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november|december  

2012      

 

24 oktober Videokijkavond: resultaten VideoRally 2012 

31 oktober Extra-avond = opruimavond 

7 November Powerpointpresentaties.  

Verkenning hoe een powerpoint presentatie te maken.  

14 November Voorbereiding voor opnames aan de bar van het lied van Frans Duijts:  

‘In Ons Café’  

Hoe zullen we de rollen verdelen, welke uitsneden, wat wordt het script  

21 November VideoFestival 2012 

Bestuursvergadering vervalt en wordt doorgeschoven naar 19 december 2012  

28 November Opnames maken die we hebben voorbereid op 14 november 2012  

5 december Geen clubavond  

12 december Videofilmpjes van het videofestival worden nader bekeken en besproken.  

19 december Bestuursvergadering  

26 december Geen clubavond.  

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 november | december: 

Mededelingen bestuur: 

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

Beste clubgenoten, 

 

Let goed op want dit is de nieuwsbrief van november en december 2012. Dat komt vooral door de 

indeling van de avonden en omdat er clubavonden uitvallen.  In december is er slechts één club-

avond. 

 

21 november 2012 videofestival 
Het videofilmfestival wordt gehouden op een avond waarop u meestal niet naar de club gaat. 

Dan is er een bestuursvergadering. Maar deze vergadering houden we dit keer niet. In plaats daar-

van wordt het videofilmfestival gehouden. 

 

U wordt dan allemaal verwacht, liefst in gezelschap van uw partner of andere video geïnteresseer-

den. En het belangrijkste niet te vergeten uw videofilmpje. We weten het allemaal dat het festival 

een jaarlijks terugkomend evenement is en toch moet er op het aller laatste moment nog een film-

pje in elkaar gezet worden.  
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Ja, en dat valt dan niet altijd mee wat dan weer gauw uitmondt in het niet hebben van een video-

filmpje. En dat is jammer voor uzelf maar ook voor de andere aanwezigen. Maar de hoop op een 

filmpje is er wel bij het bestuur. De laatste tijd worden er op de videokijkavonden regelmatig leuke 

filmpjes getoond met een goede kwaliteit. Het zal daarom een ieder wel gaan lukken om een film-

pje in te zenden. Bovendien worden die filmpjes nogmaals besproken op de clubavond van 12 de-

cember 2012. 

 

Nu de eisen gesteld aan het filmpje kent u vast nog wel. Tijdsduur is maximaal vijf minuten en het 

onderwerp is vrij. Het filmpje mag niet gedateerd zijn en liefst zo recent mogelijk. 

 

Over de afgelopen clubavonden kan het volgende worden gezegd. Het weer was ontzettend be-

roerd toen we bij de parkschouwburg stonden bij de rode loper. Ook werd toen aangelopen tegen 

het feit dat we eigenlijk altijd filmen onder redelijke goede licht omstandigheden. Nu was het een 

stuk donkerder en waren de opgenomen beelden navenant. 

 

Het kennen van de eigen camera is altijd een hoofdstuk apart. Dat komt niet altijd door de hele 

kleine knopjes alleen maar ook doordat we nog niet allemaal weten waar je moet zoeken om een 

bepaalde handeling te kunnen uitvoeren. Mede doordat de fabrikanten allerhande verschillende ter-

men op dezelfde functies loslaten, maakt het er niet duidelijker op. 

 

Wat betekent dit menu item of hoe kan ik met de hand witten! Dat waren wel de duidelijkst hoor-

bare opmerkingen die te horen waren op de clubavond waarbij de handinstellingen van de camera 

opnieuw aan een onderzoek werden onderworpen. Hopelijk geeft het een ieder de noodzaak weer 

om nog eens het instructieboekje ter hand te nemen, zodat je ook onder wat moeilijker omstandig-

heden kan filmen en het resultaat bruikbaar is. Niets zo jammer als je opnames niet kan gebruiken 

doordat de kwaliteit slecht is. 

 

Wat gaan we verder doen?? Velen hebben aandacht gevraagd voor het onderwerp Powerpoint. 

Dat gaat invulling krijgen op 7 november. Er zal worden uitgelegd hoe te beginnen een presentatie 

op te zetten en uit te voeren. Wanneer u niet komt gaat belangrijke informatie uw neus voorbij! 

 

Een lied opnemen dat hebben we vaker gedaan en begint zo langzamerhand een traditie te wor-

den. Deze traditie zetten we voort met een lied van Frans Duijts. ‘In ons café’. Er is een bar in het 

clubgebouw aanwezig dus het belangrijkste attribuut is er. Op 14 nov. gaan we ons voorbereiden. 

