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februari 2014  

      

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, 

 

Een terugblik naar december 2013 laat toch weinig activiteiten zien voor een club die op woensdag-

avond zijn clubavonden heeft. Waarschijnlijk was het voor ons allen niet minder gezellig want het 

waren allemaal dagen waarop cadeau ’s werden uitgepakt, gefeest werd, gedronken, veel en lekker 

gegeten. Misschien werd er ook wel gezellig terug gekeken op 2013 met een knalvuurwerk als af-

sluiter van het jaar. 

 

Maar als we als club terugkijken zien we: 

 

4 december:  

In verband met de komst van de goedheiligman St. Nicolaas in ons land zullen er geen clubactivi-

teiten plaatsvinden.  

 

11 december:  

 

Een nieuw thema: ‘Leden organiseren’ 

 

Vanavond worden alle leden uitgedaagd om zelf te zorgen voor een zinvolle en goede clubavond. 

Heb je een idee, laat het ons vast weten, dan kunnen we daar wellicht op inspelen. 

 

Nico verraste ons met een uitleg van zijn nieuwe camera; de nieuwe techniek 2014.  

 
 

Door: Hans Pronk 

23 oktober Beoordeling VideoRally 2013 

30 oktober Klusavond  

6 november Opnemen interview (meercamera-oefening) 

13 november  

20   

27   

4 december  

11 december  

23 oktober Beoordeling VideoRally 2013 

30 oktober Klusavond  

6 november Opnemen interview (meercamera-oefening) 

13 november  

20 november  

27   

4 december  

11 december  

22 januari Videokijkavond 

29  januari Klusavond 

5 februari Nabespreking VideoFestival 2013 

12 februari Jaarvergadering 

19 februari Bestuursvergadering 

26 februari Videokijkavond 

5 maart 9shots maken 
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18 december:  

Dat is weer de derde woensdag van de maand en dit betekent bestuursvergadering. Inbreng van 

leden is altijd welkom, zodoende zaten wij met ons nieuwe lid Piet Dirkx aan tafel om te bespreken 

wat we op 8 januari 2014 gaan doen. 

 

Alle leden mogen de bestuursvergadering altijd bijwonen en nieuwe inbreng geven om er voor te 

zorgen dat de programmamakers scherp blijven met de onderwerpen. 

 

25 december:  

Dit valt precies samen met eerste Kerstdag. Dan zal iedereen op deze avond lekker dineren, en 

misschien toch nog even stilstaan bij de gedachte dat een geboorte na zoveel jaar toch heel bijzon-

der was.    

 

Rust, bezinning en gezellig met familie bijeen zijn etc., etc.  

 

1 januari: 

Weer zo’n bijzondere dag, de eerste dag van het nieuwe jaar. Dit is ook een avond om nog even bij 

te komen van de jaarwisseling of deze nog steeds te vieren. Geen clubavond dus. 

 

Wat we natuurlijk wel enorm hebben gemist bij de overgang van 2013 naar 2014,  zijn de oliebol-

len van Atie natuurlijk. Maar met de jaarvergadering  zullen ze vast ook wel heerlijk smaken en de 

verrassing zal nog groter zijn. Dus Atie!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We gaan nu naar 2014 

 

8 januari: 

Grote opkomst voor de opnamen van Piet Dirkx. De groene wand is nog snel even bijgewerkt in 

verband met beschadigingen. Zoals we zagen werden er deze avond, heel professioneel met een 

draaiboek, opnamen gemaakt voor een nieuwe film van Piet en zijn broer.  

 

Het waren allemaal losse opnamen die geheel niet achter elkaar komen te staan. Omdat de heren 

alles precies  in hun hoofd hebben en volgens een draaiboek opnemen zal het resultaat zijn zo als 

ze willen. Wij zijn, als leden van de videoclub, heel nieuwsgierig hoe het er zometeen uit komt te 

zien. 

 

15 januari:                     

Dat is weer de derde woensdag van de maand en betekent bestuursvergadering. Inbreng van leden 

is altijd welkom. We hebben als bestuur de financiën van de club besproken en wat we op de jaar-

vergadering zullen voorstellen. Alles bij elkaar zijn er weer genoeg mededelingen dus zorg dat je in 

ieder geval deze avond komt.      

 

 

12 februari jaarvergadering 
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22 januari: 

De vierde avond van de maand gaan we weer de video’s van de leden bekijken. Eenieder die wat 

heeft mag dit meenemen en op de avond zullen we dit eventueel als het wenselijk is beoordelen.  

