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Agenda februari:
28 januari
4 februari

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

11 februari

Algemene ledenvergadering

18 februari

Bestuursvergadering

25 februari

Videokijkavond

4 maart
11 maart

Diverse formaten van videobestanden
Oefenavond meercamerawerk

Mededelingen bestuur

Door: Nico Lieshout

Beste clubleden,
De oliebollen hebben we op, de champagneflessen zijn in de glasbak gedonderd en troosteloos kijken we naar een lege bankrekening waarop een massale reeks aan afschrijvingen te zien zijn die te
maken hebben gehad met de aanschaf van ladingen vuurwerk. Blue Monday was laatst in het
nieuws als zijnde de meest deprimerende dag van het jaar. De feestdagen zijn voorbij, de vakantie
is nog ver verwijderd, het is koud en donker en er vallen blauwe enveloppen op de deurmat.
(haha)
Sommigen hebben last van Blue Januari, een hele maand januari vol van depressieve gevoelens en
daarom is het maar goed dat we de videoclub hebben om hier een beetje doorheen te komen. Gezellige woensdagavonden bij de videoclub lonken ons tegemoet en slepen ons door januari heen.
En zo is februari al weer aangebroken. Een maand die al sinds jaren in het teken staat van een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar. En dit terug- en vooruitblikken gebeurt dan altijd op de Algemene Ledenvergadering. Waar staan we met onze club en waar
gaan we naartoe met onze club. Een spannende vraag deze keer, dit jaar. Dat kan ik u bij voorbaat
al vertellen. Reden te meer om allemaal aanwezig te zijn op deze ledenvergadering en u te laten
informeren over de voortgang van onze videoclub.

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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28 januari
Videokijkavond, behoeft eigenlijk nauwelijks nadere uitleg. Gelegenheid om uw laatste opnames te
laten zien. Ook opnames van kerstbomen, oliebollen met poedersuiker, vuurpijlen en kratten bier
zijn welkom.
4 februari
Macro-opnames maken van een druppel. De maand februari begint uitdagend. Alle technische mogelijkheden van uw camera kunt u aanwenden om dit voor elkaar te krijgen. Slow motion, scherptediepte, macrobeelden. Er wordt veel van u gevraagd om dit vanavond voor elkaar te krijgen en
beelden te produceren zoals die er zijn van George Clooney met zijn Nespresso koffie van de reclame waarin een druppel koffie sierlijk verdwijnt in een schuimende kop koffie.