We verdelen de rollen, kiezen camerastandpunten, gaan een script maken en letten vast goed op 

of we nog voetangels en klemmen op de loer zien liggen om de echte opnames te beïnvloeden.  

Want ook deze keer moet het echt goed slagen. Kom dus allen deze voorbereidingen meemaken, 

zodat op 28 november de opnames vlekkeloos mogen verlopen. 
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En dan nog even iets over het opruimen dat ook op het programma staat. Het is dan niet een 

kwestie van de vloer vegen en dweilen, maar juist onze eigen spullen nader bekijken en  eventueel 

tekortkomingen verhelpen. Ook het testen van diverse zaken kan aan de orde komen. De diverse 

kabels netjes ordenen is vooral na een meeercameraproject geen overbodige luxe. 

 

Een meercameraproject staat in de steigers voor 6 Jan 2013. Via de mail wordt u daar verder over 

geïnformeerd.  

 

Tenslotte wenst uw bestuur u nu reeds goede feestdagen toe in de komende decembermaand. Als 

bestuur hebben we ons ook dit jaar weer ingespannen om onderwerpen te bedenken die u aan-

spraken en waar behoefte aan was. Zijn we er niet in geslaagd om dat doel waar te maken, dan zal 

het ons zeker spijten.    

 

Het nieuwe jaar staat al haast voor de deur en u weet het dan komt de algemene ledenvergadering 

met rasse schreden naderbij. Ook vindt  dan een bestuursverkiezing plaats! Denk er eens over na 

of u een steentje kan bijdragen aan het wel en wee van de videoclub. 

 

21 november 2012 videofestival 

Vergeet uw filmpje niet 

 
Lever VHS'jes met privéfilms in 

'voordat ze verpulveren' 

 

Op Nederlandse zolders liggen ontelbare VHS-videobanden al dan niet onder dikke lagen stof. Beel-

den die over tientallen jaren mogelijk van onschatbare waarde kunnen zijn. In ieder geval voor on-

ze audiovisuele geschiedenis.  
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Het Beeld en Geluidproject Amateurfilm Platform organiseert in oktober vier zogenoemde Home 

Movie Days, zo is vandaag bekendgemaakt. Het platform roept iedereen op video's mee te nemen 

'om dit audiovisuele erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen'. Het gaat bijvoorbeeld 

om video's van sportwedstrijden, huwelijksfeesten, diploma-uitreikingen, krakersrellen, dance-

events, verjaardagen, begrafenissen en kermissen, en dan die tussen 1980 en 2005 plaatsvonden. 

 

Online 

'Samen met drie regionale archieven digitaliseert en archiveert het project amateurfilms op duurza-

me wijze, voorziet deze van uitleg en context en zorgt dat ze toegankelijk worden', legt Beeld en 

Geluid uit. In februari 2013 wordt vervolgens een online platform gelanceerd waarop de bestaande 

én nieuwe amateurfilmcollecties toegankelijk zullen zijn voor iedereen. Ook kunnen mensen daar 

alsnog hun video's uploaden. 'Hiermee wordt een breed beeld geschetst van de persoonlijke media-

geschiedenis van Nederland, van het begin van de 20ste eeuw tot nu.' 

 

In audiovisuele archieven zijn voornamelijk amateurfilmcollecties te vinden die zijn vastgelegd op 

smalfilm, zoals 8mm en 16 mm. Video ontbreekt nog te vaak in deze collecties. 'Terwijl juist deze 

drager zeer gevoelig is voor verval. Als we niet onmiddellijk actie ondernemen is de kans groot dat 

het materiaal onherstelbaar verpulvert. Dit zou betekenen dat 25 jaar tijdsbeeld van onze geschie-

denis niet zichtbaar zal zijn voor toekomstige generaties.' 

 

Korte introductie Powerpoint 2007  

In dit artikeltje zullen we kort de belangrijkste zaken binnen de versie van Powerpoint 2007 onder de loep nemen. 
Misschien dat bij u de vraag naar boven komt wat Powerpoint nu eigenlijk is en wat ermee gedaan kan worden? 
Met Powerpoint heeft u de mogelijkheid om diapresentaties te maken. In deze diapresentaties kunt u bijvoorbeeld 
foto's of teksten laten zien. 

