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maart 2012 

 

22  februari  Meer-cameraopnamen van een rapper. 

29 februari  Videokijkavond. 

7 maart  Inloopavond met bescheiden programma 

14  maart  Opnemen toneelstukje gespeeld door externe spelers.  

21  maart  Bestuursvergadering  

28  maart  Videokijkavond en vertonen van montages winterlied 2011 

4  april Filmen van Keezcompetitie  

 

Ja dat is even slikken vanaf 10 januari 1990 tot januari 2012 heeft het clubblad een wezenlijke rol 

gespeeld in de videoclub, en dan zou nu zomaar het doek vallen voor deze informatiebron. Geluk-

kig is het niet zover gekomen, we zijn gewoon weer een stap terug gegaan en dat hoeft natuurlijk 

geen probleem te zijn.  

 

In de beginjaren van de club was het ook een nieuwsbrief en later is dit steeds verder uitgegroeid 

naar een volwassen clubblad met alle informatie over video en dergelijke. In de jaren dat het nog 

op de oude manier werd gemaakt hielp Peter ook nog mee met het knip en plakwerk. Wim en Peter 

in ieder geval bedankt voor al die jaren die jullie hieraan hebben meegewerkt. Ook al de personen 

die de nieuwsfeiten en nuttige tips gaven worden hierbij bedankt voor de geboden diensten. 

 

De Nieuwsbrief 

Een nieuwe start met dezelfde mensen en dezelfde inzet zal ook net als iedere maand hiervoor ver-

schijnen en in het postvak in van uw computer worden gedeponeerd De Agenda zal een vast on-

derdeel zijn van de nieuwsbrief maar het bestuur zal er zorg voor dragen dat deze activiteiten die 

hier in staan vermeld, ook worden toegelicht zodat een ieder weet wat er komen gaat. 

Met ingang van heden is het ‘VideoClub Magazine’ vervangen door de ‘Nieuwsbrief van Video-

Club HOORN en de REGIO’. VideoClub Magazine was een maandblad dat naast artikelen met 

betrekking op de videohobby gevuld werd met vaste rubrieken. Omdat het steeds meer in-

spanning kost elke maand het blad opnieuw gevuld te krijgen wordt overgestapt naar de 

nieuwsbrief.  

 

De nieuwsbrief heeft slechts één vast onderdeel. Dat is de ‘Agenda’ waarin de clubactiviteiten 

van de komende maand worden vermeld met daaraan verbonden mededelingen van het be-

stuur waarin de geplande activiteiten kunnen worden toegelicht. Verder is de inhoud helemaal 

afhankelijk van inzendingen die bij de redactie binnenkomen. De Nieuwsbrief zal net als Vi-

deoClubMagazine verschijnen in de week na de bestuursvergadering.  

 
De redactie 

Agenda maart: 

Mededelingen bestuur: 

Deze nieuwsbrief is een maandelijkse uitgave van VideoClub HOORN en de REGIO   |   http://www.videoclub-hoorn.nl  |  blocq.x11@tiscali.nl 



Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO          maart 2012: 2 

Aan mij de eer om in deze eerste nieuwsbrief de komende clubavonden toe te lichten. 

 

22 Februari 2012 

Rapper Ronald Smit 

Vorig jaar hebben we om het meercamera werk te oefenen deze zanger ook al eens uitgenodigd en 

omdat we zelf al het winterlied hebben gezongen is dit weer heel iets anders. Het oefenen van het 

meercamerawerk is zeer belangrijk omdat we eerdaags weer een project moeten opnemen, ook 

het testen en aansluiten van de kabels en apparatuur zal worden geoefend. Deze avond dus came-

ra – statief – koptelefoon -  lader of extra accu en natuurlijk de snoertjes en verlooppluggen mee-

brengen. 

 

29 Februari 2012 

Filmkijkavond 

Op deze avond zullen we de beelden zien van Rob van Dijk, wie was dat ook alweer? Rob was met 

een echte speelfilm bezig in Hoorn en had de videoclub gevraagd of ze wilde meehelpen met mon-

teren. Wim heeft hier een stukje ruw materiaal van gekregen en is als test hiermee aan de slag ge-

gaan.  Op deze avond krijgen we hier een toelichting en beelden van te zien. 

 

Ook zal Hans een oud speelfilmpje meebrengen dat we in het verleden met de videoclub hebben 

gemaakt (op een thema avond). We laten het nu weer eens zien om te kijken of er belangstelling is 

om zoiets weer eens te doen. Verder is er gelegenheid om eigen films te laten zien of andere inte-

ressante beelden. Montages van het winterlied komen op 28 maart aan de beurt. 