11 februari
De jaarvergadering. Tja, natuurlijk niet echt een avond gevuld met spannend en spectaculair video
plezier. Geen dolle pret als de opnames van een ander dreigen te mislukken. Geen uitdagingen om
mooie opnames met de camera te verfilmen.
Neen, we zitten met zijn allen om tafel te vergaderen. Te praten, discussiëren en beraadslagen hoe
we het nieuwe jaar in gaan vullen. Geen avond om de camera mee te nemen. Maar wel een noodzakelijke avond. Een dringend noodzakelijke avond. Waarin we met zijn allen ideeën moeten ontwikkelen om de toekomst aan te kunnen. En met zijn allen bedoel ik dan ook met zijn allen en niet
alleen het bestuur. Want er moeten dingen gebeuren binnen onze club, hele dringende dingen.
Hou deze avond dus absoluut vrij in uw agenda en wees aanwezig op deze vergadering.
18 februari
Bestuursvergadering, inderdaad de derde woensdag van de maand altijd een avond voor de bestuursvergadering. En het is al vaker gezegd maar ik herhaal het hier toch nog maar een keer dat
zo’n vergadering voor alle leden toegankelijk is. Om eigen ideeën naar voren te brengen, zomaar
eens een vergadering bij te wonen, of om te zien wat voor klus het voor de bestuursleden is om
steeds maar weer een maandprogramma in elkaar te sleutelen. Van harte welkom dus en zeker na
de jaarvergadering van de vorige week.
25 februari
Videokijkavond, misschien heeft u toch tijdens de Algemene Ledenvergadering uw camera meegenomen en heeft u mooie beelden van spannende discussies. Of wellicht beelden van vallende druppels koffie, water, whisky of bier. U weet het, alle beelden zijn welkom op een videokijkavond.
4 maart
Oké, dit is de agenda voor de maand februari maar toch alvast
even een vooruitblik op de bezigheden in de maand maart. En dan
gaan we het hebben over de diverse videoformaten die er zijn en
die per maand wel lijken toe te nemen. Al die formaten, Mpeg dit
en Mpeg dat, Avi zus en avi zo. Er zijn er inmiddels teveel om op
te noemen. Welke zijn handig en welke niet. Wat neemt veel
ruimte in op de computer en wat weer niet. We gaan het er deze
avond over hebben.
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11 maart
Oefenavond meercamerawerk. Inderdaad dat staat er. Maar ik kan toch wel filmen denkt u na al
die jaren bij de videoclub. Zeker kunt u dat, maar een meercamera project is toch altijd wel even
iets anders dan gewoon zomaar wat filmen. Koptelefoon op uw hoofd waarin u orders en mededelingen krijgt te horen. En waaraan u dan moet voldoen, liefst zonder tegensputteren of andere
ideeën. En dan toch tegelijkertijd als u niet ‘actual’ bent initiatief nemen om mooie beelden op te
zoeken die ook weer gebruikt kunnen worden.
Want er komt weer zo’n meercamera project aan. Namelijk het verfilmen van ‘de Passion’ in de
Goorn en Ursem, eind maart en begin april. Lang niet iedereen die hier aan meedoet heeft al ervaring met dat meercamerawerk. Een avondje oefenen is dus dringend nodig. Kunnen we meteen
zien of al die kabeltjes het nog goed doen.
De afspraken bij meercamera projecten
We hebben een meercameraproject in de agenda staan. Ook mensen, die dit voor het eerst zullen doen, hebben zich aangemeld voor dit projecten. Het enthousiasme is dus aanwezig. Iedereen die zich heeft opgegeven voor medewerking aan het
project zegt het erg leuk te vinden. Wat niet vergeten mag worden is dat het niet alleen maar leuk is en dat er ook uiteindelijk
een goed resultaat moet worden geleverd. Voor de videoregistratie ontvangen we een vergoeding, dus als er Dvd's worden
verkocht mogen de kopers een goed product verwachten.
Apparatuur (deze apparatuur heb je persoonlijk nodig en dien je zelf mee te brengen)
Wat je nodig hebt aan apparatuur als je met een project meedraait blijft beperkt tot vier zaken.
Een camera met composiet video-uitgang
Deze uitgang moet (eventueel via een verloopje, koppelstukje of signaalconverter) passen op een tulpconnector (RCA/CINCH-male). De
beeldverhouding van de camera moet ingesteld zijn op 16:9.
Opslag medium
Dit kan zijn: (band, harddisk of geheugenkaart met voldoende kwaliteit
en opslagcapaciteit) voor een back-up van de met de camera gemaakte beelden. Let erop dat de camera non-stop kan opnemen zonder te stoppen omdat er een bepaalde hoeveelheid gebruikt geheugen is overschreden of een band moet worden gewisseld.
Netvoedingadapter
Deze adapter is nodig om gedurende langere tijd de camera van voedingsspanning te kunnen voorzien.
Koptelefoon. Dit moet een gesloten model zijn om er zoveel mogelijk
voor te zorgen dat de naaste omgeving geen geluid opvangt. De koptelefoon moet zijn voorzien van een jack- of steekplug met een dikte
van 6,3mm (dit kan via een verloopstukje).
Een stabiel statief
Het statief moet stevig zijn, voorzien van een goed bewegende
‘panoramakop’ en een bedieningshendel met voldoende lengte. De
videokop moet voldoende weerstand geven om bewegingen soepel te
kunnen uitvoeren. De club kan eventueel een statief beschikbaar stellen.
Wat moet je kunnen?
Het is van belang de volgende functies van je camera blindelings te
kunnen vinden en bedienen.

- Het scherpstellen (focus)
- De belichting (diafragma)
- De zoombediening

Verder moet je de mogelijkheden kennen van de witbalans en deze kunnen toepassen. Dit is vooral van belang bij het inregelen vóór de opnamen. Het is ook nodig dat je de effecten kent van alle andere knopjes of menu-instellingen. Alleen al om deze
te kunnen uitschakelen als ze per ongeluk zijn ingeschakeld.
Een heel belangrijk knopje is het knopje of de menu-instelling waarmee je in het videosignaal naar de mengtafel de informatie
van het display in en uit kunt schakelen. Het is van groot belang dat je LCD-display het video signaal weergeeft zoals het werkelijk is. Let op dat je LCD-schermpje niet te donker of te licht staat afgesteld (thuis te controleren via je televisietoestel).
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Activiteiten 2014 van Videoclub Hoorn en de Regio
Het afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaats gevonden.
35

clubavonden

12

bestuursvergaderingen.