 

Heel graag willen we nog eens de opnamen van Nico Groot, Loek de Ruijter en Paul Stroomer zien. 

Er is wel een keer op een avond er iets van vertoond maar er waren toen heel weinig leden aanwe-

zig. Zodoende krijgen we steeds het verzoek wanneer deze montages eens worden vertoond.  

 

Het betreft de opnamen van het interview met muntenverzamelaar en de opnamen van het inter-

view met de belastingambtenaar. Zowel de oude als eventueel vernieuwde versie van de montages 

is welkom. Als ik het goed heb zijn er van de geldverzameling nog mooie details opgenomen. Deze-

moeten nog in de direct geschakelde opname worden gemonteerd. En verder laten we ons veras-

sen!! 

 

29 januari: 

Extra klusavond dus op deze clubavond!!!!! 

 

5 Februari: 

We gaan de films van het VideoFestival 2013 nog eens zien en nabespreken. Door de vele avonden 

die zijn uitgevallen in december 2013 is dit wel aan de late kant maar nog altijd actueel. Het is 

meteen ook een mooie aanzet voor het VideoFestival 2014. 

 

12 februari: 

Ik krijg nu het idee dat ik het hele jaar aan het doornemen ben, maar Leo geeft hiervan meestal 

nog een mooi overzicht (zie verderop in deze Nieuwsbrief).  

 

Deze avond staat in het teken van de jaarvergadering en zal door uitleg van Nico als waarne-

mend voorzitter en Ruud als penningmeester en de inbreng door de leden tijdens de rondvraag één 

van de meest informatieve avonden zijn dit jaar. Komt dus allen. 

 

19 februari: 

Dat is weer de derde woensdag van de maand en  betekent bestuursvergadering. We zullen alle 

ingebrachte punten van de jaarvergadering doornemen en wederom het programma voor de 

maand maart klaarstomen. 

 

26 februari:                               

Dit is weer de vierde avond van de maand dus videokijkavond. Verras ons met uw video’s. 

 

5 maart: 

Deze avond gaan we weer eens de 9shots oppakken dus denk er eens over na en verzamel even-

tueel de middelen om deze avond 9shots op te nemen voor het maken van een korte uitleg van 

iets, of een (humoristische) sketch. 

 

Zie voor meer info: http://www.videoclub-hoorn.nl/VC H&R 9shot.htm  

http://www.videoclub-hoorn.nl/VC%20H&R%209shot.htm


Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO          februari 2014: 4 

VIDEOCLUB HOORN en de REGIO 
 

Het bestuur van VideoClub Hoorn en de Regio nodigt zijn leden uit tot het bijwonen van de   

jaarvergadering. Deze 24ste vergadering zal worden gehouden op woensdagavond 12 februari 2014 

in ons clubgebouw. Aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda 

 

  

 

 

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 als ui-

terste termijn van een kwartier voor aanvang algemene leden jaarvergadering. Binnen het dan ver-

kregen bestuur wordt dan gekeken wie welke functie zal gaan vervullen. 

 

  

  

 

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 kun-

nen zetten om nieuwe onderwerpen uit te kunnen diepen.  

Het bestuur rekent op uw komst.  

Activiteiten 2013 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 2013. 

 

De maandplanning van de videoclub proberen we als volgt aan te houden: 

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: Film kijkavond en soms een  

                                extra invulling door het bestuur. 

Vijfdewoensdag van de maand (eventueel):  Opruim en onderhoudsavond. 

 

NB. Elke clubavond wordt voor afgegaan met de mogelijkheid om vragen te stellen over problemen 

op gebied van computer en videomontageprogramma’s. Dit mag echter niet leiden tot aantasting 

van het programma van die avond. 

1 opening door de ‘voorzitter’. 

2 notulen jaarvergadering 2013 (worden gemaild naar de clubleden)     

3 jaarverslag secretariaat (‘Activiteiten 2013’ staan in deze nieuwsbrief) 

4 jaarverslag penningmeester en begroting 

5 verslag kascontrole commissie …….. Roel van den Berg(2ex) en Loek de Ruijter(1ex). 

6 benoeming nieuwe kascontrole commissie 

7 bestuursbeleid door bestuurslid 

8 bestuursverkiezing   

32 clubavonden 

4 klus avonden (elke 5e woensdagavond van een maand) 

12 bestuursvergaderingen.  

1 algemene leden vergadering op 13 februari. 

1 videofestival op 27 nov.(woensdagavond).  

