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mei 2013  

      

 

24 april Videokijkavond: resultaten bekijken van de thuisopdracht van 10 april.  

1 mei Buiten filmen: Brug(gen)  

8 mei Buiten filmen: Speelfilmpje improviseren 

15 mei Bestuursvergadering 

22 mei Videokijkavond: resultaten bekijken van opnamen van 1 en 8 mei 

26 mei VideoRally: Buitenmuseum Enkhuizen 

29 mei Klusavond: Karweitjes uitvoeren die nog zijn blijven liggen 

5 juni Presentatie: PhotoShop 

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 mei: 

Mededelingen bestuur 

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

24 April 2013 Videokijkavond  

 

We gaan de thuisopdracht van 10 april bekijken. 

 

Even een terugblik naar die avond, het thema was ‘Minder is Meer’. Het inkorten van een goede 

montage naar een kortere tijdsduur onder het motto ’minder is meer‘. Wim zorgde voor filmmateri-

aal. Dit bestond uit twee filmpjes van ongeveer negen minuten De opzet is dus om die negen minu-

ten in te korten naar vijf minuten en dat mag je geheel naar eigen idee uitvoeren. De bedoeling is 

wel dat alles blijft kloppen. Dat wil zeggen dat er geen springers in mogen zitten, het verhaal ge-

woon te volgen is en dat de muziek niet hinderlijk overspringt. Het moet er dus gewoon uitzien als 

een pas opgenomen interview met een leuk verhaal. Niet langer dan vijf minuten en dan is het dus 

Minder maar toch Meer. 

 

Niet alles werd op die avond direct begrepen leek ons. Het gaat dus om het inkorten, het restaure-

ren en dergelijke, dat ook werd besproken is dus een bonus. We gaan de resultaten op 24 april te-

rugkijken. 

 

Op de avond zelf bleek ook weer dat alle verschillende soorten opslagmedia en formaten  steeds 

weer voor problemen zorgen waar we misschien zelf ook aan meewerken. Als een ieder nou eens 

altijd de zelfde memory-stick of externe schijf meebrengt, waarvan hij weet dat hij werkt op de 

club-PC, merkt met ‘H&R’, dan bespaart dat ons veel discussie over niet werkende apparatuur. 

Door: Hans Pronk 
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1 Mei 2013 

Na een lange winter en veel koude dagen -vooral in het mooie voorjaar- gaan we er op woensdag-

avond  1 mei er toch maar van uit dat het een fijne avond is om buiten te filmen. Het is dan de be-

doeling dat we bruggen gaan filmen. Maar niet zoals we dat wel eens vaker gedaan hebben en dat 

we alle bruggen in de stad filmen. Dit keer concentreren we ons op één brug, maximaal twee. 

 

De bedoeling is dat je van deze brug tien verschillende beelduitsneden maakt vanuit verschillende 

standpunten. Ook kan er af en toe een camerabeweging worden gebruikt zoals een vloeiende ‘Pan’ 

of ‘tilt’ (zie voor uitleg van camerabewegingen het artikel verderop in deze nieuwsbrief). De uitsne-

den kunnen, zoals we die inmiddels geoefend hebben, bijvoorbeeld zijn: een ruimtotaal van de 

brug tot een close-up van een klinknagel. Experimenteer maar eens wat. Probeer de opnamen zo 

te maken dat je er een verhaal mee kunt vertellen. Dat is ook handig voor het monteren. Op de 

videokijkavond op 22 mei zullen we graag de resultaten zien in een korte montage zien. 

 

8 Mei 2013 

Ook deze avond staat buiten filmen weer op het programma, maar je weet nooit wat het weer doet 

hier in Nederland. Als het slecht weer is of koud dan passen we het programma op de avond zelf  

aan. De bedoeling is dat we iets leuks gaan doen op het station van Hoorn. Er is hier een nieuwe 

lift geplaatst en wie hiermee leuke grappen weet uit te halen mag het die avond vertellen. Er staat 

deze avond een gehele filmploeg voor je klaar. 

 

15 Mei 2013 

Het bestuur neemt deze avond weer eens de tijd om te kijken wat de resultaten van hun inspan-

ningen zijn geweest. Ook zal deze avond weer een geheel maandprogramma worden uitgewerkt. 

Ondertussen gaan ook diverse leden alweer op vakantie. Zo ook van ons kleine bestuur. Als er ac-

tieve leden zijn, die met ons willen meedenken over in te vullen avonden, schuif dan eens een stoel 

bij. 

