
Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO          juli 2014: 1 

25 juni Videokijkavond 

2 juli ‘Stuntopnamen’ maken  

9 juli Opnamen bij Parkschouwburg maken  

16 juli Locaties voor “the Passion” bekijken in de Goorn / Bestuursvergadering 

23 juli Videokijkavond: o.a. opnamen schouwburg ‘Het Park’  

30 juli Testen meercamerasysteem en verlichting clublokaal          

6 augustus Televisieregie bij inhuldiging Koning Willem Alexander  

Mededelingen bestuur 

juli 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 juli: 

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

Beste clubleden, 

 

Weer een aantrekkelijk gevulde agenda voor de maand juli. En niet alleen aantrekkelijk, maar ook 

druk. En dat voor een vakantiemaand zoals juli. Maar daar trekken wij als videoclub ons niets van 

aan, zo’n vakantie. Want er komt weer heel wat op ons af als club. Een in het voorjaar van het jaar 

2015 uit te voeren meercameraproject. Waarvan de contouren zich nu al deze maand aandienen en 

een voorbereiding vragen. En weer een hele uitdaging vormen voor de in onze club aanwezige 

kwaliteiten bij de leden.  

 

Veel buiten zijn. En als het droog is eindelijk naar de Parkschouwburg. Kortom, weer van alles te 

doen.  

 

Namens de club wens ik u veel plezier deze maand. 

 

 

 

25 juni   

Videokijkavond. Voor vakantieopnames is het nog wat te vroeg. Alhoewel het voor sommige leden 

al sinds januari vakantie is. Maar ongetwijfeld zijn er ook andere opnames te bewonderen. Ook 

gaan we deze avond de in een van onze computers ingebouwde capturekaart testen. Of ie het wel 

goed doet. 

 

Door: Nico Lieshout 
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2 juli   

Jawel, het staat er echt bovenaan in deze mededelingen. Stuntop-

namen maken. Dit heeft al eerder op het programma gestaan, maar 

gaat nu toch echt door. Hoe kunnen wij als merendeels oude man-

nen toch stuntopnamen maken zonder dat wij al onze botten bre-

ken en in het ziekenhuis belanden. Voor de beantwoording op deze 

vraag moet u toch echt deze avond aanwezig zijn. Wij maken hevi-

ge valpartijen, lopen keihard tegen een boom aan en toch manke-

ren wij niets. Er is echt veel mogelijk met de videotechnieken. 

 

Heb je zelf ook nog ideeën om deze avond in te vullen kom er dan 

gerust mee aan. 

 

9 juli    

Het heeft al twee keer eerder op het programma gestaan en heeft 

ook tweemaal door slecht weer niet door kunnen gaan maar deze 

avond moet het er toch echt van komen. Opnames maken bij de 

Parkschouwburg. Het gebouw is mooi, de omgeving is mooi, de sky-

line van Hoorn is mooi dus er zijn genoeg mogelijkheden om je fan-

tasie los te laten op het maken van mooie opnames deze avond. 

Ik weet nu al dat het droog blijft deze keer dus er staat u niets in 

de weg om gewapend met uw videocamera aanwezig te zijn en uw 

kwaliteiten te botvieren en elkaar de loef af te steken op het maken 

van een fraaie reportage over onze cultuurtempel. 

 

16 juli  

Bestuursvergadering, inderdaad de derde woensdag van de maand altijd een avond voor de be-

stuursvergadering. Maar ditmaal ook een avond waarvan de schaduwen van een in het jaar 2015 te 

voltooien meercameraproject zich al ver vooruitwerpen. En in het verre de Goorn en Ursem om een 

voorbereiding vragen. Het bekijken van locaties waar opnamen gemaakt moeten worden. Als dit u 

allemaal ook echt interesseert neemt u maar even contact op met een van de bestuursleden om u 

aan te melden. 

