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22 oktober Videokijkavond      

29 oktober Opnemen stemgeluid i.v.m. nasynchroniseren opnamen van ‘De Passion’ 

5 november Beoordelen toegevoegd geluid bij een bestaande video 

12 november Cameragebruik, diverse opdrachten uitvoeren en daarna het resultaat bekijken  

19 november VideoFestival 2014 

26 november Bestuursvergadering 

3  december Videokijkavond - montages van recente opnamen intocht van Sinterklaas 

november 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 november: 

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

Na een voortreffelijke zomer en nazomer pakken we de draad weer op en beginnen aan het nieuwe 

programma voor de maand november. 

 

Na mijn vakantie werd mij gelijk verzocht om de eerstvolgende nieuwsbrief gestalte te doen geven. 

Van de afgelopen periode weet ik niet zoveel. Alleen uit de notulen van de bestuursvergaderingen 

en uit de nieuwsbrieven weet ik wat er zoal speelde in de club. De tendens is dat het een rustige 

periode is geweest met minder aanwezige leden dan na de vakantie periode. Wel is er hard ge-

werkt aan opnamen van ‘De Passion’ en dat project loopt nog steeds. Ook de VideoRally is geweest 

en in de afgelopen weken beoordeeld. Dankzij de inzet van beide organisatoren van deze rally mo-

gen we wel stellen dat het een zeer geslaagde rally is geweest. 

 

 

Maar nu het nieuwe programma dat gaat komen. 

 

22 oktober  

Dit blijft de videkijkavond, maar kan iets beïnvloed worden door de voorbereidingen van geluid na-

synchronisatie dat later deze maand op het programma staat. 

Mededelingen bestuur Door: LeoSteginga 
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29 okober  

We gaan nu echt proberen om delen van de opgenomen Passion te voorzien van nagesynchroni-

seerd gesproken woord. Dat is best lastig. Na de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur  

nog een poging gewaagd om dat te testen, maar wanneer je jezelf hoort praten door de koptele-

foon en je moet het gelijktijdig nazeggen in de microfoon, dan is dat verdraaid moeilijk. Het was in 

ieder geval een latertje die avond. 

 

5 november  

Deze avond bekijken we wat u heeft weten te maken van het filmpje van Piet dat u heeft kunnen 

downloaden. Wat voor geluid heeft u bij dit filmpje, zonder geluid, weten te plaatsen. We zijn erg 

benieuwd naar het resultaat. 

 

12 november  

Denk erom dat u allen de videocamera dient mee te brengen. Ook volle accu’s en vooral de bijbe-

horende snoertjes. Een ieder gaat om de beurt een opdracht uitvoeren met zijn camera. Het is 

steeds dezelfde opdracht. Daar krijgen we enige minuten de tijd voor.  

 

Nadat we allemaal de opdrachten hebben gedaan gaan we direct de resultaten bekijken. Vandaar: 

breng uw camerasnoertjes mee! 

 

19 november                           

LET OP VideoFestival 
Onze verwachtingen zijn opnieuw hooggespannen. Wat voor leuke, mooie, ontroerende enz. video-

filmpjes zullen we te zien krijgen. Wat zijn de onderwerpen, hoe is er gefilmd. Hoe is het gemon-

teerd. Zijn ze niet te lang.  

 

Dat alles zullen we  gaan zien en voor de aardigheid zal er iemand als de beste inzender worden 

gehuldigd. 

26 november  

GEEN CLUBAVOND. Dit komt omdat de standaard bestuursvergadering niet op 19 november kon 

plaats vinden. We hadden toen het VideoFestival in de planning staan. Maar u bent natuurlijk van 

harte welkom op deze vergadering. Kunt u ook eens meepraten en vooral denken wat of we als 

club de komende tijd kunnen gaan doen. 

 

3 december 

Voor de verandering houden we nu een videokijkavond. U bent flexibel genoeg om dit mogelijk te 

maken. Wel wil het bestuur graag zien dat we slechts één type film gaan vertonen. Het onderwerp 

is de intocht van Sinterklaas met zijn Pieten. En dan niet van enige jaren terug, maar opnames van 

dit jaar.  

Her en der zijn diverse intochten dus het moet toch mogelijk zijn om ergens zo’n intocht te kunnen 

vastleggen. Hoeveel energie u in de montage wilt steken hangt geheel van uzelf af. Maar slechte 

stukken moeten er toch echt wel uit zijn. 
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Nu, ik mag toch wel stellen dat we een flink aantal leuke punten hebben weten in te zetten voor de 

komende woensdagavonden. Voor elk wat wils. Kom dus gezellig naar de clubavonden want met 

elkaar onze hobby bedrijven, daar leren we allemaal van. 

 

Waarom deze avonden zo belangrijk zijn wil ik graag illustreren met het volgend verhaaltje. 

Echt gebeurd. 

 

Mijn vrouw en ik zijn vorig jaar met een reisgezelschap naar Zuid-Afrika geweest. Een bijzondere 

trip. Dat vonden de andere leden van het gezelschap ook. Omdat het een ieder erg aansprak zijn er 

nog gauw videocamera’s aangeschaft, want al die wilde dieren ,die we zouden gaan zien, wilde 

men vastleggen op bewegend beeld. Na afloop van deze reis heb ik nog contact gehad met reisge-

noten en ook met hen die nog gauw even een videocamera hadden aangeschaft. Op mijn vraag 

hoe of hun film was geworden werd mistroostig het hoofd geschud. Het resultaat was totaal anders 

dan wat ze ervan verwacht hadden.Waren ze op een videoclub geweest, was het resultaat absoluut 

anders geworden. Dan was in ieder geval de camera anders gehanteerd en was er een poging ge-

daan om de mindere stukken eruit te halen. Misschien een film met tekortkomingen, maar wel om 

aan te zien. En dat hebben ze nu niet. 

Erg jammer. 

 

Afijn, erg ligt weer een videocamera in de kast die nauwelijks gebruikt gaat worden. 

24 september 2014: Beoordeling opnamen VideRally 2014 


