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Agenda januari:
31 december 2014

Geen clubavond

7 januari

2015

Nieuwjaarsclubavond + bespreking videoproject ‘de Passion’

14 januari

2015

Testen videomengpaneel met camera’s van de leden. Zijn alle benodigde
camerasnoertjes aanwezig. Is de video uitgang van de camera’s aansluitbaar
op videomengpaneel?

21 januari

2015

Bestuursvergadering

28 januari

2015

Videokijkavond

4 februari

2015

Macro-opnamen maken van een druppel!
Camera’s meebrengen, statief, enz.

11 februari

2015

Algemene ledenvergadering

18 februari

2015

Bestuursvergadering

Mededelingen bestuur

Door: Hans Pronk

Op 7 Januari 2015 is de eerste clubavond in het nieuwe jaar.
De beste wensen voor eenieder zal ik maar mee beginnen. Of het nu nog de laatste dagen van 2014 zijn of alle
dagen hierna ze zijn iedereen gegund. December was, doordat de woensdagavonden door de bestuursvergadering en de feestelijke dagen, niet voor de leden was bestemd een rustige maand voor de clubleden.
Voor degene die het nog niet weet: de VideoClub bestaat dit jaar 25 jaar. Dus elke nieuwsbrief zal hier ongetwijfeld iets over vermelden. Het thema ‘25’ zal het hele jaar door de inspiratiebron moeten zijn. Dat wil dus niet
zeggen dat het juist 25 jaar met een kroontje moet zijn. Het mag dus ook een clip over 25 rookworsten zijn.
Een 9shot over 25 gebeurtenissen of een blooper over 25 vallende schaatsers. Het mooiste zou natuurlijk zijn
dat we weer het 25e clublid kunnen bijschrijven. Alleen de films mogen niet allemaal 25 minuten zijn maar behoudend rond de 5 minuten.
U heeft natuurlijk nu wel begrepen dat we
veel leuke films kunnen verwachten dit jaar
met ‘25’ als hoofdthema. Het videofestival
2015 zal ook op woensdagavond 25 November
kunnen zijn maar is voorlopig gesteld op
11 november, het feest van Sint Maarten.

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.
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7 januari Eerste clubavond 2015
Deze avond is voor ons de nieuwjaarsavond/receptie met een gebruikelijke toost op het nieuwe
jaar en misschien nog een overgebleven oliebol. Verder gaan we de discussie en inventarisatie aan
over het werk voor het meercamera project ‘De Passion’.
Ook aandacht voor wat het jaar 2015 de club en de clubleden gaat brengen.

Het bestuur van VideoClub HOORN en de REGIO
wenst alle leden een

14 Januari Testen meercamera-apparatuur
Testen videomengpaneel met camera’s van de leden. Zijn alle benodigde camerasnoertjes aanwezig bij de leden en vooral de medewerkers voor het komende project? Belangrijk is dat eenieder de
camera meebrengt inclusief alle info, kabels, koptelefoon en statief. Onderzocht gaat worden of de
videouitgang van de huidige generatie HDV camera’s aansluitbaar is op het videomengpaneel.

Cinch- of tulpconnector contra of ‘Female’

Cinch- of tulpconnector ‘Male’

Cinch- of tulpconnector koppelstukje

Om het composiet-videosignaal (CVBS) van de camera te kunnen aansluiten op het videomengpaneel moet deze
voorzien zijn van een cinch- of tulpconnector. Voor de herkenbaarheid is deze meestal geel. Voor een goede werking is de kleur natuurlijk niet van belang.
De camera wordt via een snoerhaspel aangesloten op de mengtafel (mixer). Het snoer van de haspel is voorzien
van een Cinchconector ’Male’. Het snoer van de camera kan het beste zijn voorzien van een Cinch contraconnector
’Female’. Met een Cinch koppelstukje kan een Cinchconnector ’Male’ ook worden aangesloten. Dit geef twee extra
verbindingen en dat kan in theorie signaalverlies betekenen.
Als de camera geen aansluiting heeft voor composiet-video zal er een speciaal snoertje of kastje moeten worden
gebruikt dat het videosignaal omzet naar composiet-video.

Ook de instellingen van de monitor-TV verdienen de aandacht m.b.t. de weergave van de camera’s
in het juiste formaat. Al met al veel techniek. Alle bij de leden aanwezige info moeten we delen.
21 Januari Bestuursvergadering
We zullen ons buigen over de gedane voorstellen die de leden hebben ingebracht en de post doornemen die de secretaris heeft bereikt. Ook de financiële gang van zaken zal Ruud ons weer zeer
kundig toelichten helaas zal dit een van de laatste keren zijn want hij heeft te kennen gegeven dat
hij ons gaat verlaten.
De jaarvergadering zal vanavond worden doorgenomen want op 11 februari zal het weer zover zijn
dat we ons moeten verantwoorden naar de leden op de Algemene Ledenvergadering.
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28 Januari Videokijkavond
Deze avond staat ongetwijfeld weer in het teken van de vele films die worden meegebracht met de
verschillende onderwerpen die zijn gepasseerd. Hoofdthema van het jaar is ‘25’.

4 Februari Druppel
Het is de kunst om op deze avond gecontroleerd een druppel te filmen. Eenieder kan de reclameboodschap op de TV van Nespresso, (een druppel koffie die in een kopje valt) en anders moet je er
maar eens op letten.
Zelf vind ik dat iedere keer prachtig. Stefan, die lekker met fotografie bezig is’, heeft dit als onderwerp op de Nikonclub als thema gehad. Hij heeft mooie shots gemaakt die inspirerend genoeg zijn
voor ons om de uitdaging aan te gaan met die mooie camera’s van vandaag de dag.
Het is natuurlijk ook toegestaan om een fototoestel mee te nemen. We maken er samen een gezellige en leerzame avond van. Introducés zijn dan ook van harte welkom bij dit onderwerp.

11 Februari Algemene Ledenvergadering 2015
De toelichting hiervan met de agenda en de verdere gegevens zal ongetwijfeld in de Nieuwsbrief
van februari worden toegelicht.
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10 december 2014: FaceDub Kerstclip
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