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februari 2013  

      

 

23 januari 2013 Videokijkavond, ingebrachte video’s van kerstballen etc. bekijken.  

30 januari 2013 Opruimavond: o.a. licht, geluid en meer-camerasysteem testen. 

6 februari 2013 ClubPc onder de loep en demo Adobe Premiere 

13 februari 2013 Algemene ledenvergadering.  

20 februari 2013 Bestuursvergadering 

27 Februari 2013 Videokijkavond 

6 maart 2013 Trucopnames: GreenScreen- en dubbelopnamen. 

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 februari: 

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,  

 

Hierbij voor u alweer de 2e nieuwsbrief  van 2013. Weer een heel jaar waarin we kunnen genieten 

van onze hobby het videofilmen. Genieten van weer een heel jaar met gezellige clubavonden waar-

in wij allen toch weer dingen kunnen bijleren en elkaar wijzer maken.  

 

Hierna zoals gebruikelijk een toelichting op de agenda voor de maand februari en de eerste week 

van maart. Zodat u maar goed weet wat er allemaal weer staat te gebeuren op de komende club-

avonden waarbij uiteraard alle avonden weer bijzonder bij u worden aanbevolen.  

 

Een korte terugblik: 

 

2 januari  

‘nieuwjaarsreceptie’ We hebben even gezellig het nieuwe jaar in gebabbeld en zijn verder de truca-

ges van Wim en Leo gaan bekijken, en zover dat mogelijk was uitleggen hoe een en ander in zijn 

werk ging. 

 

9 januari 

Het maken van moeilijke panoramaviews, tilt-up en –downs, in- en uitzoomen. Een heel leerzaam 

onderwerp is behandeld deze keer, ik noem er vier maar er zijn er veel meer. Zelf denk ik dat dit 

onderwerp dit jaar zeker hoog gaat scoren want laten we eerlijk zijn je film valt en staat hiermee. 

 

Aan de ene kant moet je ze maken maar het is nog belangrijker hoe je ze gebruikt in je montage. 

Soms is het juist de grootste kunst in een montage om de mooiste opnames niet te gebruiken. 

Door Hans Pronk 
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16 januari  

Bestuursvergadering: Wat hier allemaal is besproken dat leest U hier kort samengevat in deze 

nieuwsbrief. En als u nou echt de club wilt steunen en zelf ook meer kennis wilt vergaren dan belt u 

of mailt u naar Leo, en neemt zitting in ‘de club van wijze videoten’.  

 

 

Komende clubavonden 

 

23 januari  

Videokijkavond. Het bekijken van uw films over oliebollen, vuurwerk en dergelijke.  

Nogmaals de nadruk gevende dat juist deze avond is om video’s van leden te draaien. 

 

Kom niet op avonden waar een thema wordt behandeld, met: “Ik heb nog een filmpje”, want dit 

kan alleen maar een teleurstelling zijn voor de maker maar ook zeer storend zijn voor degene die 

iets aan het behandelen was.  

 

30 januari  

De maand januari begint goed. Meteen al vijf woensdagen. Bij wijze van traditie is deze vijfde 

woensdag altijd al een opruimavond van onze zolderopslag. Dit is nu ook de meest geschikte avond 

om bijv. je computer of filmprojector of wat dan ook mee te nemen en samen er aan te knutselen 

of uit te leggen hoe of het werkt of waarom juist niet.  

 

Zoek in de weken ervoor je hulp en doe je voordeel ermee op deze avond.  

 

Zeker op deze avond graag iedereen zijn camera meenemen als die een harde schijf of 

geheugenkaartje als opnamemedium heeft. 

 

De computer is geüpdate en we moeten even testen of we de verschillende media en/of formaten 

ook werkelijk kunnen inladen in de montage programma’s. Ook zullen we proberen of er een totale 

back-up van de computer kan worden gemaakt.  

 

6 februari  

Deze avond zal Leo zijn montage programma ‘Adobe Première’ demonstreren. Ook zal nog enige 

informatie worden gegeven over de vorige avond. De PC van de club is namelijk voorzien van de 

juiste codecs en updates en kan -als het goed is- nu van elke camera van de clubleden beelden in-

laden. Dit is een probleem waar heel veel beginnende filmers mee zitten te tobben om op gang te 

komen met een videohobby. 