1

algemene leden vergadering op 12 feb.

1

videofestival op 19 nov.(woensdagavond).

4 x

geen clubavond t.w.:
1 januari 2014 door afzeggingen leden

27 augustus 2014 door afzeggingen leden
24 december 2014 Kerstavond
31 december 2014 Oudejaarsavond
Bij elkaar geeft dat 53 woensdagavonden en dat is precies het aantal clubavonden in 2014.
De maandplanning van de videoclub proberen we als volgt aan te houden:
Eerste woensdag van de maand ...

Video avond, camerakennis, instructie en videofilmen

Tweede woensdag van de maand ... Video avond, camerakennis, instructie en videofilmen
Derde woensdag van de maand ...

Bestuursvergadering

Vierde woensdag van de maand ...

Vieiokijkavond en soms een extra invulling
door het bestuur

Vijfde (eventuele) woensdag
van de maand …

Opruim- en onderhoudsavond

Nb. Elke clubavond wordt voorafgegaan 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.
Elk lid mag de bestuursvergaderingen bijwonen en meepraten over wat ter tafel komt.
Moet er echter gestemd worden dan staat hij/zij even buiten spel.
Maar dat komt hoogst zelden voor (een stemming).
Afgelopen jaar.
De maandelijkse nieuwsbrief, samengesteld door Wim, blijft de broodnodige link met onze clubleden. Bestuursleden schrijven een stukje ter ondersteuning van de activiteiten die gaan plaats vinden in de komende maand. Ook worden er foto’s bij geplaatst voor zover voorradig en ter zake
doende. Onze hoffotograaf zorgt voor veel foto’s(Einar). De leden kunnen natuurlijk altijd iets
schrijven om in de nieuwsbrief te laten opnemen.
Waaruit bestonden zoal onze invullingen van de avonden.
Dit jaar is er ruimschoots aandacht geweest voor de nieuwe technieken van de camera zelf. We
testten de diverse automatische instellingen van de camera’s en oefenden het scherpstellen met de
hand. De belichting is opnieuw een zaak die aandacht blijft houden. Vooral met meercamerawerk
geeft dat verschil in beeld. Er wordt dan te duidelijk waargenomen dat er overgeschakeld wordt
naar een andere camera. Het mooiste is natuurlijk wanneer elke camera dezelfde kleur/kwaliteit
zou hebben, zodat bij het overschakelen naar een andere camera geen verschillen kunnen worden
gezien.
Door weersomstandigheden is er weinig buiten gefilmd. Het filmen van de Parkschouwburg bijvoorbeeld heeft drie keer op het programma gestaan maar het is er niet van gekomen. De stuntopnames konden echter wel buiten worden opgenomen. Het resultaat was later te zien in diverse montages. Zag er spectaculair uit.
De klusavonden hadden een lage opkomst zodat ook het resultaat ervan minimaal was.
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De georganiseerde avonden gehouden over ‘Photoshop’ en ‘After Effects’ waren zeer onderhoudend. Met goede kennis van zake heeft Nico Groot deze avonden voor zijn rekening genomen.
De videokijkavonden mochten zich verheugen in een grote diversiteit van filmpjes. Korte en wat
langere films zijn te zien geweest. De leden hebben zich dit jaar ingespannen om elke avond opnieuw een filmpje mee te brengen.
Muziek bij de film kiezen is een lastig onderwerp. Ter lering had Piet een filmpje ter beschikking
gesteld. Een kort filmpje zonder enig geluid. De leden werden verzocht er geluid onder te zetten.
Het resultaat was verbluffend en divers. Het ‘green screen’ blijft zorgen voor een bijna magische
invulling van beeldmateriaal. Met de film van Piet, ‘Beau en haar beest’, is er veel gebruik van gemaakt. Mooi om te zien dat er dan zoveel mogelijk is met de eindmontage van de geschoten videoscènes.
Bijzondere evenementen:
De VideoRally werd op 25 mei 2014 georganiseerd in de Rijp. Dat is een heel mooi dorpje waar al
eens eerder door ons is gefilmd. Maar nu op een totaal andere manier. Vanuit bootjes kon er worden gefilmd. Hans opperde dat idee en samen met Loek werd het uitgewerkt. Vooral bijzonder, de
bootjes kostten geen geld. Hans ‘betaalde’ de verhuurder van de bootjes met een filmpje over de