 

22 Mei 2013 

Montages bekijken van de opnames van woensdagavond 8 mei. Thema ‘De Lift’. Ook van 1 mei, de 

avond van de bruggen, kunnen mooie montages van zijn gemaakt. Ik weet nog niet wat er dan al-

lemaal voor resultaten zullen zijn. Het weer kan een grote spelbreker zijn geweest maar het kan 

ook een leuke avond worden met mooie resultaten. Het is een videokijkavond dus ook andere ei-

gen video’s kunnen worden meegebracht. 

 

Zondag! 26 Mei 2013   

Het houdt niet op deze maand en alles voor dezelfde prijs!! 

Extra bonus dag van de videoclub:  De VideoRally. 

Er zal vast wel in deze nieuwsbrief uit de doeken worden gedaan wat er zoal is georganiseerd op 

deze dag, dus zal ik het kort houden. 

 

De entree voor het buitenmuseum komt voor eigen rekening. De Videoclub heeft kortingskaarten 

die recht geven op 20% korting. Wanneer de deelnemers met zo weinig mogelijk auto’s naar Enk-

huizen gaan, dan worden de parkeerkosten zo laag mogelijk gehouden. Deze kosten zouden dan uit 

de clubkas betaald kunnen worden. 

 

29 Mei 2013 

Extra avond vol met klussen ... Testen harddiskrecorder, die Pim mee zal brengen. Kijken hoe we 

deze zinvol kunnen inzetten. Werkt hij voor ons goed, dan mag de videoclub hem houden. 

Verduistering van de ramen (heeft er iemand nog een rolgordijn over laat het dan even weten of 

breng hem mee). Verlichting met extra lampen testen. Kijken met welk materiaal het mogelijk is 

om de groene wand door te laten lopen op de vloer in een mooie ronding. Testen of het mogelijk is 

om de avonden te kunnen volgen met gebruik van een draadloze koptelefoon.(bedoeld voor leden 

met gehoorproblemen). Ook kunnen we testen of het zinvol is om een microfoon te gebruiken voor 

sprekers en de stem te versterken via de boxen.  

 

Al met al een technische avond, maar het kan ook het zeer informatief zijn. Het kan soms ook rom-

melig en chaotisch aandoen. 
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5  Juni 2013 

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten van de volgende maand. Nico Groot zal een presen-

tatie houden over het programma  PhotoShop. 

 

En op al deze avonden zal de koffie worden gesponsord door de VideoClub. De koffie wordt gezet 

en geserveerd door Atie. 

Oefenavond Kaders (beelduitsneden) 
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VideoRally 
 

 

 

 

Hoi clubgenoten, 
 
Hier nog even een berichtje over de VideoRally op zondag 26 mei 2013. 
 
De organisatie hiervan is in volle gang en Peter en ondergetekende doen hun best om er iets moois van te  
maken. Zoals al eerder is vermeld, willen we dit jaar naar het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in  
Enkhuizen toe gaan, om daar een route te lopen en verschillende filmopdrachten te vervullen. Er is daar veel te 
zien en zeker de moeite waard om daar met videocamera aan de slag te gaan.  
 
Er geldt echter wel een entreeprijs, die niet door de club wordt betaald. Dat zou een te grote greep uit de kas be-
tekenen. We hebben dit al aan jullie kenbaar gemaakt en willen het een en ander hier nog even opnieuw uit de 
doeken doen.  
 
Om binnen te komen geldt een toegangsprijs van € 14,55 voor volwassenen, 65+ ers kunnen voor € 14,00 naar 
binnen en iemand die een rolstoel begeleidt kan gratis mee. Wij hebben kortingskaarten kunnen regelen 
van 20% dus dan wordt de prijs € 11,65 resp. € 11,20. Parkeermunten kosten € 5,00 per stuk, maar die zullen wel 
door de penningmeester van de club worden betaald. We zullen dan afspreken om zoveel mogelijk met elkaar in 
de auto naar Enkhuizen te rijden.  
 
Het is dus van belang dat we precies weten wie er mee zullen gaan. We hebben al een aantal aanmeldingen bin-
nen, maar wij willen graag van iedereen weten òf zij mee zullen gaan en of ze wel of niet een introducé meene-
men, want dat is toegestaan. Hiervoor zal ik ook op de clubavonden nog even navraag gaan doen onder alle l 
eden. 
 