 

13 februari  

Jaarvergadering. Een avond waarvan de invulling al bij voorbaat niet ruim genoeg onder de aan-

dacht gebracht kan worden. Niet zomaar een saaie jaarvergadering, nee, een avond waar van u 

verwacht wordt dat u uw ideeën naar voren brengt over het bestaan en de bedoeling van onze vi-

deoclub. Een avond waarvan het bestuur uw inbreng verwacht. Dat u meedenkt over de invulling 

van ons clubgebeuren. Positieve en opbouwende kritiek, inbrengt over de gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar of wellicht nog eerder. En waarbij u bij zichzelf te rade moet gaan of u meer voor de 

club kunt -en misschien ook moet- betekenen dan alleen maar op een woensdagavond aanwezig 

zijn. 

 

Verder in deze nieuwsbrief een verslag van de activiteiten van de afgelopen maanden in 2012. 

Bedenk wat we nog niet hebben gedaan of waar we als bestuur meer de nadruk op moeten leggen. 

Bereid je voor op de vergadering. Ingezonden stukken zullen zeer zorgvuldig worden behandeld en 

maken een vergadering zinvol. Natuurlijk is ook een rondvraag om vragen te stellen maar hou het 

dan kort.   

 

20 februari 

Bestuursvergadering. Met het nieuwe bestuur hebben we deze avond een terugblik op alle positieve 

reacties van de jaarvergadering en natuurlijk wordt weer een nieuwe maandinvulling voorbereid. 

 

Groeten, Hans 
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Activiteiten 2012 van Videoclub Hoorn en de Regio 
 
Het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaats gevonden: 
 

Bij elkaar geeft dat 52 woensdagavonden en dat is precies het aantal avonden in 2012. 
 
De maandplanning van de videoclub proberen we als volgt aan te houden: 

Nb. Elke clubavond wordt voorafgegaan met de mogelijkheid om vragen te stellen over problemen op het gebied 
van computer en videomontageprogramma’s. Dit mag echter niet leiden tot aantasting van het programma van de 
avond.  
 
Elk lid mag de bestuursvergaderingen bijwonen en meepraten over wat ter tafel komt. Moet er echter gestemd 
worden dan staat hij/zij even buiten spel. Maar dat komt hoogst zelden voor (een stemming). 
 
 
Afgelopen jaar. 
Na het januari en februarinummer van ons videoclubblad zijn we overgestapt op het rondsturen van een nieuws-
brief. Het clubblad had een bepaalde structuur van opmaak, die arbeidsintensief is. Ook was het keer op keer een 
moeilijke zaak om er zinvolle stukjes in te krijgen, die over het algemeen door de bestuursleden geschreven dien-
den te worden. Daarbij kwam ook nog dat het bestuur vaak de indruk had dat er weinig of geen aandacht voor de 
artikeltjes was. Stond er over een te behandelen onderwerp alvast een uitleg ter voorbereiding in, dan bleek door 
de vragen op de avond zelf dat het niet gelezen was. Dat leek het bestuur een weinig zinvol uitgangspunt om op 
deze wijze ermee door te gaan. Er gaat te veel arbeid inzitten en waar doe je het uiteindelijk voor. Vandaar heb-
ben we besloten om een nieuwsbrief  te doen uitgaan. Eenvoudiger, niet alleen van opzet maar ook de lay-out is 
beduidend simpeler en minder arbeidsintensief. Ook de druk op het bestuur om toch wat kopij aan te leveren is nu 
een stuk verminderd. Mochten leden echter iets willen laten opnemen in de nieuwsbrief, dan is het altijd mogelijk. 
Contact adres hiervoor is Wim. 
 
Waaruit bestonden zoal onze invullingen van de avonden. 
Ook dit jaar is er uitgebreid aandacht besteed aan de camera op zich. Er werd scherp gesteld met en zonder au-
tomaat. Soms lukte dat niet en bleek de scherpstelling ook niet handmatig te zijn. Het witten van de camera, no-
dig voor juiste kleurinstelling. Camera bewegingen  een mooie uitvoering van zowel een pan of een tilt.  
 
De muziek keuze kwam voor het voetlicht. Sommigen voelen het al aan dat een mooie natuurfilm niet begeleid 
kan worden door er bijvoorbeeld een stuk housemuziek onder te plakken. Maar nog steeds heeft een ieder het er 
moeilijk mee de juiste muziek te kiezen bij een videofilm.  
 
