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augustus 2012 

 

25 juli Videokijkavond. Kanofimpjes etc. bekijken. 

1 augustus Buiten speelfilmpjes maken.  

8 augustus Script maken voor muziekvideo. 

15 augustus Bestuursvergadering. 

22 augustus Videokijkavond 

29 augustus Opruimavond. 

5 september Hoe muziek bij een video gebruikt kan worden.  

Zorg ervoor dat je op clubavonden altijd 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.  

Agenda juli: 

Mededelingen bestuur: 

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

 

Beste clubleden 

 

25 Juli  

Film en video kijkavond 

Een datum midden in de vakantietijd, het is altijd mogelijk dat er in deze periode weinig leden ko-

men. Maar met al die regen buiten kan je toch maar beter een koppie koffie en een mooi filmpje 

bekijken op de woensdagavond bij de videoclub.  

 

Deze avond zal worden gekeken naar de resultaten die zijn geboekt op de avond dat er is gefilmd 

bij de kanovereniging. De opzet en samenwerking viel hier in ieder geval zeker in het water. Alles 

bij elkaar genomen zullen we zien wat er is opgenomen. 

 

Ook de resultaten op de rode steen waar Jan Pieter ons in de gaten hield vanaf  zijn sokkel midden 

op het plein zullen worden getoond. Peter die een mooi verhaal vertelde over het wel en wee van 

de omgeving van het plein zou een mooie tekst kunnen zijn op een gezamenlijke film van de opna-

mes. 

 

1 Augustus 

Zo ik ga op vakantie, dus als het goed is krijgen we nu dus weer mooi weer. Een mooie gelegen-

heid voor de club om weer eens mooi buiten te filmen.  

 

Het onderwerp is eigenlijk niet helemaal bepaald soms is een spontane ingeving van de betrokkene 

het beste resultaat voor een geslaagde avond. Succes gewenst  vanuit een zonnig vakantieverblijf. 
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8 Augustus 

Toch makkelijk voor een programmacommissie/bestuur als er een lange lijst ligt met onderwerpen 

voorzien van een puntenscore. Aangegeven door de leden op de vergaderingen en in via de enquê-

te. We kijken nu aldoor naar de hoge score van een onderwerp. Maar in ieder geval kiezen we nu 

voor het onderwerp Script maken. Dit scoorde in een schaal van 1 op10 op 4 punten, dus een on-

voldoende. 

 

Waarom dan dit onderwerp. Kijk nou eens naar eindresultaten!!  wat vinden we leuk??  De filmpjes 

van de avond met de toneelacteurs. De zangavonden, de filmpjes van Wim (Katootje), Leo (AC de 

graaf), Aad (4 jaargetijden), Roel die een zolderkamer betimmert en Joop die een school filmt om 

er maar enkele te noemen. 

 

Ook andere leden hebben niet zomaar op de bonnefooi gefilmd er is eerst over nagedacht, er zijn 

spullen voor bij elkaar gezocht en dus ook een script gemaakt. Op papier of niet maar wel een idee 

uitgewerkt. Nou dat is nou het onderwerp. Een script maken in de breedste zin. Nu we dit snappen 

gaan we er iets leuks van maken. 

 

Hoe stel ik mij die avond voor (want ik ben er helaas niet bij). 

 

20.00 uur:  De bekende of nieuwe computerproblemen. 

 

20.15 uur: Ik stel voor eerst brainstormen over het onderwerp. Zet 4 tafels tegen elkaar en ga er 

 omheen zitten, samenwerken is een vereiste. 

 

Het onderwerp zijn de liedjes van Wim Sonneveld en Herman van Veen:  

‘Op de step op de step’ en ‘Opzij, opzij’ (zie pagina 5 en 6 van deze nieuwsbrief) 

 

1 - Zoek een notulist in de groep, deze noteert alle leuke ideeën die boven water komen 

2 - Kies iemand die de discussie een beetje knap houdt en zorgt dat er resultaten komen. 

3 - Laat iedereen op zijn beurt aan het woord komen. 

 

Luister naar de inhoud van het nummer, kijk welke leuke dingen je erbij kunt verzinnen en notu-

leer deze. Eventueel doet ieder dat voor zichzelf tijdens het luisteren. Doe dit meerdere keren. De-

gene die er thuis al over heeft nagedacht heeft misschien op ‘YouTube’ al leuke filmpjes gezien of 

iets bedacht. Ruud heeft ook de tekst meegebracht bij het nummer 

We kunnen ook een nieuwe tekst verzinnen en kijken of we hier een artiest voor vinden om het te 

zingen. Neem deze punten ook mee in de brainstormsessie/notulen. 
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21.00 uur Vervroeg de pauze, maar blijf aan de tafel zitten. Neem er een biertje bij van mij,  

deze reken ik wel weer af met Atie (Alleen als er resultaten komen). 

 

21.15 uur Kijk wat de resultaten zijn en werk de haalbaarheid uit. 

 Wie gaat er op de step, het kunnen natuurlijk ook alle of meerdere leden zijn 

 Ook kunnen we hiervoor weer artiesten vinden?? 

 Wat heb je erbij nodig? 

 Waar gaan we de opnames doen, binnen en of buiten. 