Wij hebben al enige voorbereidingen getroffen en het wordt echt best een leuke trip met verrassende opdrachten, 
waarmee jullie allemaal een hele mooie reportage kunnen maken naar onze mening. 26 mei staat gepland voor 
deze VideoRally en we zullen omstreeks 10.00 u. van start gaan. Indien het heel erg slecht weer is, zoals afgelo-
pen jaar, dan zullen we het uit moeten stellen, maar vooralsnog gaan we daar nog even niet van uit. 
 
Hopelijk is het zo duidelijk voor iedereen en kunnen weer met veel van onze clubgenoten een gezellige dag van 

maken. 

 

Ruud 

We hebben in het verleden ook al eens in clubverband een bezoek gebracht aan het Zuiderzee museum. 
Hieronder een aantal screenshots van een video gemaakt door Einar. 

Bezoek aan Zuiderzee museum 19 april 1999 
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Camerabewegingen 
 
Om eerst nog even terug te komen op het horizontaal houden van de camera als er geen horizon in het kader te 
zien is. De volgende methode kan echt helpen om er zeker van te zijn nooit meer ‘scheve’ beelden te maken ...  

In dit voorbeeld is de linker rand van het kader gebruikt 
om de kerk onder de goede hoek in beeld te krijgen.  
De linker zijkant van de kerk loopt gelijk met deze rand. 
De denkbeeldige horizon is nu niet horizontaal. 

In dit voorbeeld is een lijn parallel met de rechter rand 
van het kader gebruikt om de kerk onder de goede 
hoek in beeld te krijgen. De denkbeeldige horizon is nu 
ook niet horizontaal. 

In dit voorbeeld is de denkbeeldige verticale lijn, in het 
midden van het kader, gebruikt om de kerk onder de 
goede hoek in beeld te krijgen. De denkbeeldige hori-
zon is bij deze referentie altijd horizontaal. 

Omdat de hoek ten opzichte van de horizon goed is 
bepaald, kan de camera in het horizontale vlak worden 
gedraaid om op een andere manier het kader te vullen. 
De denkbeeldige horizon blijft horizontaal. 

Als er geen horizon in het kader aanwezig is en ook geen verticale objecten, die als referentie kunnen worden 
gebruikt, kunnen de hiervoor omschreven hulpmiddelen natuurlijk niet worden toegepast. Gelukkig zal dan ook 
niemand aan de gemaakte beelden kunnen zien of de camera wel horizontaal stond bij de opname. 
 
 
Mogelijke camerabewegingen 
 

Nu het bekend is hoe de camera horizontaal opgesteld wordt en camera bewegingen gemaakt kunnen worden, 
komen de mogelijke bewegingen aan de beurt. Bewegingen zijn in twee hoofdgroepen te verdelen. 
 
 
 Bewegingen vanuit één camerapositie 
   

  Zoom  (zoom In-Uit / Uit-In) 
  Pan   (panorama L-R / R-L) 
  Tilt   (tilt Up-Down / Down-Up) 
 
 
 Bewegingen in het horizontale en verticale vlak waarbij de camera verplaatst wordt  
 

  Rijder  (alle bewegingen in het horizontale vlak) 
  Lift   (alle bewegingen in het verticale vlak) 
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Zoombeweging 
 
Bij de eenvoudigste camerabeweging beweegt de camera niet. Om dichter bij het onderwerp te komen kan met 
de zoomlens worden ingezoomd (gele kader). Om wat meer afstand te nemen van het onderwerp kan  worden 
uitgezoomd (groene kader). De zoombeweging is voltooid als het kader evenwichtig is ingedeeld. Voordat de 
zoombeweging wordt uitgevoerd moet zowel het begin- als het eindkader worden bepaald. Hiervoor kan het nodig 
zijn de camera ook iets horizontaal en/of verticaal te bewegen. Daarna kan de beweging pas worden uitgevoerd. 
Om de opname goed te krijgen kan het nodig zijn een aantal opnamen te maken.   

