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september 2012 

 

22 augustus Videokijkavond 

29 augustus Opruimen van kasten, Pc’s, controleren kabellengten, intercomkastjes, etc. 

De extra lampen, waarvoor nu de stroomvoorziening ook aanwezig is, gaan we 

in gebruik nemen.  

5 september Hoe muziek bij je video gebruikt kan worden.  

12 augustus Inventarisatie beelden van de kanovereniging t.b.v. montage hiervan. 

19 september Bestuursvergadering 

26 september Videokijkavond 

4 oktober Handmatige instellingen van de verschillende videocamera’s  
Werkt het dan ook echt? 

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 september: 

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, 

 

De nieuwsbrief voor de komende maand is weer klaar zodat jullie deze op je gemak mooi buiten in 

de zon kunnen lezen. Het filmen buiten is niet goed mogelijk, daar het te snel donker wordt. Van-

daar activiteiten die we in ons eigen clubgebouw kunnen uitvoeren. De filmkijkavond van 22 au-

gustus is natuurlijk bedoeld om al onze eigen filmpjes met elkaar te delen en eventueel te becom-

mentariëren. Er is afgelopen tijd ook verschillende keren buiten filmmateriaal opgenomen dat we 

vast nog niet van alle leden hebben gezien. Ook ander eigen filmmateriaal is welkom om aan club-

genoten te laten zien. 

 

VideoRally op zondag 9 september 
 
Nadat de vorige datum voor de VideoRally op een dramatische manier in het (regen)water is 
gevallen gaan wij nu op 9 september een nieuwe poging doen. 
 
De aantrekkelijke route die de organisatoren Henk Oerlemans en Nico Lieshout hebben uit-
gezet staat nog steeds en kan zondermeer zorgen voor een aangename dag. We starten om 
10:30 uur in het Burger King restaurant bij het NS-station in Hoorn. Verzamelen vanaf 10:00 
uur in dit restaurant. De koffie staat klaar. 
 
Namens de organisatoren tot ziens op 9 september…………Henk en Nico 
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De week erop hebben we eigenlijk een extra (vijfde) clubavond. Deze wordt traditioneel gebruikt 

om materiaal op te ruimen en achterstallige zaken in te halen. Bestanden van de Pc moeten 

‘opgeruimd’ worden, er moet nog wat materiaal worden gecontroleerd en geplaatst (verlichting) en 

zo zijn er altijd genoeg dingen die moeten gebeuren. Denk niet bij je eigen: dat doen anderen wel, 

want iedereen kan wel wat doen en vele handen maken licht werk! 

 

Woensdag 5 September 

Muziek bij een videomontage*). Dat is voor velen van ons nog wel erg lasting. Waar halen we 

muziek vandaan? Welke muziek is geschikt voor desbetreffende film? Wanneer moet muziek 

zachter klinken of juist wat luider? Dit zijn zo van die vragen, die we met elkaar door willen nemen 

opdat we daar weer wat van kunnen leren.  

*) Op pagina 5 van deze nieuwsbrief nogmaals het artikeltje over geluid dat eerder verscheen in de 

nieuwsbrief van januari 2012) 

Zondag 9 september  

zullen we de uitgestelde videorally, die georganiseerd was door Henk en Nico, alsnog gaan uitvo-

eren. Zij hebben vol enthousiasme deze tocht bedacht en uitgewerkt. Het is altijd leuk om dan met 

zoveel mogelijk leden aan deze rally mee te doen, mooie en goede opnamen te maken om er 

daarna een mooie reportage van te maken, die we natuurlijk ook samen weer zullen bekijken en 

beoordelen. We hopen deze zondag op beter weer dan op de eerdere datum die was gepland en 

informatie hierover vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Woensdag 12 September 

De filmbeelden van de kanovereniging zijn nog niet allemaal verwerkt.  Deze moeten nog op de 

club-computer worden gezet. Degenen die gefilmd hebben worden verzocht de beelden alvast te 

bekijken, de onbruikbare gedeelten te verwijderen en vervolgens deze beelden op een stick of 

harde schijf te zetten om op de computer te kunnen overzetten. Deze avond kunnen we ze dan 

bekijken en de mogelijkheden voor een goede montage onderzoeken.  

