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juli 2013  

      

 

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 door Nico Groot 

12 juni  

19 juni  

26   

3   

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 juli: 

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 weer de nieuwsbrief, zoals jullie die gewend zijn te ontvangen. Wij hebben er weer een 

agenda op geplaatst, zodat jullie weten wat er de komende maand zo allemaal gedaan zal worden. 

Dit zal hieronder nader worden toegelicht.  

 

26 juni  

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. 

We hebben laatst filmbestanden van ‘de lift’ uitgedeeld en hopelijk komen er ook verschillende ver-

sies van uiteindelijke montages hiervan aan bod vanavond. 

 

3 juli 

Deze avond gaan we buiten filmen. Zo lang we nog gebruik kunnen maken van het natuurlijke bui-

tenlicht wat er nu nog is, willen we daar ook ons voordeel mee doen.  Het is de bedoeling om deze 

avond een kerk of een paar kerken op te nemen, waarbij verschillende standpunten kunnen worden 

gebruikt. Net als we laatst gedaan hebben met bruggen, is ook dit een leerzaam onderwerp waarbij 

je zelf het maken van juiste uitsneden goed kunt oefenen. Voor deze avond is het dus van belang 

dat je de camera + statief mee moet nemen. Ieder kan zelf een kerk uitzoeken en zelf of met ie-

mand anders op pad gaan. Denk niet dat het niets voor je is, want hoe je het precies doet, maakt 

niet uit en het hoeft ook helemaal niet lang te zijn. Het is gewoon een goede training voor het ma-

ken van de juiste beelden. 

Door: Ruud Bennis 

 

26 juni Videokijkavond: montages bekijken van liftopnamen  

3 juli Kerk(en) filmen in Hoorn  

10 juli Straatinterview oefenen  

17 juli Bestuursvergadering 

24 juli Videokijkavond: de resultaten van de thuisopdracht van 3 juli 

31 juli Extra avond = klusavond  

7 augustus Interviewtechnieken van 10 juli beoordelen  
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10 juli 

Ook nu kunnen we nog gebruik maken van het buitenlicht en gaan daarom wederom nog een keer 

naar buiten. We proberen dan een straatinterview te maken, waarbij we met twee camera’s gaan 

werken, een geluidsman en een regisseur die dat in goede banen leidt. Hiervoor hebben we mini-

maal twee camera’s nodig die een microfoonaansluiting hebben. Als je die hebt laat het dan in ie-

der geval even weten. Maar ook voor de anderen, die niet die mogelijkheid hebben kunnen beelden 

maken die later kunnen worden toegevoegd. Het is in ieder geval zinvol om erbij te zijn. We heb-

ben immers twee ‘acteurs’ nodig, een geluidsman en een regisseur, dus er mag wat mankracht aan 

te pas komen. Verder is het natuurlijk heel interessant om te kijken hoe zo’n interview tot stand 

komt. (zie het artikeltje verderop in deze Nieuwsbrief) 

 

17 juli 

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. We proberen op 

deze avond ook altijd interessante activiteiten te plannen voor de komende clubavonden. Echter, 

ideeën daarvoor of suggesties mogen altijd ingebracht worden. Laat weten wat jullie graag willen 

doen, zien en ondernemen, dan kunnen wij deze activiteiten inpassen. 

 

24 juli 

De vierde woensdag van de maand is ook nu weer de videokijkavond, waarin we de resultaten van 

onszelf en onze clubgenoten kunnen gaan bekijken. Misschien zijn de filmpjes van de kerk(en) al af 

of hebben de leden zelf interessante filmpjes die de moeite waard zijn om te vertonen (dat is het 

overigens altijd!!).  

 

Laat je clubgenoten gerust zien wat je hebt gemaakt en laten we dan samen kijken óf en waar er 

verbeterpunten kunnen zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er naar voren komt wat juist heel 

goed en mooi is. Dit zijn allemaal dingen die je weer goed kunt onthouden en goed kunt toepassen 

bij je volgende filmpjes. 

 

31 juli 

Een extra clubavond, die bij ons dan in het teken staat van ‘klussen’. Dat zijn vaak technische ta-

ken, maar bijvoorbeeld ook dingen die we moeten onderzoeken of testen, wat tijdens de andere 

clubavonden niet gelegen komt. De vorige extra avond is er heel veel gedaan en waren we, met 

verschillende mensen, allemaal heel goed bezig. Toch blijken er steeds nog dingen gedaan te moe-

ten worden, waarvoor deze avond dus ook de gelegenheid weer is.  

 

7 augustus 

Op deze avond zullen we de interviewtechnieken die we op 10 juli gebruikt hebben gaan bekijken 

en beoordelen. Wat is goed, wat ging minder goed? Hoe moeten we het volgende keer anders  en/

of beter doen? Wat vinden we van het resultaat? Hier proberen we vanavond allemaal achter te ko-

men. 