We hebben op verschillende avonden geprobeerd wat aandacht hieraan te schenken en bij het afgelopen video-
filmfestival leek het al aardig gelukt te zijn. Maar verbeteringen zijn nog steeds mogelijk.  
 
Veiliger blijft het om in ieder geval muziek te gebruiken die instrumentaal is. 
Is het een instrumentaaltje waarvan de woorden heel erg bekend zijn, ook dan kan het niet geheel het juiste effect 
hebben of zelfs een nadelige uitwerking hebben. 
 
Het uitlichten van personen of voorwerpen hebben dit jaar plaats gevonden. Zeker de moeite waard vooral bij het 
houden van een interview.  
 
 

36 clubavonden 

11 bestuursvergaderingen. (niet in november) 

1 algemene ledenvergadering op 8 feb. 

1 videofestival op 21 nov. (woensdagavond, de avond van de bestuursvergadering) 

3 avonden geen videoclub t.w.: 27 juni door lage opkomst, 5 dec. Sinterlklaas en 26 dec. 2
e 
Kerstdag. 

Eerste woensdag van de maand ………. Video avond, camerakennis, instructie en video filmen 

Tweede woensdag van de maand ……… Video avond, camerakennis, instructie en video filmen 

Derde woensdag van de maand ……….  Bestuursvergadering 

Vierde woensdag van de maand ………. Videokijkavond en soms een extra invulling door het bestuur. 

Vijfde (eventuele) woensdag van de maand …  Opruim- en onderhoudsavond. 
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Werken met de mooie groene wand kwam verscheidene keren aan de orde. Bij het toneelstukje -met echte to-
neelspelers- is daar dankbaar gebruik van gemaakt. Het ging om de sketch van de inbreker die op de TV was 
geweest en gespeeld werd door Johnny en Rijk. 
 
Het was een erg leuke maar wel moeilijke avond door de vele verschillende opnames die er gemaakt moesten 
worden. Ook de deur met kozijn als decor gaf toch wel wat problemen. Maar Roel had het knap versierd. Dank 
ook aan Hans die er voor zorgde dat de beide toneelspelers aanwezig konden zijn. Een andere avond had Hans 
een paar rappers geregeld die mooi gefilmd konden worden gedurende hun act. 
 
Het binnenfilmen met de eigen camera gaat niet altijd zoals het bedoeld is. Eenieder probeert zo goed mogelijk 
positie te kiezen om toch vooral de beste beelden te kunnen maken. Iedereen staat dan iedereen in de weg wat 
de kwaliteit van de beelduitsneden geen goed doet. Van tevoren was afgesproken dat een ieder de kans kreeg 
om alle beelden probleemloos te kunnen maken. De een na de ander kon dat gaan doen, maar niet allemaal te-
gelijk. Nog maar eens op oefenen. 
 
Zodra het ’s avonds licht genoeg is, gaan we graag buiten filmen. Oostereiland is gefilmd, we zijn bij de kanovere-
niging wezen filmen en ook op de Roode Steen. Echter het verzamelen van bijvoorbeeld de beelden van de kano-
vereniging gaat moeizaam om maar niet te spreken van een montage voor die vereniging. En dat is wel jammer. 
Gelukkig heeft Henk Oerlemans toegezegd om alsnog dat klusje te willen klaren.  
 
Slecht weer was er dit jaar ook. Toch levert het wel weer andere goede dingen op. Denk maar aan de avond van 
1 augustus. We zijn toen binnen gebleven en hebben diverse te filmen onderwerpen bedacht. De volgende 
woensdagavond hebben we gelijk zo’n onderwerp buiten gefilmd. 
 
We hebben dit jaar veel geoefend met meer camera’s. Dat was nodig voor het muziekspektakel van Erato in 
Spanbroek. Vlotte het in het begin nog niet zo erg, later ging het toch beter. Ook ons nieuwe videomengpaneel 
werd hiervoor ingezet en daarmee kwam gelijk een wens naar voren om een grotere 16:9 monitor aan te schaf-
fen. Inmiddels hebben we daar de beschikking over.  
 