bootjesverhuur die de videoclub zou maken.
De Rabofietstocht was op 14 juni 2014.
De collecte voor het Oranje cultuurfonds werd gelopen door Roel, Nico en Ruud. Bedankt namens
de videoclub.
VideoFestival werd gehouden op een avond waarop eigenlijk de bestuursvergadering zou worden
gehouden. Een vreemde avond dus voor de leden. Toch waren er tien filmpjes. Jammer dat er zo
weinig introducés aanwezig waren. Loek kwam als beste inzender uit de bus.
Het videoclubbestuur:
Dit kopje is niet nieuw.
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.
We zijn al sinds febr. 2011 zonder voorzitter en nu gaat bovendien ook de penningmeester weg per
februari 2015.
De projecten waren:
Het project van de boek trailer van Gerard Nanne. Leden van het bestuur hebben daar video opnames voor gemaakt. De trailer staat als reclame op de site van de schrijver en de onkosten vergoeding hiervoor is inmiddels gestort in de clubkas.
Meercamera project de Passion. Hiervoor zijn de opnames intussen gemaakt en gemonteerd. Door
weersinvloeden moest er filmmateriaal worden nagesynchroniseerd. Ook dat is mede door Piet tot
een goed einde gekomen. Hans, onze contactman in dit project is er behoorlijk druk mee geweest
en nu nog steeds.
Er moeten misschien nog meer opnames worden gemaakt tijdens de grote uitvoering van dit stuk
Website:
De gehele website moet in de steigers. De privésite van Wim kan niet langer meer voor dit doel
worden gebruikt. Nog niet alles van deze site is verplaatst naar de site van de videoclub. Overzetten één op één is geen optie. Er moeten veranderingen doorgevoerd worden. Dat kost veel tijd.
Een deel van de website is nog ‘under construction’.
Ledenbestand:
Het ledenbestand is zeer zorgwekkend. Kunnen we nog wel de huur betalen? Moet de contributie
omhoog? Het verhogen van de contributie zal gelijk teniet worden gedaan wanneer er nog een lid
zal bedanken. Er moeten hoe dan ook leden bij komen. Zo niet dan sterft de videoclub een hele
zachte dood. Voor ons als leden van de videoclub zou dat erg jammer zijn. Kom met ideeën om
nieuwe leden binnen de poorten te krijgen want anders redden we het niet.
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Invulling clubavonden het komende jaar:
Een gewichtige bezigheid voor het bestuur en bestuursleden. Menig idee ontspruit de geest maar
wordt dan ook vaak weer ingeslikt omdat de uitvoering niet mogelijk is met onze beperkingen. We
praten er natuurlijk uitgebreid over maar wat niet kan, kan niet. Het zou ons als bestuur enorm
helpen wanneer de leden komen aandragen met zo af en toe eens een ideetje ter invulling van een
clubavond.
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.
Computer:
Een nieuwe Pc is aangeschafte middels steun van Oranje Cultuurfonds.
Leo (secretaris)

VIDEOCLUB HOORN en de REGIO
Het bestuur van de Videoclub Hoorn en de Regio nodigt zijn leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering.
Deze 25ste vergadering zal worden gehouden op woensdagavond 11 februari 2015 in ons clubgebouw.
Aanvang 20.00 uur.
Agenda
1 opening door de ‘voorzitter’
2 notulen jaarvergadering 2014 (worden gemaild naar de clubleden)
3 jaarverslag secretariaat (‘Activiteiten 2014’ staan in deze nieuwsbrief)
4 jaarverslag penningmeester en begroting
5 verslag kascontrole commissie … Loek de Ruiter(2x) en Henk Oerlemans(1x).
6 benoeming nieuwe kascontrole commissie
7 bestuursbeleid door bestuurslid
8 bestuursverkiezing( Er moet een aanvulling komen)
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 uiterste termijn van een kwartier voor
aanvang algemene leden jaarvergadering. Binnen het dan verkregen bestuur wordt dan gekeken wie welke functie zal gaan vervullen.
10 rondvraag
11 sluiting
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 kunnen zetten om nieuwe onderwerpen uit te kunnen diepen. Het bestuur rekent op
uw komst.

Leo (secretaris)
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