 

23 juli   

Videokijkavond. De vakantieperiode is al wat verder gevorderd dus wellicht heeft u al opnamen te 

laten zien van dromerige Franse dorpspleintjes. Of sfeervolle Duitse vakwerkhuizen. Of zomaar wat 

opnames van Volendamse klederdrachten of Alkmaarse kaasdragers. Alles is mogelijk. Zelfs ook 

mooie opnames van de Parkschouwburg kunt u laten zien. 

 

30 juli    

Ik zei het al in mijn voorwoordje, een drukke maand in juli met maar liefst vijf avonden video- en 

ander plezier voor de leden. Op dat andere plezier kom ik zo meteen nog terug. Maar eerst de in-

vulling voor deze extra avond. Dan gaan wij namelijk het materiaal voor het meercamerawerk op-

stellen, testen en kijken of alles nog goed werkt. Interessant voor iedereen, en zeker waar het het 

aansluiten van alle randapparatuur betreft. Ook kunnen wij dan meteen bekijken of de aangebrach-

te verlichting aan het plafond zijn nut heeft en het goed doet. 

 

Nabeschouwing 

En dan zou ik het nog hebben over dat ‘andere’ plezier op de videoclub. Zoals lekker aan de bar 

met een biertje zitten te teuten met de andere leden. Interessante gesprekken houden over sluiter-

tijden en diafragmaopeningen. Scherptediepte, focus en out of focus. En deze gesprekken worden 

des te interessant als niemand echt begrijpt waar het over gaat. Dan kan je echt eindeloos door-

praten over deze onderwerpen. Dan blijft het niet bij één biertje. 

 

Wat zou je toch  met je leven en je woensdagavond moeten doen als er geen videoclub meer was. 

Daar moet je toch niet aan denken. Ook met die vraag houdt het bestuur zich wel eens bezig. Want 

de ledenwerfcommissie is dood. En de noodzaak voor nieuwe leden blijft bestaan. En het nadenken 

over het aantrekken van nieuwe leden blijft noodzakelijk. En dan vooral over hoe wij dat moeten 

doen, hoe wij dat voor elkaar moeten krijgen. Een paar nieuwe leden. Als u er ideeën over heeft 

moet u die zeker niet voor uzelf houden. 
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GemistDownloader 2.8  Voor alles wat je gemist hebt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met GemistDownloader is het voor iedereen mogelijk om gemis-

te televisie-uitzendingen van de grote Nederlandse aanbieders te 

downloaden. Hierdoor wordt het mogelijk om een mooie uitzen-

ding te bewaren op je computer, zodat je er later nog eens naar 

terug kunt kijken. Maar je kunt een uitzending ook direct omzet-

ten in een video die op je op jouw telefoon of televisie kunt afspe-

len, zodat je de uitzending op elk gewenst moment op de door 

jouw uitgekozen plek kunt terugkijken. Ook kun je een gedown-

loade uitzending op een dvd/cd branden, of op een usb-stick zet-

ten, zodat je de uitzending makkelijk kunt meenemen of bewaren 

voor later. Daarnaast is GemistDownloader handig voor Nederlan-

ders in het buitenland, omdat een gedownloade uitzending niet 

voortdurend hoeft te 'bufferen', waardoor de uitzending beter te 

bekijken is. 

Eenvoud 

GemistDownloader is zo ontworpen dat iedereen gebruik kan maken van het programma. Het 

downloaden is onderverdeeld in duidelijke stappen en er zijn duidelijke aanwijzingen in het pro-

gramma, zodat wanneer je er niet uitkomt, je snel ziet wat je moet doen. 

 

Systeemeisen 

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 

• .NET Framework 4.0 Client of hoger 

 

Werking 

Je kunt van alle grote Nederlandse televisieaanbieders video's downloaden. Je zoekt hiervoor eerst 

op de website van de aanbieder naar een video. De URL van de pagina waarop de video staat, plak 

je in GemistDownloader. Vervolgens kun je in GemistDownloader nog wat voorkeuren opgeven, 

waarna je de video kunt downloaden. 

http://www.helpdeskweb.nl/

Einar zit al een aantal weken in het hoge Noorden en stuurde deze kaart.  