2 avonden geen videoclub t.w.: 4 december i.v.m.SinterKlaas en 25 december. 1e Kerstdag. 

10 rondvraag 

11 sluiting 
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Elk lid mag de bestuursvergaderingen bijwonen en meepraten over wat ter tafel komt. Moet er ech-

ter gestemd worden dan staat hij/zij even buiten spel. Maar een stemming komt hoogst zelden 

voor. 

 

Afgelopen jaar. 

De maandelijkse nieuwsbrief, samengesteld door Wim, blijft de broodnodige link met onze cluble-

den. Bestuursleden schrijven een stukje ter ondersteuning van de activiteiten die gaan plaats vin-

den in de komende maand. Ook worden er foto’s bij geplaatst voor zover voorradig en ter zake 

doende. Onze hoffotograaf Einar zorgt voor veel foto’s. 

 

Waaruit bestonden zoal onze invullingen van de avonden. 

De techniek van de videocamera stond dit jaar verscheidene malen op het programma. Steeds 

nieuwere camera’s verschijnen er op de markt. Nieuwere technieken doen hun intrede. Makkelijker 

te bedienen maar bij niet gangbare omstandigheden moet er toch wel eens wat met de hand wor-

den ingesteld. En dat valt niet mee wanneer je niet weet hoe dat moet. Het bestuderen van het 

‘boekje’ van de camera geeft in veel gevallen dan een goede handreiking. Boekje bij de hand hou-

den! 

 

Opnieuw is er veel gedaan aan interviewtechniek. In woord en daad is er getracht dit onderwerp te 

verduidelijken. Bij wat daar dit jaar van is gezien blijkt dat er tussen de cameramensen vooraf goe-

de afspraken moeten worden gemaakt over wie wat gaat opnemen. Het gaat al direct een stuk be-

ter wanneer er regie aanwezig is die de cameramensen strikte opdrachten via de koptelefoon door-

geeft. Beelduitsneden bepalen is hierbij ook erg belangrijk. Dat hebben we dit jaar opnieuw behan-

deld.  

 

Het monteren van videobeelden is aan de orde geweest. Zeker de oude filmpjes van Wim konden 

goed worden gebruikt. Deze filmpjes moesten worden ingekort onder het motto: ‘Minder is meer’. 

Verscheidene vernieuwde montages van deze twee filmpjes hebben we in verkorte versie terug ge-

zien.  

 

Buiten filmen stond ook op het programma. Wat een geluk hebben we daarmee gehad. Elke avond 

dat het buitenfilmen zou gaan worden was het weer geen spelbreker. Zeker bij de stationslift was 

het een leuke avond geworden en ook een leuk filmpje. Van de bruggen en de kerken filmen waren 

niet zoveel filmpjes gemaakt. Datzelfde geldt voor de avond van 14 augustus. Weinig of geen ani-

mo was er om beelden te maken van de kermis. Het is ook wel te begrijpen dat je er op een gege-

ven moment geen aardigheid meer in hebt. Maar met een nieuwe camera in je hand is het toch een 

goede manier om die camera eens goed te testen. 

  

Dus wat doe je in zo’n geval: niet komen. Toch geen verloren avond want degenen die wel aanwe-

zig waren zijn druk bezig geweest om de videograbber te installeren en aan de gang te krijgen. 

Een clubavond is gebruikt in een poging om nieuwe leden te kunnen werven. Dat werd gedaan met 

een uitleg over Photoshop. Nico Groot heeft dit voortreffelijk gedaan en ondanks deze extra inspan-

ning zijn er geen nieuwe leden door binnengekomen. Er waren wel wat belangstellenden maar om 

lid te worden van onze videoclub, daar hadden ze geen oren naar. Maar je weet maar nooit hoe het 

zich verder kan ontwikkelen. Nico bedankt voor deze uitleg. 

 

De klusavonden worden bezocht door slechts een paar leden. Er wordt dan gesoldeerd zodat de 

diverse aansluitingen weer kunnen worden gemaakt zonder storing, of er wordt weer eens gekeken 

wat er in de diverse opbergboxen zit. Het materiaal wordt uit de knoop gehaald, geordend en weer 

opgeborgen zodat het bij de eerstvolgende clubavond weer door elkaar ligt. Of we testen iets dat 

we voor de club zouden kunnen gebruiken. Zo doen die aanwezige leden diverse nuttige zaken ten 

behoeve van de videoclub. 

 

Dat brengt mij gelijk tot de volgende gedachte. Al die nieuwe camera’s brengen voor onze club-Pc 

diverse problemen met zich mee. De formaten kunnen niet worden gelezen of het SD-kaartje wordt 

in zijn geheel niet herkend. Gevolg geen invoer van videobeelden.  