 

Ook voor degenen die niet gefilmd hebben: het is beslist leerzaam en leuk om van college-

clubgenoten hun filmbeelden te zien en te weten hoe we dat gaan gebruiken in een montage die 

vertoond kan worden aan een breder publiek. 
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Woensdag 19 september 

Bestuursvergadering.  Die is zoals gebruikelijk op de derde woensdag van de maand. Met de ver-

schillende bestuursleden nemen we dan de zaken omtrent onze vereniging door en maken we een 

activiteitenagenda. Ik wil nog wel benadrukken dat deze vergaderingen altijd door de leden bezocht 

mogen worden. Dus als je wilt weten hoe dat gaat of als je bijvoorbeeld ideeën hebt dan zijn jullie 

altijd welkom. 

 

Woensdag 26 September 

Een videokijkavond. Die avond vertonen we ook weer de verschillende filmpjes van de leden of we 

putten uit ons archief. Wij filmen, monteren en verwerken alles tot mooie reportages en die zijn 

natuurlijk om gezien te worden. Dat doen we maandelijks op de 4e woensdag van de maand.   

Dan alvast een vooruitblik naar de volgende maand. Op 3 oktober willen we eens kijken hoe we de 

handmatige instellingen van onze verschillende camera’s kunnen gebruiken. We hebben ontdekt 

dat tegenwoordig alle camera’s automatische instellingen hebben die op zich goed gebruikt kunnen 

worden, echter, soms is het noodzakelijk om zelf met de hand bepaalde instellingen vast te zetten.  

 

Dat kan, maar zelfs dan blijkt de camera vaak toch zelf ook nog te ‘denken’ en aanpassingen te 

doen. Dat willen we eens gaan onderzoeken opdat we eventuele problemen bij het maken van op-

namen kunnen voorkomen. 

 

Jullie zien het wel. Onze vereniging zit niet stil en we blijven actief met elkaar op het gebied van 

videofilm en –montage.  

 

Ruud 

 

Filmen buiten. 
 
Ja, de afgelopen tijd was het natuurlijk langer licht en daar proberen we als vereniging altijd ge-

bruik van te maken door dan met onze camera’s op pad te gaan en op een buitenlocatie filmopna-

men te maken. 

 

Woensdag 8 augustus hebben we dat gedaan, waarbij we een verhaaltje hebben omgezet in een 

script. Aan de hand hiervan hebben we de opnamen gemaakt hetgeen goed werkte. Het maken van 

zo’n script lijkt altijd wel een hele grote en moeilijke klus maar ik vond zelf dat het script dat Wim 

had gemaakt heel duidelijk was en ons goed hielp.  

 

Het verhaal ging over een ‘verloren boek’ waarbij de vinder daarvan de verliezer van het boek 

maar niet kon inhalen om het terug te kunnen geven. Het was heel leuk om te doen en Leo, Aad en 

Peter hebben hun best gedaan om alle losse scênes zo goed mogelijk op te nemen.  

 

Henk was ook aan het filmen, maar hij zorgde voor de ‘making of’ van dit hele gebeuren. Al deze 

opnamen moeten we dan natuurlijk gaan monteren en daar dan een goed lopend en kloppend 

speelfilmpje van maken.   

 

Het was goed weer, de constructie om het boek te kunnen verliezen was goed doordacht gemaakt, 

de acteurs deden herhaaldelijk hun best, dus er moet toch iets leuks uit kunnen komen. Het was in 

ieder geval erg leuk om met elkaar te doen en zelfs vele voorbijgangers waren nieuwsgierig naar 

wat er allemaal gaande was. Wie weet kunnen ze dat gauw terugzien op onze site, als we het re-

sultaat hiervan daar op plaatsen. 