 

Namens het bestuur, de organisatoren en de redactie wensen wij jullie weer een hele goede film-

maand toe en degenen onder ons die nog weg gaan, een hele mooie en goede vakantie. 

 

 

Ruud Bennis 
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Photoshop en Video 
 

Onder deze titel werd op woensdag 5 juni jl. een introductieavond Photoshop georganiseerd. Om 

wat te doen aan ledenwerving was de avond openbaar. De presentatie was aangekondigd in de 

weekbladen en natuurlijk ook op de eigen website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Groot nam met groot enthousiasme de presentatie voor zijn rekening. Uit de reacties van de 

aanwezigen bleek dat ze er wel het één en ander van hadden opgestoken. Of de presentatie het 

gewenste resultaat zal hebben m.b.t. ledenwerving moeten we afwachten. We kunnen in ieder ge-

val terugkijken op een leerzame avond.   

IN MEMORIAM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de clubavond van 5 juni ontvingen we het droevige bericht dat ons lid Joop 

Broekstra op zaterdag 1 juni is overleden.  

 

Na een droevige en zware periode is Joop heengegaan. Zo stond er in de rouwcircu-

laire te lezen. We wisten dat Joop met zijn gezondheid liep te tobben, maar hier 

schrokken we toch wel erg van.  

 

We zullen Joop gedenken als een fijn, trouw en actief lid en natuurlijk zullen we 

hem missen op onze clubavonden.  

 

In de circulaire stond ook te lezen dat er een crematie in besloten kring plaatsvindt  

en er geen mogelijkheid is tot condoleance of afscheid nemen. Het bestuur heeft na-

mens alle leden de familie Broekstra een kaart gestuurd om hen te condoleren en te 

steunen in deze moeilijke periode.  
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VideoRally 2013 VideoRally 2013 
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Wilhelminapark 
Engelse tuin 
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(Straat-)interview 

 
Een leuke techniek is het (straat-)interview. Dit soort spontane vraaggesprekjes kunnen onder-
houdend en informatief zijn. Het kijkt vlot weg en als je je ook nog een beetje aan de regels 
houdt is het vrij eenvoudig om een goede montage te maken. 
 

 

 

 

 

 

Geluid 
 
Maar voordat er gemonteerd kan worden moet er wel eerst iets worden opgenomen. Daarvoor 
heb je als extra attribuut een externe microfoon nodig. Het is een vraaggesprek dus het geluid 
is heel belangrijk. Helaas beschikken tegenwoordig heel veel camera’s niet over een ingang 
voor een externe microfoon. Dit probleem kan opgelost worden door het geluid apart op te ne-
men en aan de montage toe te voegen. Dat deze manier van werken extra problemen met zich 
meebrengt behoeft geen betoog.  

De microfoon die je gebruikt moet wel aan een aantal eisen voldoen. Het moet een microfoon 
zijn die weinig handgevoelig is. Dat wil zeggen dat bewegingen van de hand waarmee de mi-
crofoon wordt vastgehouden niet in het opgenomen geluid mogen zijn te horen. Het gaat om 
een klein gebied waarvan je het geluid wilt vastleggen dus een microfoon waarmee je goed 
kunt richten zal weinig storende omgevingsgeluiden oppikken.  

Dit soort microfoons heten dan ook richtmicrofoons deze hebben een 
zogenaamde ‘nier’-karakteristiek zie de grafiek hiernaast. Een wind- of 
plopkap verbetert het resultaat ook aanmerkelijk. Dit soort voorzienin-
gen zijn meestal van schuimrubber gemaakt en houden storende ge-
luiden tegen zoals dat van de wind en hinderlijke bijgeluiden van let-
ters als ‘b’-’p’-’d’-’k’-’t'. Dit komt omdat bij het uitspreken van deze let-
ters er ook een hoeveelheid lucht mee naar buiten komt. De lucht-
stroom wordt gedempt door het schuimrubber en de geluidsopname 
zal niet vervormen bij het uitspreken van de genoemde letters.  

 
 
 
 

 

Dynamische-microfoon 
werkt zonder batterij maar moet meestal zijn voor-
zien van een lijntransformator om met een camcor-
der te kunnen samenwerken 

Condensator-microfoon 
werkt met een hulpspanning in de vorm van een 
batterij. Dit type microfoon werkt meestal zonder 
extra voorzieningen goed samen met de camcorder.  
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Technisch (elektrisch) moet de microfoon ook aangesloten kunnen worden op de camcorder. 
De plug moet gewoon de juiste zijn (meestal een mini jack 3,5 mm) en goed passen in de ex-
terne microfooningang van de camcorder. Ook moet het uitgangssignaal van de microfoon vol-
doen aan de eisen die gesteld worden. De impedantie en het signaalniveau moeten geschikt 
zijn voor camcorder gebruik. Bij eventuele aanschaf dus eerst testen met de camcorder.  
 

