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Agenda april:
27 maart
3 april

Videokijkavond - ingebrachte video’s bekijken en beoordelen?
Oefenen met verschillende beelduitsneden.

10 april

‘Minder is meer’: inkorten van een gemonteerde video.

17 april

Bestuursvergadering.

24 april

Videokijkavond: resultaten bekijken van de thuisopdracht van 10 april.

1 mei

Buiten filmen: Brug(gen)

Mededelingen bestuur

Door Ruud Bennis

Beste clubleden,
Hierbij weer de nieuwsbrief, zoals u die inmiddels gewend bent te ontvangen. Wij hebben daar
weer een agenda op geplaatst, zodat u weet wat er de komende maand zo allemaal gedaan zal
worden. Dit zal hieronder nader worden toegelicht.
27 maart
Videokijkavond, waarin de eigengemaakte reportages, filmpjes etc. aan de medeclubleden kunnen
worden vertoond. Samen kijken we m.b.v. de beamer naar onze eigen resultaten.
3 april
Dit belooft weer een leerzame avond te worden. We gaan oefenen met het maken van juiste uitsneden van het beeld dat we willen opnemen. We gaan nogmaals leren hoe we goede close-ups,
totaal en half-totaal opnamen maken. Waar trekken we dan een grens? Wat nemen we wel in beeld
en wat hoort er dan niet bij? Het is dan de bedoeling dat we met de beamer een foto projecteren
en dat één van onze leden daar beelduitsneden van maakt volgens opdracht via een koptelefoon.
Met alle anderen zullen we de resultaten van deze opdracht direct bekijken op een monitor. Zo
kunnen we nog eens goed leren om juiste beelduitsneden snel te kunnen maken. Dat laatste is
vooral bij meer-camerawerk van groot belang. We willen dan ook graag dat iedereen aan de beurt
komt, want het is voor iedereen leuk en nuttig. Dat betekent dat je deze avond de camera +
statief mee moet nemen en een koptelefoon. Noteer dit nu alvast in de agenda, want het
blijkt vaak dat dit soms alsnog vergeten wordt. Om deze avond te doen slagen is dit belangrijk.