  

Ik vond het leuk om jullie hier over wat te vertellen en als er andere leden zijn die ook hun ervarin-

gen met betrekking tot onze club willen verwoorden, dan is de maandelijkse nieuwsbrief daar heel 

geschikt voor. Schroom niet en probeer het, zou ik zeggen. 
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Muziek bij de video 
 
Het sluitstuk van een montage is vaak de muziek. Niet omdat het niet zo belangrijk is, in tegendeel, maar omdat 
het verre van eenvoudig is de juiste muziek te vinden en dan ook nog vlekkeloos in te voegen. Voorwaarde is dat 
je in ieder geval genoeg keus hebt en dat je ook de repertoire kennis hebt om een toepasselijk muziekje uit te 
zoeken. Muziek moet de inhoud van je video ondersteunen en liefst versterken. Als vuistregel kun je zeggen dat 
alle muziek geschikt is zolang het niet duidelijk ongeschikt is. Eigenlijk weet je dat pas min of meer zeker als je 
een paar muziekjes probeert. Het wordt dan meestal wel duidelijk welke muziek het beste bij de video past. De 
muziek voegt dan iets toe. Als dat niet het geval is of -erger nog- de muziek storend is, zoek dan naar iets beters.  
 
Wat je in ieder geval moet vermijden is dat je muziek kiest die overduidelijk al een bepaalde betekenis heeft. Als 
die betekenis niet overeenkomt met de inhoud van de video werkt dit verwarrend. Dit is vooral het geval met ge-
zongen teksten. Zodra er woorden in de tekst voorkomen die niet worden ondersteund door de beelden roept dat 
onmiddellijk vragen op. We zitten nu eenmaal zo in elkaar dat we willen zien wat we horen. Bij zang in een vreem-
de taal, die je niet of minder goed verstaat, is het probleem eigenlijk niet zo aan de orde. Als je aan beelden uit 
Griekenland een stukje Grieks gezongen volksmuziek toevoegt kan het liedje misschien wel over slecht weer 
gaan terwijl er zonnige beelden te zien zijn. De kans is klein dat een Griek je video ziet maar die zal zich dan toch 
afvragen waar hij naar zit te kijken.  
 
Om al die problemen te voorkomen is het beter om instrumentale muziek te gebruiken. Om te beginnen is wel 
handig om te zoeken naar een muziekstuk met een titel die overeenkomt met de sfeer die de video moet over-
brengen. De componist heeft het stuk vaak niet zomaar die bepaalde titel meegegeven. Kies niet voor overbeken-
de muziek want de kans is groot dat de kijker zich hierdoor alleen maar laat afleiden. Als je eenmaal definitief en 
tot tevredenheid gekozen hebt voor bepaalde muziek zal die ook voor altijd horen bij de beelden; het is nauwelijks 
nog mogelijk de beelden ooit met andere muziek te combineren.     
 
 
Muziek toevoegen aan de montage 
Het is ook een probleem om muziek te vinden die dezelfde lengte heeft als de video. Vaak komt het voor in mon-
tages dat de toegevoegde muziek na een korte stilte overgaat in een ander muziekstuk waardoor de verwachting 
ontstaat dat er in de video ook een ander onderwerp zal komen. Vaak blijken de beelden gewoon met hetzelfde 
onderwerp door te gaan. Alleen in het geval dat je een video maakt met de muziek als uitgangspunt is kun je er-
voor zorgen dat de beelden net zo lang duren als de muziek.  
 
Als de video over één onderwerp gaat kun je het beste één passend muziekstuk te kiezen voor de sound track. 
Nu kan zich soms het probleem voordoen dat de gekozen muziek te lang is. In dat geval is het van belang om 
een keuze te maken. Het is mogelijk dat de video een duidelijk begin of een duidelijk slot heeft. Als de muziek het 
begin van een video moet ondersteunen kan de muziek gewoon aan het begin beginnen en eindigen met een 
‘fade-out’. Als de muziek het einde van een video moet ondersteunen kan de muziek beginnen met een ’fade-in’ 
en het einde samenvallen met het einde van de video.  
 
