen soms toch zon-
der extra aanpassingen worden gebruikt. Er moet alleen nagegaan worden of alle afbeeldingen zonder pro-
blemen kunnen worden weergegeven in de verhouding 16 : 9 of 4 : 3 (vaste beeldverhoudingen van video).   
Dit kan alleen als bij het beeldvullend maken van de afbeeldingen geen essentiële beeldinhoud verloren 
gaat. Ook moet erop gelet worden dat de beeldcompositie niet te veel wordt verstoord. Door wat met een 
afbeelding te schuiven is een redelijke uitsnede meestal wel te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
Als het onmogelijk is voor alle afbeeldingen een goede uitsnede te maken zal het kader van de afbeelding 
geheel binnen het videoformaat moeten vallen dat er het dichtst bij komt. Nu wordt het belangrijk dat de 
kaders van opvolgende beelden op dezelfde plaats in beeld komen. Hiervoor kan als hulpmiddel een kader 
van de juiste afmetingen worden uitgesneden in bijvoorbeeld etalagekarton (verkrijgbaar in verschillende 
kleuren) of ivoorkarton (wit). Het karton wordt zodanig aan het werkvlak bevestigd dat de afbeeldingen van 
de strip onder het karton op de juiste plaats zichtbaar worden in het kader. Kader en camera blijven in de-
zelfde positie en de afbeeldingen van de strip worden één voor één onder de uitsparing geplaatst en vast-
gelegd met de camera.  

 
Vrije vormgeving 
Strips die opgebouwd zijn uit afbeeldingen met verschillende afmetingen geven 
de meeste problemen bij het maken van een strip-video omdat er per afbeel-
ding moet worden bepaald wat de functie is hiervan is. Meestal wordt in deze 
strips gebruik gemaakt van tekstbalonnen waarvan de leesbaarheid ook niet 
mag worden aangetast. 
   
Het overzetten op video van dit soort strips vraagt om een hele serie creatieve 
oplossingen. Het is natuurlijk afhankelijk van hoever iemand wil gaan maar in 
deze gevallen zal het naast een effectief gebruik van de camera ook het knip-
pen, plakken, afdekken en zelfs retoucheren van de originele afbeeldingen op-
lossingen moeten bieden. Als je het heel mooi wilt maken zou je zelfs die hin-
derlijke tekstbalonnen kunnen verwijderen. Reken erop dat er dan heel veel tijd 
in gaat zitten maar dan krijg je wel het mooiste resultaat.  
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Gebruik van de digitale fotocamera of de vlakbed-scanner 
Heel veel van de hiervoor opgesomde problemen en bijbehorende oplossingen kunnen worden omzeild 
door het gebruik van een digitale fotocamera of een vlakbed-scanner. Met de fotcamera is het mogelijk fot-
o’s te maken met een zeer hoge resolutie. Een resolutie die vaak hoger is dan 4 x de resolutie van video 
(standaard 720 x 576 pixels). Hierdoor is het mogelijk een foto te maken van een aantal afbeeldingen tege-
lijk. De fotocamera moet nog steeds recht boven de strip worden geplaatst en de belichting moet ook aan 
de eisen voldoen. Het is mogelijk een foto in een fotobewerkingsprogramma te bewerken. De afbeeldingen 
kunnen worden ‘uitgeknipt’ en verschaald. Zo kan van elke afbeelding een digitale afbeelding 
(coputerbestand) worden gemaakt met de gewenste resolutie.  
 
Bij het gebruik van een vlakbed-scanner wordt het nog eenvoudiger om de afbeeldingen te digitaliseren. De 
resolutie van de vlakbed-scanner kan niet alleen veel hoger ingesteld worden dan bij een digitale fotocame-
ra maar ook het te digitaliseren oppervlak is veel groter. Kortom een strip op A4 formaat kan in z’n geheel 
worden gescand. Daarna kunnen de afzonderlijke afbeeldingen worden bewerkt zodat per afbeelding een 
computer bestandje kan worden gemaakt. Kijk dat scheelt een hoop werk en tijd die dan kan worden be-
steed aan het monteren want daar was alles om begonnen. 
 
Monteren      
Als de opnamen van de afzonderlijk afbeeldingen van een strip met de camcorder zijn gemaakt, kunnen de 
opnamen op de bekende wijze ingelezen worden in de PC. Met het montageprogramma zijn waar nodig 
nog wat kleine aanpassingen te maken en de montage kan worden gemaakt. Het enige punt waar op gelet 
moet worden is dat de afbeeldingen net zo lang zichtbaar zijn als het bijbehorende verhaal duurt. Als ex-
traatje kan muziek worden toegevoegd en -afhankelijk van het soort strip- het bijbehorende verhaal of de 
teksten in de tekstbalonnen worden ingesproken. 
 
Als de opnamen zijn gemaakt met een digitale fotocamera en deze opnamen zijn bewerkt zodat van elke 
afbeelding een computerbestand is kunnen deze afbeeldingen in het montageprogramma in volgorde op de 
tijdlijn worden gezet. 
 
Als de opnamen (scans) zijn gemaakt met de vlakbed-scanner en de afzonderlijke afbeeldingen zijn omge-
zet naar computerbestanden kunnen deze afbeeldingen in het montageprogramma net als de foto-
opnamen in volgorde op de tijdlijn worden gezet. 
 
Het gebruik van de vlakbed-scanner heeft bij ingewikkelde strips nog een voordeel. Het is mogelijk met de 
functies ‘positie’en ‘grootte’ direct te werken met een scan van een complete bladzijde (A4) van de strip. 
Elke gewenste afbeelding die op de bladzijde staat kan met het montageprogramma beeldvullend of in een 
kader zichtbaar worden gemaakt in de programmamonitor.  
 
Nog iets  
De besproken technieken voor strips kunnen natuurlijk ook worden toegepast op bijvoorbeeld foto’s, dia’s, 
postzegels, munten, ansichtkaarten, posters, schildrijen en andere (kunst-)voorwerpen. 
 
Denk erom dat op vrijwel alle gepubliceerde afbeeldingen en teksten het auteursrecht van toepassing is. 
Voor eigen gebruik zoals in het hier besproken geval is het kopiëren toegestaan. Het is echter niet toege-
staan zonder toestemming van de auteur het beeldmateriaal voor andere doeleinden te gebruiken.      

Bestuur, programmacommissie 
en de redactie  
wensen u prettige feestdagen  
en een Voorspoedig 2012 