 
Wanneer u een diapresentatie af heeft kunt u deze door middel van Power-
point ook weer tonen in een zogenaamde diavoorstelling. We komen hier later 
op terug. In de zakelijke wereld worden presentaties vaak aan een grote 
groep mensen vertoond. Op de computer waarop Powerpoint is geïnstalleerd 
wordt dan een beamer aangesloten.  
 
We zullen nu beginnen met het opstarten van Powerpoint.  
 
Klik op start --> programma's --> Microsoft Office --> Microsoft Office Powerpoint 2007.  
 
          Het onderstaande scherm zal naar voren komen. 
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U ziet in het midden de dia in een origineel formaat. U kunt tekst toevoegen en plaatjes invoegen in de dia. Het 
opmaken van de letters werkt hetzelfde als in Word. Hieronder ziet u een opsomming van de diverse tabs binnen 
Powerpoint 2007 . 

Onder de tab ’start’ vindt u de diverse opmaakmogelijkheden. 

Dit is de tab ’invoegen’ waarmee u afbeeldingen, illustraties, diagrammen etc. kunt toevoegen. 

De tab ‘ontwerpen’ geeft de mogelijkheid om uw presentatie te voorzien van een mooie opmaak. Diverse thema's 
zijn aanwezig. Door op het desbetreffende thema te klikken zal de diareeks veranderen in het door u gekozen 
thema. 

Onder de tab ‘animaties’ kunt u aangeven welk effect moet worden ingesteld tussen de dia's. Als u tijdens een 
voorstelling klikt in een dia is een bepaald overgangseffect te zien. 

Bij ‘diavoorstelling’ zijn nog enkele wijzigingen door te voeren m.b.t. de overgang van de dia's. Zo kunt u hier 
bijvoorbeeld aangegeven hoeveel seconden er tussen de overgang van een dia moeten zitten. 

Onder de tab ’controleren’ kunt u spelling van de gebruikte woorden in uw presentatie controleren, eventueel 
kunt u ook nog opmerkingen bijvoegen door te klikken op de button ’nieuwe opmerking’. 

De laatste tab van Powerpoint 2007 is ’beeld’ hier kunt u als u klaar bent de diavoorstelling starten en hand-outs 
maken. Een hand-out is een geprinte versie van uw presentatie. 
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Nu weer terug naar de ontwikkeling van de dia's. Wanneer u de eerste dia klaar heeft kunt u starten met het ma-
ken van de tweede en de volgende dia’s. U kunt er voor kiezen om precies dezelfde dia te maken maar u kunt 
ook gebruik maken van enkele standaard opgemaakte dia's. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u klikt op ‘nieuwe dia’ verschijnt er een overzicht van de verschillende thema's. Hieruit kunt u een ge-
wenst thema kiezen. U kunt nu zoveel dia's aanmaken als u wilt.  
 
Wanneer u klaar bent klikt u bovenaan op de tab ‘beeld’ gevolgd door de knop ‘diavoorstelling’ in de afdeling 
‘Presentatieweergaven’. De presentatie zal nu starten. 
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In ons café  
(Frans Duijts) 

In ons café, is het gezellig, kom zing maar mee 

De mensen dansen hier aan de bar, echt iedereen 

In ons café, is het gezellig, kom feest maar mee 

Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen 

 

Heel lang geleden heb ik jou ontmoet 

Hier in dit kleine café 

Jij stond te zingen met een zwarte hoed 

En iedereen deed met je mee 

 

Het was zo gezellig, die avond m’n vriend 

Ik vroeg je: toe zing met me mee 

We hebben gezongen tot diep in de nacht 

En iedereen deed met ons mee 

 

In ons café, is het gezellig, kom zing maar mee 

De mensen dansen hier aan de bar, echt iedereen 

In ons café, is het gezellig, kom feest maar mee 

Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen 

 

Ook jij zingt een lied met een lach en een traan 

Dat raakt de mensen het meest 

De nacht is ons leven, dat is ons bestaan 

En overal is het groot feest 

 

‘Jij denkt maar’ en ‘Kali’ dat was ons geluk 

Dat hadden wij nooit verwacht 

Ja, het is hier weer gezellig m’n vriend 

We zingen tot diep in de nacht 

 

In ons café, is het gezellig, kom zing maar mee 

De mensen dansen hier aan de bar, echt iedereen 

In ons café, is het gezellig, kom feest maar mee 

Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen 

 

In ons café, is het gezellig, kom feest maar mee 

Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen 

Een goede vriend vind je hier, je bent er nooit alleen  
 