Het wordt wat lastiger als zowel het begin als het einde samen moeten vallen met de video. In dat geval zal er-
gens in het midden een fade-out en daarna een ‘fade-in’ kunnen worden gemaakt. Dit kan het beste door op dit 
punt het directe (live) geluid te versterken waardoor ongemerkt de muziek kan worden ingekort. Deze laatste me-
thode kan ook toegepast worden als de muziek niet lang genoeg is. Na de ’fade-out’ kan de muziek langer ge-
maakt worden door een ’fade-in’ te maken op een punt in de muziek dat meer naar het begin van het stuk ligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je er voldoende tijd in wilt stoppen is het zelfs mogelijk op het muziek spoor een aantal malen hetzelfde num-
mer te plaatsen en door op bepaalde punten waar de muziek hetzelfde is (en dat komt gelukkig heel veel voor in 
muziek) in te korten en naadloos aan elkaar te koppelen.  
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Als de muziek goed in de maat doorloopt (de ’beats’ lopen gelijk) kun je beide delen het beste koppelen door op 
dit punt een ‘cross-fade’ toe te passen. Om het goede punt te vinden is het handig op twee geluidssporen te wer-
ken met zichtbare golfvorm. Door de geluidssporen nu zo onder elkaar te plaatsen dat delen met golfvorm zicht-
baar en hoorbaar gelijk liggen is gemakkelijk het punt te vinden waar de delen met een ‘cross-fade’ ongemerkt 
aan elkaar kunnen worden gekoppeld. 
 
Vraag je hoe dan ook altijd eerst af of het wel nodig is een video over de gehele lengte van muziek te voorzien. 
Soms is het echt niet nodig. Zeker niet als het een video betreft met veel relevant live geluid. Als je iemand ziet 
die aan het zagen en boren is of je ziet andere zaken waar een specifiek geluid bij hoort zoals bijvoorbeeld een 
waterval of een langsrazende trein is muziek niet zo nodig en kan gerust worden weggelaten worden of eventueel 
op een minimum niveau doorgaan.  
 
 
Hoe kom je aan geschikte muziek? 
We hebben muziek tegenwoordig eigenlijk via internet voor het oprapen. Vroeger was het een veel groter pro-
bleem om aan geschikte muziek te komen. Je moest al een hele verzameling in je bezit hebben op LP’s, Singles, 
Compact Disks, of Compact Cassettes of zelfs ‘reel to reel’ tapes.  
 
Het kan nu dus alleen maar tijd kosten geschikte muziek te vinden. De mogelijkheden om alle mogelijke muziek 
binnen te halen zijn enorm groot. Over het algemeen zijn de *.mp3-bestanden op het internet de populairste mu-
ziekbestanden. Er is ook wat aanbod van *.ogg maar ondanks de beweerde betere kwaliteit zie je ze niet zoveel. 
Via Google en YouTube kun je vrijwel alle muziek vinden die je maar wil. Als je eenmaal iets hebt gevonden is het 
handig om het meteen maar op te slaan (ook als je niet zeker weet of je het bruikbaar is) want het kan behoorlijk 
lastig zijn iets later terug te vinden op het web.  
 
Bestanden die ook veel voorkomen zijn midi-bestanden (*.mid). Het nadeel van dit soort bestanden is dat de mu-
ziek op elke PC anders klinkt. Dit is te wijten aan het verschil in kwaliteit van de geluidsmodules die standaard 
aanwezig zijn op de geluidskaart of in midiprogramma’s. Er kan ook gebruik worden gemaakt van externe geluids-
modules of synthesizers maar voor eenvoudig thuisgebruik valt de laatste mogelijkheid al snel af. Het voordeel 
van midi-bestanden is dat deze bestanden alle informatie bevatten over het muziekstuk. Voor alle instrumenten is 
een soort lijst beschikbaar die het instrument bestuurt. In deze ‘lijst’ staat vermeld wanneer en hoelang een be-
paalde toon op een instrument moet k;inken. Het is mogelijk met een midiprogramma verschillende instrumenten 
te kiezen zodat het betreffende nummer met dezelfde gegevens heel anders kan klinken. Ook kun je -als je dat 
wilt- veranderingen aanbrengen in de muziek zelf. Je kunt in de lijst met gegevens (event list) wijzigingen aan-
brengen waardoor andere tonen worden aangestuurd. In principe zou je op die manier een eigen compositie kun-
nen maken.  
 