 

7 Maart 2012  

Inloopavond met bescheiden programma 

Hier een toelichting en de persinfo die naar verschillende bladen, RTVNH en radio Hoorn is ver-

stuurd. 

 

Zware sneeuwval bij Hoornse videoclub 
Videoclub Hoorn en de Regio heeft op 7 maart 2012 open huis in het geheel gerestaureerde ge-

bouw van het Hoorns Harmonie Orkest.  

 

Adres:  Achterstraat 43 – 45 (verlengde van de Koepoortsweg)  

Postcode: 1621 GH in HOORN.    Aanvang 20.00 

 

De videoclub heeft  hier een eigen groene wand waar 

ze prachtige green (ofwel blue) screen opnames kun-

nen maken en deze ook zullen laten zien! Een ieder die 

bijvoorbeeld wil playbacken op het winterlied en zo in 

een sneeuwlandschap wordt geprojecteerd kan zijn 

gang gaan. Behalve dat wij ons op een gezellige manier 

aan U willen voorstellen willen wij op deze avond ook 

nog een korte uitleg over de videocamera geven. Hier-

bij wordt uitleg gegeven over de witbalans, de handma-

tige en automatische instellingen van de camera. 

 

Wat voor de leden vandaag de dag het meeste aanspreekt is natuurlijk de montagesoftware. On-

derwerpen als wat er zoal te koop is, en wat werkt het meest gebruiksvriendelijk zal nader worden 

belicht. Op deze inloopavond zullen we zeker veel van uw vragen kunnen beantwoorden. Een kleine 

demonstratie van de softwaremogelijkheden zal worden gemaakt met de opnames van het winter-

lied met misschien U in de hoofdrol. 

 

De videoclub heeft iedere woensdag avond zijn deuren voor u open. De clubavond begint dan met 

gratis koffie, en aan de bar worden dan eerst de computerproblemen behandeld. Ook kunt u ken-

nismaken met ons bekende meercamera werk, hier maken wij met 4 camera’s en een regiekamer 

een directe registratie van musicals en evenementen in feesttenten en schouwburgen. 

 

Als u via Google intikt   ‘videoclub hoorn en de regio’   ziet U alle info over ons. 
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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.  

14 Maart 2012 

Opnemen van een toneelstukje 

Op deze avond hebben we als alles goed verloopt volgens de gemaakte afspraken ook weer een 

oefenavond voor het meercamerawerk maar ook kan hier los worden gefilmd door een ieder die 

van filmen houdt. Op deze avond is een tweetal toneelspelers uitgenodigd die de sketch van Jonny 

en Rijk zullen naspelen zie de volgende link.  

http://www.videoarchief-hoorn.nl/DATA/Inbraak.wmv  

 

Ook dus deze avond een ieder de camera – statief – koptelefoon -  lader of extra accu en natuurlijk 

de snoertjes en verlooppluggen meebrengen. Een opname bandje zal natuurlijk zeker niet overbo-

dig zijn. Voor deze avond hebben we eigenlijk als decor nog nodig een deur draaiend in een kozijn 

en voorzien van twee zijkanten van een halve meter om voor de groene wand te zetten.  

 

Het bestuur heeft zich weer ingezet om een leuk programma te bieden deze maand en vraagt aan 

een of meerdere leden om dit te verzorgen laat het ons even weten. 

Mail: hanspronk@quicknet.nl 

21 Maart 2012    

Bestuursvergadering 

Deze avond gaan wij weer terugkijken hoe de afgelopen maand is verlopen en de inspanningen zijn 

beloond met gezellige avonden want dat was tenslotte een van de doelstellingen van de videoclub. 

Ook gaan we wederom een nieuw programma voor de komende 5 weken bedenken en organiseren, 

en houden U op de hoogte via deze Nieuwsbrief. 

 

Hans Pronk, interim voorzitter  

 

Zo dat was dus voor de eerste nieuwsbrief de toelichting op het programma van de komende 

maand die iedere keer in de Nieuwsbrief komt te staan. Ook de advertentie moet je goed onthou-

den als je aan een nieuwe VDB computer toe bent, hele goede ervaringen en service hiermee moet 

je meenemen in je beslissing. Een bezoek aan dit bedrijf en winkel met cursusruimte staat ook nog 

in de planning voor het komende jaar. 

 

Hans 

http://www.videoarchief-hoorn.nl/DATA/Inbraak.wmv
mailto:hanspronk@quicknet.nl
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