Omdat je zeker wilt weten dat het geluid ook werkelijk wordt opgeno-
men is het verstandig ook meteen een koptelefoon of oordopjes aan te 
schaffen. Let hier ook op dat het volume voldoende is als deze appa-
raatjes op de camcorder worden aangesloten. Als dat niet zo is kun je 
nog kiezen voor een koptelefoon met ingebouwde versterker. Er is 
niets zo vervelend als achteraf te moeten ontdekken dat er dingen met 
het geluid zijn gebeurd die je onmiddellijk had kunnen oplossen. Als je 
het maar gehoord had. 
 
De apparatuur hebben we nu uitgebreid behandeld.  
Nu moet er nog mee gewerkt worden.  
 

 

Werken met de microfoon 
 
We hebben het al gehad over de handgevoeligheid. Microfoons die helemaal ongevoelig zijn 
voor vastpakken zijn heel duur en zelfs dan zul je evengoed wat blijven horen. Om zo min mo-
gelijk storende geluiden binnen te krijgen moet je zorgen dat het aansluitsnoer niet los aan de 
microfoon bungelt. Als het snoer ergens tegenaan komt wordt het contactgeluid via het snoer 
de microfoon ingeleid. Om dit te voorkomen kun je het snoer in een slag om je hand leggen 
waardoor je hand de contactgeluiden dempt. Verder moet je de microfoon losjes vasthouden, 
niet te veel bewegen en absoluut niet in de microfoon knijpen.  
 

Verder is het van belang dat het automatisch opnameniveau van de camcorder even om de 
tuin moet worden geleid voordat je echt in de microfoon gaat of laat praten. We hebben meest-
al te maken met een camcorder die het geluidsniveau automatisch aan de omstandigheden 
aanpast.  
 
De automaat is zo ingeregeld dat hij altijd geluid wil horen. Voordat bijvoorbeeld met een inter-
view wordt begonnen is het handig om de automaat even aan het spraakniveau te laten 
‘wennen’. Als je direct ‘voor het echie’ gaat spreken heeft de automaat dit niet verwacht. In een 
stille omgeving zal de automaat het volume al aardig opgeregeld hebben omdat er eigenlijk 
niets te horen is. Als je niet spreekt zul je uiteindelijk de motortjes van de camera keihard in je 
geluidsopname krijgen. Op het moment dat je begint te spreken is dat geluid harder dan dat 
van de motortjes dus zal dat nog harder en dus vervormd worden opgenomen. Door bijvoor-
beeld eerst wat te zeggen voor je begint met je introductie (zoiets als 1-2-3-test) kan de auto-
maat zich aanpassen aan de omstandigheden. De eerste zin van het interview wordt dan on-
vervormd opgenomen. 
 

Als het gesprek dat volgt lekker doorloopt (niet al te grote pauzes en pieken in het geluid) zal 
het opnameniveau aardig constant blijven. Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van de kwaliteit 
van de automaat. Het is dus erg nuttig om het gedrag van de automaat een beetje te kennen. 
Tot zover het geluid.  
 
En nu verder met het beeld ... 
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Eerdere uitgaven van  

VideoClub Nieuwsbrief (vanaf 2012) en VideoClub Magazine (vanaf 2008)  

zijn nog in te zien op de website  [ http://www.videoclub-hoorn.nl ]  

Beeld 
 
Over het algemeen zijn er allerlei methoden om de interviewer achteraf nog goed in beeld te 
krijgen. Bijvoorbeeld door het in close-up toevoegen van de gestelde vragen en zogenaamde 
'luister-shots'. Dit zoveel mogelijk zonder een beeld te geven van de situatie; je weet bij het op-
nemen immers nog niet precies waarvoor je deze opnamen zal moeten gebruiken. Het is ook 
heel goed mogelijk dat je ze achteraf niet eens nodig hebt. In dat geval niet gebruiken want 
het blijven ingrepen om problemen op te lossen en ze hebben vaak geen toegevoegde waar-
de. Als er met meer camera’s wordt opgenomen kan het geluid van de camera waarop de ex-
terne microfoon is aangesloten als basis worden gebruikt van de montage. De andere camera
(’s) kan (kunnen) vanuit verschillende standpunten aanvullende beelden maken.  
 