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.
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10 april
Deze avond zal ons ook nuttige informatie geven betreffende de montage van een filmpje. Het thema is dan: ‘Minder = Meer’, waarmee we bedoelen dat een kort maar goed filmpje beter van kwaliteit is dan een lang filmpje, waarin nog allerlei zaken in zitten die er wellicht niet toedoen en misschien ook wel storend kunnen zijn. Zeker voor de kijkers, die niets missen omdat zij niet op de
hoogte zijn van wat er aan originele beelden aanwezig waren.
Het is goed om te leren durven weggooien! We zullen jullie een voorbeeld laten zien, enige uitleg
over geven en zo uit de doeken doen wat belangrijk is op dit gebied. Vervolgens krijgen alle leden
hetzelfde filmpje mee waarvan het de bedoeling is om dit te verkorten tot een kwalitatief goed
filmpje. Dit is best een leuke opdracht.
Het is natuurlijk wel erg belangrijk dat jullie een opslagmedium meenemen, dus een
USB_stick, een externe harde schijf, een SD-kaart of zoiets. Deze moet minimaal 1Gb vrije
ruimte hebben om het filmpje mee te kunnen nemen. Vooral als er nog meer materiaal op staat,
moet je daar wel even naar kijken. Noteer ook dit alvast in jullie agenda!
17 april
Bestuursvergadering, waarbij overigens ook leden altijd welkom zijn. Alle leden hebben het recht
om deze bij te wonen, indien zij dat willen. Maak daar gerust eens gebruik van.
24 april
De vierde woensdag van de maand is ook nu weer de videokijkavond, waarin we de resultaten van
onszelf en onze clubgenoten kunnen gaan bekijken. Deze avond zal het gaan om de verkorte versie
van de filmpjes, die we 10 april hebben meegekregen. We gaan ervan uit dat de leden deze als
thuisopdracht hebben aangepast (en dus verkort) tot een goed filmpje dat voor alle toeschouwers
leuk en vooral boeiend blijft om te bekijken.
Natuurlijk is het juist leuk dat, terwijl iedereen hetzelfde filmpje heeft meegekregen, toch zal blijken dat al onze clubgenoten verschillende ‘nieuwe’ filmpjes hebben gemaakt van het aangeleverde
materiaal. Eigenlijk dus heel verrassend!!!
1 mei
De lente is toch echt aangebroken (al lijkt die nu nog
heel ver weg!), de zomertijd is ingegaan, hetgeen betekent dat we ook weer buiten kunnen gaan filmen.
Ook deze avond hebben we een opdracht voor de leden van onze club. We zoeken allemaal een brug op
waarvan we tien verschillende opnamen maken. Dit
kan/moet met verschillende uitsneden zijn (daar hebben we tenslotte op geoefend!), verschillende standpunten, overzichten, details etc. etc.
Verras je clubgenoten met bijzondere en goede opnamen. Houdt het bij één of hooguit twee bruggen om
te voorkomen dat je vliegensvlug van de ene naar de
andere moet rennen. Nee, we kunnen zo de tijd nemen om juist die ene brug goed in beeld te brengen.
Zo kunnen we ook allemaal een andere brug uitkiezen, zonder dat we in elkaars vaarwater zitten.
Jullie zien wel dat we met de organiserende leden steeds proberen om leuke en zinvolle activiteiten
te ondernemen. We willen ons verbeteren, maar dat ook op een gezellige en prettige manier doen.
Namens het bestuur, de organisatoren en de redactie wensen wij jullie weer een hele goede filmmaand toe en natuurlijk ook hele fijne Paasdagen.
Ruud Bennis
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Kaders (beelduitsneden)
Het is van belang datgene wat zich voor de camera afspeelt, goed in een kader te plaatsen. Met de zoomlens kan de kijkhoek worden aangepast waardoor het kader groter (uitgezoomd voor overzicht / grote kijkhoek) of kleiner (ingezoomd voor details / kleine kijkhoek). Het is ook mogelijk en beter om het kader aan te
passen door -als de omstandigheden het toelaten- met de camera in de groothoekstand (wide) naar het
onderwerp toe te lopen om details vast te leggen. Hieronder staat een aantal voorbeelden van mogelijke
kaders met benaming en verklaring.

Ruim totaal
In een ‘ruim totaal’-kader is het onderwerp te zien met een
deel van de omgeving. Het moet wel duidelijk zijn wat het
onderwerp is want als er in de omgeving bijvoorbeeld nog
een interessant gebouw aanwezig is schept het verwarring
als dit gebouw ook prominent in het kader aanwezig is.

Totaal
In het ‘totaal’-kader is alleen het onderwerp te zien. In dit
geval de poort met torentje en de brug

Mediumshot (half totaal)
Het mediumshot of half totaal is een kader waarin een deel
van het onderwerp is te zien. Dit zijn alle uitsneden tussen
een totaal en een close-up. Er wordt dan ook wel eens gesproken van medium totaal en medium close-up waarbij
meer of minder van het onderwerp in het kader is
te zien.

Close-up
Het ‘close-up’ -kader (dicht-erop) bevat in z’n geheel een
deel van een onderwerp waaraan het onderwerp is te herkennen. In dit geval gaat het om de poort. Een andere close-up had het torentje boven kunnen zijn of de leeuwenkop
bovenaan de boog van de poort.