Hij schrijft dat hij van de rust en de stilte geniet. Alles gaat goed ... 

https://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=17851
http://www.helpdeskweb.nl/gemistdownloader/


Nieuwsbrief VideoClub HOORN en de REGIO          juli 2014: 4 

Projectkoor ‘De Passion’ 
REGIO NIEUWS - Voor het binnenkort te starten projectkoor 'De Passion' worden dinsdagavond 11, 18 en 25 maart 

om 20.00 uur open repetitie-avonden gehouden in de Groene Toren in Avenhorn. 

De Passion is een musical met Nederlandstalige popnummers van Marco Borsato, Nick & Simon, Ruth Jackott, Claudia de 

Breij en vele anderen. De uitvoering is gepland rond Pasen 2015 in De Goorn en Ursem. De repetities staan onder leiding van 

een professionele dirigent, Meeuwis Rebel, met pianist Ted Knijn. Er is nog plaats voor zangers en voor zangeressen. Be-

langstellenden zijn van harte welkom op de open repetitie-avonden. Meer weten? Mail naar hans-blom@xs4all.nl of keizer-

marja@gmail.com.  

Artikel geplaatst op maandag 24 februari 2014 - 10:47

 
 

Wat doet deze advertentie in onze nieuwsbrief?????? 

 

Kortgeleden ben ik gevraagd om de filmbeelden te verzorgen voor deze voorstelling. 

Wie wil weten wat The Passion is moet eerst even  googlen  dan kom je diversen uitvoeringen tegen waaronder de laatste uit 

Groningen. 

 

Het projectkoor uit De Goorn en Ursem wat hiervoor nieuw wordt samengesteld gaat dit opvoeren. 

Ik heb toegezegd dat we dit samen met de videoclub wel zouden kunnen verzorgen. 

Hoe we dit met elkaar gaan verdelen en wat het werk betreft zullen we gaan inventariseren met het bestuur. 

Hoe het een en ander zal gaan verlopen is mij ook nog niet compleet duidelijk maar genoeg om alles in gang te zetten. 

Het is uiteraard de bedoeling dat we behalve er van leren, er ook een mooi project van maken waar we een grote verantwoor-

delijkheid voor dragen wat betreft de videobeelden die worden vertoond. 

Als eerste wil ik weten wie of hier aan willen meewerken. 

Geef je op bij mij en geef aan wat je wilt doen. 

Regisseur – cameraman voor de buiten opnames – hand en span diensten – hulp / observator – geluidsman – regisseur bij de 

meer camera opname -  cameraman bij de mee camera opname. 

 

De voorlopige datums zijn: 

De doorlopen ofwel de generale waar wij ook aan meedoen in De Goorn en Ursem zijn gepland op: 

10 februari 2015 in Ursem en 

21 Maart 2015 in De Goorn 

 

De uitvoeringen zijn gepland op  

De Goorn                      Zaterdagavond    28 maart 2015 aanvang 20.00 uur 

Extra voorstelling op      Zondagavond    29 maart 2015 aanvang 20.00 uur 

 

En Ursem            (goede) vrijdagavond      3 April 2015 aanvang 20.00 uur 

Extra voorstelling op  Woensdagavond      1 April 2015 aanvang 20.00 uur 

               

Het Filmweekend: 

Voor deze avonden zullen wij als videoclub de buiten beelden dus al eerder opnemen de datums die hiervoor zijn gepland 

zijn:     30 en 31 augustus 2014 en bij slecht weer  

of iets anders zal de uitloop zijn naar    6 en 7 september 2014 

 

Verdere info of opgave voor medewerking kun je krijgen bij hanspronk@quicknet.nl 
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http://www.rodi.nl/