Voor een straatinterview is meestal maar weinig tijd dus is het belangrijkste dat de geïnterview-
de goed in beeld komt. Als cameramens moet je dus altijd zorgen dat de geïnterviewde goed 
herkenbaar in beeld komt. Je kunt kiezen voor een opname van de interviewer en de geïnter-
viewde samen in beeld waarbij het niet van belang is of het gezicht van de interviewer goed 
zichtbaar is. Een veel toegepaste methode is de zogenaamde ‘over shoulder’-opname waarbij 
de camera (dus de kijker) over de schouder van de interviewer meekijkt naar de geïnterview-
de. Er zijn natuurlijk allerlei inventieve variaties mogelijk. Let maar eens op de voorbeelden die 
je dagelijks op de TV kunt zien. 

 

Een valkuil voor het camerawerk is de afstand waarop 
de geïnterviewde in beeld wordt genomen. Het kan 
zijn dat de afstand zo klein wordt dat de minimum af-
stand van de camera niet kan worden aangehouden.  
 
Het resultaat is -en dat zie je maar al te vaak op TV- 
dat de achtergrond vlijmscherp is maar het gezicht 
van de geïnterviewde, waar het uiteindelijk om gaat, 
onscherp is. Houdt daarom altijd voldoende afstand of 
schakel over op de macrostand van het objectief als 
het onderwerp onscherp dreigt te worden.  
 

Gelukkig zijn er veel camcorders waarbij het omschakelen naar macro is geautomatiseerd. Ga 
hier ook maar eens mee experimenteren. Blijf in ieder geval goed in de zoeker of op je LCD-
schermpje kijken en let op of dat wat scherp moet zijn ook werkelijk scherp is. Zo niet; voer 
dan de nodige correcties uit.  
 

Kijk ook uit met ornamenten in de achtergrond. Het is zeer hinderlijk als je er tijdens het monte-
ren achter komt dat er één of ander voorwerp uit iemands hoofd lijkt te groeien. Dit soort effec-
ten doen zich voor omdat je tijdens de opname niet goed hebt opgelet of een persoon bijvoor-
beeld midden voor een object stond. Voorbeelden zijn hoge gebouwen op afstand, bomen en 
lantaarnpalen.  

Altijd opletten of de achtergrond geen storende objecten bevat die samenvallen met het hoofd 
van de geïnterviewde. Door tijdens de opname een stap opzij te doen kun je dit soort proble-
men eenvoudig  voorkomen. Maar dan moet je er wel op letten. 
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Zomerclip 

 

Het is een jaarlijkse traditie bij de VideoClub om aan het eind van het 

jaar met z’n allen een muziekclip te maken. Door allerlei omstandigheden  

is dat vorig jaar niet optimaal gelukt. Het idee is nu dat iedereen indivi-

dueel een zomerclip gaat maken. Als muzikale basis is gekozen voor het 

lied ‘Oh Nederland’ van Joost Belinfante.  

 

De muziek kun je vinden op de site ...  

Ga naar ‘VideoClub Nieuwsbrief’ en klik in de Nederlandse vlag op: 

‘downoad’ 

 

Het is de bedoeling dat er een montage gemaakt wordt met zoveel mogelijk beelden die de in de 

tekst voorkomende woorden illustreren. Dit mogen alle typen media zijn zoals video’s, foto’s, teke-

ningen, krantenknipsels, voorwerpen en wat je maar kan bedenken. Het materiaal mag ook overal 

vandaan komen maar het mooiste is als je vooral eigen video-opnamen in de montage verwerkt.  

 

Je kan al meteen gaan verzamelen en ‘bouwen’ aan de montage. Na de zomervakantie prikken we 

een datum waarop we de montages gaan bekijken dus je hebt de hele zomer de tijd.   

Joost Belinfante - Nederland 

En de wind waait kouwe kleren 
Over huis en eigen haard 
Oost en west en lage luchten 
En een bisschop met een baard 
 
En de zon schijnt zomersproeten 
Zee en Zandvoort, strand en kwal 
Bootjes in het boezemwater 
Ophaalbrug op kant en wal 
 
Oh velden en oh wegen 
Oh regenboog en regen 
Oh torenflat en horizon 
Oh Nederland 
Oh Nederland 
 
Hoge bomen, trage fietsers 
Op het fietspad langs de vaart 
Paardenhoofd en paardenhorzel 
En het zwiepen van z’n staart 

 
 
En de Koninklijke Luchtmacht 
Witte strepen in de lucht 
Door een kudde schapenwolken 
Wilde eenden in de vlucht 
 
Oh weg en witte strepen 
Oh brug en zwarte schepen 
Oh wegenwacht en waterweg 
Oh Nederland 
Oh Nederland 
 
Boerenkool en regenplassen 
En een kleine gele trein 
Regenjas en klaverjassen 
En een Nederlander zijn 
 
 

(c) Joost Belinfante 
1982 Killroy 