De door ons gebruikte Pc laat nog weleens een steekje vallen. Er is nu windows7 opgezet maar alles werkt nog 
niet zoals het zou moeten. De aandacht blijft er op gevestigd. De wens is toch om een nieuwe Pc aan te gaan 
schaffen. Alles gaat niet alleen sneller, maar ook de nieuwere mediadragers zouden dan geïmporteerd kunnen 
worden in de club Pc. Diverse video bestanden kunnen nog niet ingelezen worden doordat ze niet worden her-
kend. Een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is gedaan en gehonoreerd. 
 
Een bedrag van € 1000,00  staat voor ons gereserveerd gedurende twee jaar op basis van de 50% regeling. Dat 
betekent dat we een Pc kunnen gaan kopen van € 1000,00 we er € 500,00  van vergoed krijgen. Het bestuur 
denkt na over deze materie. 
 
Vast onderdeel elke maand is de videokijkavond. Tot grote vreugde zijn er elke keer weer leuke filmpjes te zien. 
Soms een paar en andere keren zijn er zoveel dat de gehele avond ermee is gevuld. Geweldig. Wat nog steeds 
wel jammer daarbij is dat er zo weinig over dit soort filmpjes wordt gesproken. Het motto voor deze vertoonde 
filmpjes lijkt wel te zijn: klappen en doorgaan met de volgende. Maar is dit nu wel de bedoeling? Is er wat van te 
leren door de kijker of de door de maker? 
 
Wanneer er een foutje in de film zit wordt daar al snel aandacht aangegeven maar zijn er geen goede opnames 
bij. Is het ook niet interessant hoe een dergelijke opname is gemaakt? Praten tijdens de vertoning van een film 
daar moet een taboe op liggen. Aan het einde van de film kan erover gesproken worden. Omdat mensen met een 
gehoorapparaat het door elkaar praten al helemaal niet kunnen volgen, laat dan een ieder luisteren naar degene 
die aan het woord is. Uitgesproken, neem dan pas het woord over.  
 
Bijzondere evenementen: 
De videorally, oorspronkelijk gesteld op 24 juni, werd pas gehouden op 9 september. Oorzaak de onstuimige 
weersgesteldheid. Onder bezielende aanvoering van Henk Oerlemans en Nico Lieshout was de route uitgestip-
peld in …… HOORN. Nu dat had niemand verwacht. Toch was het een hele goede zondag om dat te gaan doen 
met tal van leuke opname plekjes. Ook de beoordeling op later tijdstip van de montages hiervan, lieten goed zien 
dat het een succes was geworden. Winnaar van het geheel was Wim. Proficiat voor Henk en Nico voor een ge-
slaagde route. 
 
Opnieuw gelukt! Fietsen voor de Rabobank. Maak een fietstocht met tenminste tien leden van een vereniging, 
netjes de controle posten passeren en u zult uw penningmeester zien lachen! Want nadat de rit gedaan is krijgt 
de penningmeester een leuk bedragje op de rekening van de club. Maar ook hier zijn de regels gewijzigd. Van-
daar dat we zijn overgestapt van de ING bank naar een rekening bij de Rabobank. Paul, bedankt voor de organi-
satie hiervan.  
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Bestuurswisseling: 
 
 
 
 
 
 
 

          
Het komend jaar vinden we het nu toch echt tijd worden dat er een bestuur is dat bestaat uit een voorzitter, secre-
taris en penningmeester. Afgelopen jaar opnieuw een jaar zonder voorzitter plus een secretaris die nog maar een 
jaartje aanbleef omdat er niemand anders beschikbaar was. Alle leden is per e-mail gevraagd om erover na te 
denken of er een mogelijkheid is om een functie te bekleden. De penningmeester stelt zich herkiesbaar. 
 
De projecten waren: 
Music Gala Erato Spanbroek. Dat is ons enige project geweest dit jaar. Met veel inzet hebben we daar aange-
werkt. Het resultaat was goed en de penningmeester is heel tevreden met de extra inkomsten. Verder waren er 
geen projecten die uitgevoerd konden worden. 
 
Website: 
De videoclub heeft een website zoals u allen weet. Het onderhoud aan deze site wordt geheel door Wim uitge-
voerd. Ook moet de site overgezet worden naar een ander account. Al lange tijd zijn we er mee bezig om er hulp 
bij te krijgen maar steeds liep het op niets uit. Op dit moment heeft Nico Groot alle gegevens om de site te bewer-
ken. Hopelijk gaat dit in de toekomst resultaat geven. 
 