Als je je geroepen voelt om echt zelf iets te maken kan dat ook. De eenvoudigste manier is om dit te doen met het 
onderdeel ‘matrix editor’ (ook wel pianorol genoemd).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ‘matrix editor’ heeft als kenmerk meestal een verticale afbeelding van een pianoklavier voor de toonhoogten 
en een horizontale tijdsindeling. Als je een toets aanklikt wordt het bijbehorende gluid hoorbaar. Met een stukje 
schrijfgereedschap kun je ter hoogte van een toets van op klavier een lijn trekken. De lengte van de lijn geeft aan 
waar de toon, die hoort bij de gekozen toets, moet beginnen en eindigen. Als nu (bij het afspelen van rechts naar 
links) de lijnen de toetsen raken, worden de tonen in een bepaald tempo hoorbaar.    
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Het leuke is dat de klank van het instrument dat gekozen wordt heel veel invloed heeft op de indruk die de muziek 
maakt. Je zou een paar tonen kunnen intekenen die bij afspelen een klein melodietje spelen. Hiervoor kun je -om 
het te proberen- volstrekt willekeurig lijntjes zetten in de matrix. Hoe je het ook went of keert, dit levert een stukje 
muziek op. Het zal wel wat simpel gepingel zijn als je het (standaard) pianogeluid als midi-instrument kiest maar 
als je als instrument bijvoorbeeld ’volledig orkest’ kiest begint het echt ergens op te lijken. Soms is het alleen no-
dig om een paar noten te veranderen of weg te laten en je hebt je eigen muziek gecomponeerd. Uiteraard kun je 
niet op deze manier zomaar even een minutenlang meesterwerk neerzetten maar voor korte stukjes werkt het 
prima. 
 
Als je iets van muzieknotatie weet is midi helemaal mooi gereedschap. In de zogenaamde ‘Score editor’ kun je 
noten invoeren.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De noten kun je overnemen van een bestaand muziekstuk of zelf verzinnen. Aan elke notenbalk kun je een instru-
ment toewijzen. Links naast de notenbalken (score) staan de symbolen die je kunt plaatsen op de notenbalken. 
Het is mogelijk de tonen te horen bij het invoeren. Op elk moment kun je afspelen wat je hebt genoteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel minder tijdrovend is het gebruik van een speciaal midi-keyboard bij het invoeren van de noten. Een midipro-
gramma voorziet in de mogelijkheid onmiddellijk de tonen die gespeeld worden op zo’n keyboard om te zetten 
naar noten op een notenbalk. Er zijn ook speciale midi keyboards in combinatie met een PC-keyboard. De kracht 
van midi ligt er voornamelijk in dat je de noten net zolang op je gemak kan bewerken tot er een  stukje muziek 
ontstaat dat helemaal naar je zin is. 

 
Nog een mogelijkheid om min of meer zelf muziek te 
maken is het programma ‘Music Maker’ van Magix. Het 
programma bevat samples van een bepaalde lengte die 
per spoor achterelkaar kunnen worden geplaatst. Hier-
door ontstaat muziek die je helemaal zelf kunt samen-
stellen. Het programma bevat ook het onderdeel ‘Song 
Maker’ dat op bestelling muziek maakt waarbij de ge-
bruiker kan opgeven hoelang de muziek moet duren, in 
welke stijl en welke instrumenten erin voorkomen. Als je 
de keuzes hebt gemaakt gaat Music Maker een arrange-
ment maken.  

 
De arrangementen die MusicMaker zelf maakt zijn nogal vol, dat wil zeggen dat alle instrumenten vrijwel doorlo-
pend spelen en even sterk zijn. Je kunt het arrangement beluisteren en bepalen of het al of niet naar wens is. Met 
één druk op de knop kun je MusicMaker een ander arrangement laten maken. Als het arrangement globaal aan 
de verwachtingen voldoet maar toch dingen bevat die je liever niet hebt, is het beter om het arrangement te be-
houden en er zelf wat veranderingen aan te brengen. Je kunt bijvoorbeeld samples vervangen of verwijderen, 
volumes beter op elkaar afstemmen of het tempo wijzigen. Een beperkte versie van ‘Song Maker’ is ook opgeno-
men in de laatste versies van ‘Video deluxe’ van Magix. 