 

Inmiddels weet u wat dat voor de club betekent. Frustatie bij leden en bestuur. Maar er is licht. Met 

behulp van een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds is er op de laatst gehouden bestuurs-

vergadering besloten om een nieuwe Pc voor de club te gaan aanschaffen. 
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Bijzondere evenementen: 

De videorally is dit jaar opnieuw gehouden en georganiseerd door Peter en Ruud. Locatie: Buiten-

museum te Enkhuizen. Er was animo voor maar de beoordeling van de diverse opdrachten was, 

nadat de beelden waren gemaakt, veel te laat. Dat moet sneller kunnen.  

 

Beide heren hadden een voorbeeldfilm gemaakt met daarop de beelden die voldeden aan de vra-

gen. Keurig voor elkaar. Het VideoFestival mocht zich ook dit jaar verheugen op de belangstelling 

van de leden. Er waren elf video’s ingeleverd met diverse onderwerpen. 

 

Het videoclubbestuur: 

Dit kopje is nieuw. Er staat anders ‘bestuursverkiezing’ maar er komt zomaar niets van terecht van 

een wisseling van de wacht.  

Het bestuur bestaat sinds jaar en dag uit: 

Drie bestuursleden t.w. Nico Lieshout, Hans Pronk en Wim Schuts. 

Penningmeester is Ruud Bennis en secretaris is Leo Steginga. 

Zoals te zien is: geen voorzitter! En dat is al sinds febr. 2011. 

Dat kan toch niet dat er niemand bereid is om toe te treden tot het bestuur? 

Volgens de statuten zijn aan de beurt van aftreden de penningmeester en de secretaris. 

Er wordt dus naarstig gezocht naar drie bestuursleden t.w. voorzitter, secretaris en penningmees-

ter. 

 

De projecten waren: 

Er zijn dit jaar geen betaalde projecten door ons gedaan. 

 

Website: 

De website is vernieuwd . Er staat een gedeelte op onze eigen webpage maar ook nog een groot 

deel op de website van Wim. Nico Groot heeft een begin gemaakt met de verhuizing. 

 

Ledenbestand: 

Het ledenbestand van de videoclub bezorgt ons toch steeds hoofdbrekens. Een lid erbij en eentje 

eraf. Dat schiet maar niet op. Meer leden is gewoon meer geld dat ons dan ook weer wat meer mo-

gelijkheden kan geven voor aanschaf andere apparatuur. Nu moeten we vaak door geldgebrek za-

ken achterwege laten. Jammer is dat wel. Toch bedruipen we ons nog steeds en dat geeft een fijn 

gevoel. Vandaar dat we blij zijn met onze nieuwe leden die er dit jaar bij zijn gekomen. Helaas zijn 

er ook dit jaar weer enige bedankjes voor het lidmaatschap. 

 

De Rabo fietstocht, die dit jaar opnieuw werd gehouden bracht door de fietsende deelnemers van 

de videoclub onder bezielende leiding van Paul, wat extra geld in het clublaatje. Datzelfde geld voor 

de collecte bus lopers voor het cultuurfonds want dat brengt ook wat extra’s op. Roel, Nico en Ruud 

bedankt hiervoor namens de videoclub. 

 

Invulling clubavonden het komende jaar: 

Een gewichtige bezigheid voor het bestuur en bestuursleden. Menig idee ontspruit uit de geest 

maar wordt dan ook vaak weer ingeslikt omdat de uitvoering niet mogelijk is met onze beperkin-

gen. We praten er natuurlijk uitgebreid over maar wat niet kan, kan niet. Het zou ons als bestuur 

enorm helpen wanneer de leden zo af en toe eens komen aandragen met een ideetje ter invulling 

van een clubavond.  

 

Als proefballonnetje hebben we het geprobeerd op de avond van 11 december 2013. De leden 

mochten de avond invulling geven. Nu er kwam in het geheel niets van terecht. Geen enkel be-

stuurslid kreeg iets van de leden te horen. 

 

Nieuwsbrief: 

Verschijnt zoveel mogelijk elke maand met daarin tenminste het programma voor de komende 

clubavonden. Lees de nieuwsbrief er op na en u weet wat er op welke clubavond te gebeuren staat. 

 

 

Leo, secretaris 
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BO  
EN  
HAAR  
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8 januari 2014: Chroma Key opnamen voor de speelfilm: 