Ledenbestand: 
Ons leden bestand is ook dit jaar aardig gelijk gebleven en we zijn met elkaar weer een jaartje ouder geworden. 
Toch mochten we een nieuw lid begroeten aan het eind van 2012 en wel Pim Delorme. We heten hem heel harte-
lijk welkom en hopen dat hij plezier mag beleven aan het filmen en bewerken van videobeelden.  
 
Om toch meer aandacht te krijgen en zodoende nieuwe leden binnen onze muren te halen hebben we een be-
scheiden open avond gehouden. Een klein algemeen programma was er en ook de opkomst was erg bescheiden. 
Niemand van de toen aanwezigen zijn als lid bij ons gebleven. Laten we onze kop nu hangen? Dat mag toch niet 
gebeuren. Een ieder voor zich kan zijn hobby promoten bij anderen. Zo maar eens terloops ter sprake brengen 
kan de interesse wekken. Nodig ze maar eens uit. Ze zijn altijd welkom. 
 
Invulling clubavonden het komende jaar: 
Steeds is het een flinke klus een programma met onderwerpen samen te stellen voor de komende periode. Voor 
de maand januari zijn we er al uit. Een planning die langer loopt, dat is nog steeds niet aan de orde bij ons. Het 
wordt belangrijk gevonden om direct op iets in te kunnen spelen wat actueel is of kan worden. Wanneer een lid 
een onderwerp heeft, dan wordt hij vriendelijk verzocht om dit bij het bestuur kenbaar te maken. Wees niet bang 
dat je als inbrenger het dan ook zelf maar moet organiseren. Er is altijd hulp. Bovendien wanneer er iets is waar-
over je geen kennis hebt maar je wel interesseert, dan wordt echt niet verwacht dat je dan zoiets toch organiseert. 
Maar als club kunnen we door deze inbreng dynamischer worden. 
 
Clubblad: 
Geen clubblad meer. Wel een nieuwsbrief. Daarin staat het programma per maand vermeld en eventueel de extra 
aandachtspunten voor die maand. 
 
Lief en leed: 
We worden ouder en dat gaan we elk jaar opnieuw merken. Hier kreunt het wat en daar begint iets te piepen. 
Dit jaar is het voor ons daarbij gebleven. Geen al te ernstige zaken wat betreft de gezondheid. 
 
Leo (secretaris)  
 

Voorzitter: Vacant sinds februari 2011  

Secretaris:  Leo Steginga aftredend in 2013 

Penningmeester: Ruud Bennis aftredend in 2013 

Bestuursleden:  Nico Lieshout , Hans Pronk en Wim Schuts 
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VIDEOCLUB HOORN en de REGIO 
 
Het bestuur van de Videoclub Hoorn en de Regio nodigt zijn leden uit tot het bijwonen van de  jaarvergadering. 

Deze 23
ste

 vergadering zal worden gehouden op woensdagavond 13 februari 2013 in ons clubgebouw. 
Aanvang 20.00 uur. 

 
 
Agenda  
 

1 opening door de ‘voorzitter’ 
2 notulen jaarvergadering 2012 (zijn gemaild) 
3 jaarverslag secretariaat (‘Activiteiten 2012’ zijn gemaild) 
4 jaarverslag penningmeester en begroting 
5 verslag kascontrolecommissie …….. Aad van Kampen (2

e
x) en Roel van den Berg (1

e
x). 

6 benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
7 bestuursbeleid door bestuurslid 
8 bestuursverkiezing  
    

 
Noot:  

Elk lid kan zich kandidaat stellen of laten stellen voor een bestuursfunctie. Zij/hij moet wel bereid zijn om 
ook daadwerkelijk zitting te nemen in het bestuur daar anders de kandidaatstelling zinloos wordt geacht. 
Kandidaatstelling kan alleen schriftelijk worden gedaan bij de secretaris met uiterste termijn van een kwar-
tier voor aanvang algemene leden jaarvergadering. Binnen het dan verkregen bestuur wordt dan gekeken 
wie welke functie zal gaan vervullen. 

 
 

10 rondvraag 
11 sluiting 
 
 

 
Nb. Maak gebruik van uw recht op spreektijd! 
Laat horen wat er bij u leeft omtrent de videoclub zodat we er met elkaar de schouders onder kunnen zetten om 
nieuwe onderwerpen uit te kunnen diepen.  
Het bestuur rekent op uw komst.  
 
 
       Leo (secretaris) 