Extreme close-up
De ‘extreme close-up’ is een kader dat een detail van het
onderwerp bevat. Dit detail kan zo klein zijn als nodig zolang het maar herkenbaar blijft. De extreme close-up kan
op twee manieren worden gemaakt. Door in te zoomen of
door gebruik te maken van de ‘Macro’-stand van het objectief. Bij heel kleine details heeft de ‘Macro’-stand de voorkeur maar het is lang niet onder alle omstandigheden mogelijk deze voorziening te gebruiken.
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Kaders bij groepen
De indeling van de mogelijke kaders geldt natuurlijk niet alleen voor gebouwen en objecten maar ook voor gebeurtenissen waar mensen in voorkomen.
Bovenstaande foto is in z’n geheel een ‘ruim totaal’.
Het gele kader geeft een ‘totaal’ aan (de mensen staan van top tot teen in het kader).
De groene kaders bevatten een ‘mediumshot’ of ‘half totaal’ (personen zichtbaar vanaf de taille).
De rode kaders laten een ‘close-up’ zien.
De blauwe kaders bevatten een ‘extreme close-up’.
De verschillende kaders zijn traploos in te stellen door de afstand van de camera tot het onderwerp te veranderen
en te werken met het zoomobjectief. In hoeverre dat in de praktijk lukt hangt sterk af van de omstandigheden ter
plaatse en de mogelijkheden van het objectief.
Let erop dat het onderwerp (in dit geval de personen maar dat geldt ook voor objecten) op een goede manier in
het kader worden geplaatst. Als er -zoals in deze foto- sprake is van groepen mensen is het zaak ervoor te zorgen dat onherkenbare delen van personen niet storend in een kader zichtbaar zijn. De regel is: Iemand is wel in
beeld of niet in beeld. Als er een gedeelte in beeld is dat niet herkenbaar is zal de kijker hierdoor afgeleid worden
van het onderwerp.
Verder is het van belang dat de ogen van personen die het onderwerp van een opname zijn op ongeveer 2/3 van de beeldhoogte in het kader worden geplaatst. In ieder geval boven een
denkbeeldige lijn die horizontaal door het midden van het kader loopt (rode lijn).
Als een persoon in het kader wordt geplaatst let er dan op in
welke richting deze persoon kijkt. Er moet zogenaamde zichtruimte in het kader zijn in de kijkrichting van de persoon. Dus
als iemand naar rechts kijkt moet er ook rechts zichtruimte zijn
in het kader.

Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO

april 2013: 4

Stabiliteit
Misschien onnodig te vermelden maar de meest stabiele opnamen zijn te bereiken door het gebruik van een goed
statief. Toegegeven het zijn lastige dingen maar als opnamen achteraf toch onstabiel blijken te zijn hoor je vaak
zeggen: ‘had ik nou toch maar een statief gebruikt’. Uit de hand filmen geeft alleen redelijke resultaten bij veel
beweging van het onderwerp dat wordt gevolgd. Zodra het onderwerp stil staat -en dat is vooral het geval bij landschappen en gebouwen- is het vrijwel uitgesloten zonder statief een stabiel beeld te verkrijgen.
Dat wat betreft het stil houden van de camera. Een ook niet onbelangrijk gegeven is het horizontaal houden van
de camera. Telkens weer blijkt dat het lastig is de camera goed horizontaal te houden. Eigenlijk gaat het erom dat
de camera goed verticaal (Duitsers zeggen: senkrecht) wordt gehouden want dat is in de meeste gevallen beter
te controleren aan de hand van de beeldinhoud.

Als er een horizon in het kader aanwezig is moet erop gelet worden dat deze ook echt horizontaal loopt. Dit is
eenvoudig te controleren in de zoeker of op het LCD-schermpje. Als er geen horizon in het kader aanwezig is
wordt het lastig om te zien of de horizon wel echt horizontaal in beeld is.

Hoe is het te bepalen of de horizon horizontaal loopt als er geen horizon in het kader te zien is? De enige referentie is een denkbeeldige lijn die verticaal door het midden van het beeld loopt en loodrecht op de horizon staat. Er
zijn zoekers die voorzien zijn van een raster waardoor het eenvoudiger wordt om te zien of een lijn gelijk loopt met
de horizontale lijn of met een verticale lijn. Met een stukje cellofaan of plakplastic, waarop een kruis is aangebracht zoals hierboven afgebeeld, is het mogelijk om zelf zo’n indeling op het LCD-schermpje aan te brengen.
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Videorestauratie
Als je een video bekijkt die, ver voor de intrede van montagesoftware, in het verleden gemonteerd
is met behulp van videorecorders zou het zomaar kunnen dat een aantal zaken je opvallen. Het
meest opvallende zal in de regel zijn dat langzaam gaat en lang duurt. Het gevolg zou moeten zijn
dat je handen gaan jeuken om achteraf de gemonteerde video te verbeteren.
De meest opvallende en vaak storende zaken in een bestaande (oude) montage zijn o.a.:
1- Slechte lassen (beeld storing: ’omvallen’ frame - wegvallen kleur etc.)
2- Instabiliteit (te veel onrustige/ongewenste bewegingen)
3- Onnatuurlijke kleuren (te rood, te groen of te blauw)
4- Slechte belichting (te licht of te donker)
5- Onvoldoende scherpte (beelden die onscherp zijn t.o.v. de overige beelden )
6- Gebrekkige titels (gemaakt met bescheiden middelen)
7- Gebrekkig geluid (te zacht, te hard, stoorgeluiden, overmodulatie etc.)