Panorama (afgekort Pan) 
 
Bij deze camerabeweging wordt de camera vanuit één standpunt horizontaal bewogen. Dit kan van links naar 
recht of andersom zijn (inhoud van het groene kader naar inhoud van het gele kader en omgekeerd). De Pan is 
voltooid als het kader evenwichtig is ingedeeld. Voordat de Pan wordt uitgevoerd moet zowel het begin- als eind-
kader worden bepaald. Hiervoor kan het nodig zijn de camera ook iets verticaal te bewegen of iets in- of uit te 
zoomen. De snelheid waarmee de Pan wordt uitgevoerd is afhankelijk van de aandacht die de tussenliggende 
traject mag krijgen. Als er tijdens het ’pannen’ interessante dingen in beeld verschijnen en deze zijn ook van be-
lang om te laten zien kan de snelheid laag zijn. Als er het tussenliggende traject niet zo belangrijk is mag de snel-
heid relatief hoog zijn.  
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De beweging moet zoveel mogelijk met dezelfde snelheid en zonder haperen worden uitgevoerd. Er is veel oefe-
ning vereist om een Pan goed uit te voeren. Op dit onderdeel moet dan ook stevig worden geoefend. Als alle be-
schreven voorbereidingen zijn getroffen kan de beweging worden uitgevoerd. Om de opname goed te krijgen kan 
het nodig zijn een aantal opnamen te maken.   
 
 
Rijder 
 
De hiervoor behandelde camerabewegingen (‘zoomen’ en ‘pannen’) zijn bewegingen vanuit één camerapositie. 
Met de rijder kunnen op het eerste gezicht dezelfde bewegingen worden gemaakt. Het enige verschil is het per-
spectief. Door in te zoomen wordt de diepte uit het beeld weggenomen. Denk aan de beelden van  
een wielerwedstrijd waarbij een kopgroep met een telelens dichterbij wordt gehaald. Er is duidelijk aan de bewe-
gingen te zien dat er hard gefietst wordt maar de renners komen maar niet dichterbij. Ze zitten als het ware aan 
de achtergrond vast.  
 
Heel andere beelden van dezelfde situatie worden door de meerijdende camera gemaakt. Omdat deze camera 
van dichtbij met groothoeklens de opnamen maakt is onmiddellijk te zien dat de renners wel snel vooruit komen. 
De achtergrond heeft veel diepte en schiet met een hoge snelheid voorbij. Bij de rijder is ook het perspectief an-
ders dan bij de pan. Omdat de pan uit één standpunt wordt gemaakt verandert de hoek waaronder onderwerpen 
worden opgenomen en de afstand tot de camera. Als in het voorbeeld (Enkhuizen) dezelfde opname gemaakt 
zou worden vanuit een boot blijft de kijkhoek en afstand over het hele traject vrijwel hetzelfde. Ook hier speelt de 
dieptewerking een grote rol. Dichtbij met groothoek geeft de beste resultaten. Helaas ontbreekt vaak mogelijkheid 
om de camera op deze manier te gebruiken. Maar als de gelegenheid zich voordoet ...   

Tilt 
 
Voor deze beweging is niet zo gauw een Nederlandse term voorhanden. Het zou iets moeten zijn met op en neer 
maar voor het gemak ouden we de Engelse benaming maar aan. 

 
De tilt kan vanuit één standpunt omhoog en omlaag uitgevoerd worden 
(inhoud van het groene kader naar inhoud van het gele kader en omge-
keerd). Tilt-up staat voor een beweging omhoog en tilt-down voor een 
beweging omlaag.  
 
Voordat een tilt kan worden uitgevoerd moet zowel het begin- als eind-
kader worden bepaald. Hiervoor kan het nodig zijn de camera ook iets 
horizontaal te bewegen of iets in- of uit te zoomen. De snelheid waar-
mee de tilt wordt uitgevoerd is afhankelijk van de aandacht die de tus-
senliggende traject mag krijgen. Als er tijdens de tilt interessante din-
gen in beeld verschijnen en deze zijn ook van belang om te laten zien 
kan de snelheid laag zijn. Als  het tussenliggende traject niet zo belang-
rijk is mag de snelheid relatief hoog zijn. De beweging moet zoveel mo-
gelijk met constante snelheid en zonder haperen worden uitgevoerd. Er 
is ook veel oefening vereist om een tilt goed uit te voeren. 
 
 
Lift 
 
De lift levert dezelfde beweging op als de tilt. Ook hier is het perspectief 
het grote verschil. Bij de lift behoudt de camera over het hele traject 
vrijwel dezelfde kijkhoek en afstand tot het onderwerp. Er moeten vaak 
hele constructies worden gebouwd om deze camerabeweging te kun-
nen uitvoeren. In de natuur bestaan nauwelijks bruikbare constructies 
voor dit doel.  
 

Toch kan er over een geringe afstand wel een liftbeweging gemaakt worden. Vooral bij opnemen uit de hand 
waarbij opnamen worden gemaakt van verschillende hoogten. Bijvoorbeeld als een persoon van dichtbij wordt 
opgenomen en tijdens de opname gaat staan. 
 
 