 Wie gaan er allemaal filmen. 

 

Ik laat het hierbij want volgens mij zit de avond er op en moet er al een mooi begin zijn gemaakt 

voor nog veel meer gezellige avonden. Als we er natuurlijk  iets van willen maken.  

 

      Maar dus eerst een script 

 

Uitgangspunt is dat we er meerdere filmpjes van krijgen. We doen dit voor alle leden en niet alleen 

voor Wim. Dus moet het zo zijn opgenomen dat iedereen ermee kan werken en eenieder het op 

zijn eigen manier leuk vindt. Blijf deze avond aan de tafel zitten maar neem er nog maar een bier-

tje of frissie bij. 

 

De groeten vanaf het vakantieverblijf. 

 

We gaan verder met het programma en het is ondertussen 

 

15 Augustus 

bestuursvergadering. 

 

22 Augustus 

Film en video kijkavond. 

Het wordt tijd om te beginnen met de vakantiefilms. En verder wat men wil laten zien. 

 

29 augustus 

Extra clubavond.  

Deze maand gebruiken we deze avond weer om de kast op te ruimen, de computers op te schonen,  

de kabels en haspels te controleren en er voor te zorgen dat alles technisch in orde komt. 
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Terugblik 

Nadat ik al eerdere proefversies had gekregen van het resultaat van de opnames van 14 maart 

2012 (inbraak) kreeg ik nu het uiteindelijke resultaat van Wim. Nou ik vond het weer een knap 

stukje werk als ik bedenk hoe we bezig waren die avond. 

 

Nergens om, we hadden een leuke avond, we hebben ervan geleerd en Roel had weer mooi een 

deur gescoord maar met de opnames ging het wel erg moeizaam. Ook de spelers hebben ervan 

genoten en ik vind dat we ze wel een DVD kunnen aanbieden met het resultaat als bedankje, en 

dan kunnen we ze ook weer eens een tweede keer vragen. Wie wil er 2 mooie exemplaren van ma-

ken in een hoesje? Dan kunnen we ze dankbaar aanbieden namens de club. 

 

We gaan de zaak eens uitwerken, evalueren en kijken hoe we hier ook een leerzame uitlegavond 

van kunnen maken. 

 

Hans Pronk 

 



Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO          augustus 2012: 5 

Songtekst: ‘Op de step’ (Wim Sonneveld) 
 
Op de step, op de step 

Ik ben zo blij dat ik hem heb 

 

En nou eens even zien 

Waar rij ik nou naar toe 

Naar Purmerend misschien 

Ik weet alleen niet hoe 

 

Toen zag ik die pastoor 

"Bent u misschien bekend 

Weet u misschien de weg 

Naar Purmerend" 

 

"Jazeker wel", zei de pastoor 

"Je gaat rechtuit en als maar door 

Kijk zie je die kapel 

Die ken je ongetwijfeld wel 

En als je daar dan bent 

Vraag dan de weg naar Purmerend 

Dag vent." 

 

Op de step, op de step 

Ik ben zo blij dat ik hem heb 

 

Toen zag ik die mevrouw 

"Bent u misschien bekend 

Weet u misschien de weg naar Purmerend" 

 

"O zeker wel", zei die mevrouw 

"Je rijdt maar door tot dat gebouw 

Dat is een modezaak 

Daar kom ik zelf ontzettend vaak 

En als je daar dan bent 

Vraag dan de weg naar Purmerend 

Dag vent" 

 

Op de step, op de step 

Ik ben zo blij dat ik hem heb 

 

Toen zag ik een chauffeur 

"Bent u misschien bekend 

Weet u misschien de weg naar Purmerend" 

 

"Jazeker wel", zei de chauffeur 

"Je bent net aan de goeie deur 

Met een tikkeltje geluk 

Maak ik die step vast aan mijn truck 

En ik sleep je het hele end 

Naar Purmerend, naar Purmerend 

Naar Purmerend"... 
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Songtekst: ‘opzij opzij opzij’ Herman van Veen  
 

Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

wij hebben ongelofelijke haast. 

Opzij, opzij, opzij, 

want wij zijn haast te laat, 

wij hebben maar een paar minuten tijd. 

 

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 

 

Een andere keer misschien 

dan blijven we wel slapen 

en kunnen dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, voetbal en de lotto praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 

 

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 

 

Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

wij hebben ongelofelijke haast.                              

Opzij, opzij, opzij, 

want wij zijn haast te laat, 

wij hebben maar een paar minuten tijd. 

 

(Door elkaar) 
Een andere keer misschien 

dan blijven we wel slapen 

en kunnen dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, voetbal en de lotto praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 

 

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 

 

Een andere keer misschien 

dan blijven we wel slapen 

en kunnen dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, voetbal en de lotto praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed. 

 

Opzij, opzij, opzij... Opzij, opzij, opzij... Opzij, opzij, opzij... Opzij, opzij, opzij...  

 

(Door elkaar) 
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 

 

Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

wij hebben ongelofelijke haast. 

Opzij, opzij, opzij, 

want wij zijn haast te laat, 

wij hebben maar een paar minuten tijd. 

 

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 

EEN ANDERE KEER MISSCHIEN!!! 