Van gedigitaliseerde video’s is op PC of TV tegenwoordig vaak het volledige videobeeld te zien. Dat
wil zeggen dat de fysieke rand, zoals die bij een beeldbuis-TV (CRT—Cathode Ray Tube) aanwezig
is, ontbreekt. Hierdoor is onder in beeld een ‘rafelig randje’ videobeeld te zien dat bij oude TV’s
keurig verdwijnt achter de rand maar nu hinderlijk zichtbaar is. De manier om hier vanaf te komen
is het beeld in het montage programma zodanig te vergroten en te verschuiven dat het bewuste
randje buiten het kader valt. Op deze manier is het eveneens mogelijk zwarte (rafelige) randen
links en rechts van het videobeeld te laten verdwijnen uit het nieuwe kader.

Oplossingen voor de opgesomde problemen
Slechte lassen
Slechte lassen in oude gemonteerde video’s zijn het gevolg van onnauwkeurige werking van de apparatuur. Het is ook heel lastig met twee videorecorders op het juiste moment een volgende opname nauwkeurig achter de vorige op te nemen. Beide recorders moeten eerst exact synchroon lopen
(dit duurt een aantal seconden) en dan moet precies op het juiste moment de opname worden gestart. Geen wonder dat dit meestal net niet goed gaat. In de gedigitaliseerde versie van zo’n montage is heel goed te zien wat er zich afspeelt rond een las. Meestal valt de kleur weg, het beeld
trekt krom aan de boven kant of het beeld gaat over de kop. De slechte las verstoort soms tot vijf
frames of meer. De gedigitaliseerde video wordt een stuk rustiger om naar te kijken als de verstoorde frames worden verwijderd en eventueel vervangen (in een eerder artikeltje is uitgelegd
hoe je dit in de praktijk moet doen).
Instabiliteit
Een statief gebruiken is voor de meeste mensen toch iets dat je liever niet doet. De gevolgen zijn
pas duidelijk als uit de hand gemaakte opnamen in een montage moeten worden verwerkt. Nu valt
de instabiliteit pas goed op. Er is maar weinig te doen aan instabiele beelden. Je kunt proberen het
beeld met de montagesoftware te stabiliseren of te bevriezen. In sommige gevallen is een beweging wel correct uitgevoerd maar te haastig. Dan is het mogelijk een vertraging aan te brengen. Als
deze oplossingen geen soelaas bieden is er nog maar één manier om van de storende beelden af te
komen en dat is gewoon helemaal niet gebruiken. Als dit geen optie is omdat het voor de video een
onmisbare opname is kan het beeld vervangen worden door bijvoorbeeld een foto als die beschikbaar is. Als er absoluut geen alternatief beschikbaar is, dan toch maar de opname gebruiken.
Onnatuurlijk kleuren
Er kunnen in bestaande montage opnamen voorkomen waarvan de kleur ernstig afwijkt van de gewenste kleur. Met vrijwel alle montageprogramma’s kan kleur worden gecorrigeerd. De kwaliteit
van deze voorziening is nogal wisselend. Het is vaak al nuttig de kleurverzadiging (saturation) lager
in te stellen waardoor kleurafwijkingen minder opvallend zijn. Het is een kwestie van experimenteren met de R.G.B.-waarden om op het oog een redelijke verbetering te krijgen.
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Terughoudendheid met de kleurcorrectie is wel aan te bevelen want voor je het weet is het middel
erger dan de kwaal. Als het resultaat geen duidelijke verbetering is ten opzichte van de te corrigeren opname is het vaak beter om geen correctie uit te voeren.
Slechte belichting
Het komt redelijk vaak voor dat in een montage te lichte of te donkere beelden voorkomen. Voor
het corrigeren van contrast en helderheid zijn voorzieningen aanwezig in montagesoftware. Ook
hier zijn natuurlijk kwaliteitsverschillen. Betracht in ieder geval uiterste voorzichtigheid bij het toepassen van deze correcties. Meestal is er een voorziening aanwezig waarmee zowel helderheid als
contrast kunnen worden gecorrigeerd. Soms is er nog keuze uit welke helderheid selectief kan worden gecorrigeerd (licht, midden, donker).
Onvoldoende scherpte
Net als bij de instabiliteit van opnamen in de montage is hier achteraf eigenlijk niets aan te verberen. Weglaten of vervangen is hier eigenlijk de enige optie. Alle bestaande montages ogen tegenwoordig natuurlijk onscherp door de relatief lage resolutie, maar dat is een gegeven.
Gebrekkige titels
Titels in bestaande montages zijn meestal niet erg fraai. Er kon vroeger gewerkt worden met geschreven titels of met magneetletters die op een metalen plaat konden worden gerangschikt. Even
tussendoor: iemand had een doos magneetletters gekocht en bij de eerste titel die hij wilde maken
ging het al mis. In de titel ‘JAZZ’ kwam twee maal een ‘Z’ voor en er zat er maar één in de doos.
Alle titels in een bestaande montage kunnen worden vervangen waardoor de gerestaureerde montage er weer wat beter uit kan gaan zien. Leuke creatieve titels waar niets mis mee is mogen natuurlijk gewoon in de montage aanwezig blijven.
Gebrekkig geluid
In bestaande montages komen in het geluid vaak storende verschijnselen voor. De meest voorkomende problemen zijn dat het geluid te hard of te zacht is. Het volume kan gecorrigeerd worden
zodat in de gerestaureerde montage het geluid naar één niveau wordt gebracht. Om slecht verstaanbare tekst of slecht klinkende muziek te corrigeren kan gebruik gemaakt worden van virtuele
effectapparatuur zoals ‘compressor’ en ‘equalizer’. Er kan in een gerestaureerde montage ook nieuwe achtergrondmuziek of een nieuwe voice over worden gebruikt. Is er geluid aanwezig is dat niet
gecorrigeerd of vervangen kan worden rest er slechts één ding … weglaten.
Het is nu wel duidelijk dat er veel kan
worden gecorrigeerd bij het restaureren
van een bestaande montage. Het is ook
vaak zo dat er niet zodanig kan worden
gecorrigeerd dat dit ook bruikbaar materiaal oplevert. Dan is de enige goede uitweg: weglaten (als het niet absoluut
noodzakelijk is om het te gebruiken).
Het gekke verschijnsel doet zich voor dat
een montage waarin veel is vervallen,
omdat het betreffende materiaal niet
bruikbaar was, vaak wint aan snelheid en
dat het resultaat strak oogt.
Als een bestaande montage naar tevredenheid is gerestaureerd kan deze ook nog te lang zijn.
Soms is het nodig van een bestaande montage de lengte terug te brengen naar een voorgeschreven tijdsduur. Bijvoorbeeld omdat er maar een beperkte tijd beschikbaar is om de montage af te
spelen. In dat geval moet een montage soms wel ingekort worden tot de helft van de speelduur.
Het blijft een ingewikkeld verhaal om te bepalen wat de essentie van de montage is en die overeind
te houden. Andersom geredeneerd: wat is niet essentieel en mag derhalve vervallen.
Houdt altijd in je achterhoofd: De kijker weet niet wat er is weggelaten en zal een montage accepteren zoals die te zien is. Voor de maker kan het helpen te beseffen dat bepaalde opnamen die wel
gemaakt zijn ook net zo makkelijk niet gemaakt zouden kunnen zijn. Omdat er bepaald beeldmateriaal beschikbaar is, is dit nog geen reden om het in een montage te gebruiken.
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