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22 juli Videokijkavond: o.a. video’s van het hertenkamp 

29 juli Klusavond 

5 augustus Filmen bij de haven van Hoorn: schip de ’Halve Maen’, sfeerbeelden etc.  

12 augustus Buiten filmen - goochelen met snelheid 

19 augustus Bestuursvergadering 

26 augustus Videokijkavond 

2 september Groene wand opnamen - ‘Op de step’ 

augustus 2015  

      

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 augustus: 

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

Ja hoor, de secretaris is weer terug van vakantie. Op de vergadering werd me gelijk gevraagd om 

de nieuwsbrief te verzorgen. Nu dat is eigenlijk niet zo erg handig want een terugblik op de afgelo-

pen clubavonden kan ik niet goed geven. Ik was er zelf niet en heb alleen informatie over deze 

avonden van horen zeggen. Dus dit keer geen terugblik maar laat ik het gat maar opvullen met wat 

uit mijn vakantie ervaringen. 

 

Ik heb vrij veel beeldmateriaal mee naar huis genomen omdat alles, wat ik tijdens de vakantie heb 

gezien, erg interessant was om te zien. De diverse kastelen aan de Loire in Frankrijk zijn wonder-

baarlijke bouwsels. Bijvoorbeeld het kasteel van Chambord heeft drie etages in het hoofdgebouw 

en elke etage heeft 4 grote kamers. In één zo’n kamer past mijn huis met gemak in. Dat geldt voor 

lengte, breedte en hoogte. En dan is er nog ruimte over. Dat moest dan ook nog verwarmd worden 

met open haardplaatsen.  

 

Kom je dan boven op het dak dan is er een woud van schoorstenen en torentjes te zien. Gigan-

tisch. Bij het tourist informatie buro kreeg ik een folder mee waarin 71 kastelen werden benoemd 

aan de Loire. Een paar heb ik daar bezocht en dan ben je er wel klaar mee. In Verdun ben ik ook 

geweest. In deze omgeving is tijdens de eerste wereldoorlog ontzettend veel strijd geleverd. Hier 

zijn veel grote begraafplaatsen te zien en bijbehorende monumenten. Dat was zeer indrukwek-

kend.  

 

Een bezoek aan de citadel in Verdun zelf is ook een ervaring. Met o.a. 3d films wordt er een heel 

klein kijkje gegeven in het leven in die ondergrondse gangen van de vesting. Sta je dan weer bui-

ten, dan denk je: waar is dat allemaal goed voor geweest en is er iets van geleerd. Nu we weten 

dat er na de eerste wereldoorlog er snel een tweede op volgde. En nu thuis met al die beelden wil 

ik dat weer in een film gieten. Voor dat klaar is ben ik alweer aan vakantie toe. 

 

Berichten van het bestuur Door: Leo Steginga 
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Vanaf 2001 ben ik nu secretaris van de videoclub. Het bestuur heb ik aangegeven dat ik ermee 

stop per 2016. Het is mooi geweest vind ik. Wie zich wil aanmelden als kandidaat secretaris, hij is 

welkom. Na al deze informatie komt het belangrijkste deel van deze nieuwsbrief. 

 

 

Het programma van de komende maand. 
 

5 augustus 

Filmen bij de haven van Hoorn en misschien beelden van de Halve Maen, de replica, die uit Ameri-

ka is overgebracht, en hier een poosje in bruikleen blijft. Of je er mooie beelden van kunt maken is 

nog niet bekend want de ligging zal bepalen wat voor beelden we ervan kunnen maken. Vanaf het 

water zal het beter gaan. Wie heeft er een bootje? Denk ook aan bepaalde sfeerbeelden in de ha-

ven zelf. Wanneer we geluk hebben is er een ondergaande zon en dat kan prachtige beelden ople-

veren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 augustus 

Er is kermis in Hoorn, maar die laten we links liggen. Buiten filmen willen we wel en daartoe is het 

volgende onderwerp bedacht. 

 

De locatie moet in een dertig kilometer gebied liggen en er moet een 30 kilometer gebodsbord 

zichtbaar zijn. De auto rijdt door deze straat en met een shot op de kilometer teller zien we dat de 

snelheid van de auto keurig dertig is. Het vreemde is echter dat al het overige verkeer razendsnel 

de rijdende auto passeert. Zelfs voetgangers gaan de auto voorbij. U moet er zeker bij zijn om aan 

dit stukje film mee te doen. Figuranten zijn ook nodig. 

 

19 augustus 

Bestuursvergadering. Kom ook eens meepraten over de invulling van de clubavonden. Een leuk 

idee is altijd welkom. 

 

26 augustus 

Zoals gebruikelijk de videokijkavond. Dit keer kijken we vooral uit naar de filmpjes die opgenomen 

zijn en gemonteerd natuurlijk met de onderwerpen van de laatste clubavonden. Andere films mag 

u natuurlijk ook mee nemen maar de eerder genoemde montages gaan voor. 

 

2 september 

Groene wand filmen. Leidraad het liedje van Wim Sonneveld. ‘op de step op de step naar 

Purmerend’. Wat komt erbij kijken om dit te gaan maken. Wanneer je op de step voor de groene 

wand staat, hoe moet je opgenomen worden, van voren, van achter of van opzij? Wanneer je door 

een straat stept, hoe moet het beeld van die straat worden opgenomen. Allemaal vragen die nog 

beantwoordt dienen te worden voordat er gefilmd kan gaan worden. 

 

Beste clubleden, dit was het voor de komende maand. Elke maand wordt dit voor u bedacht. De 

beloning voor de bedenkers is uw enthousiasme en aanwezigheid. 
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 Songtekst: ‘Op de step’ (Wim Sonneveld) 
 
Op de step, op de step 

Ik ben zo blij dat ik hem heb 

 

En nou eens even zien 

Waar rij ik nou naar toe 

Naar Purmerend misschien 

Ik weet alleen niet hoe 

 

Toen zag ik die pastoor 

"Bent u misschien bekend 

Weet u misschien de weg 

Naar Purmerend" 

 

"Jazeker wel", zei de pastoor 

"Je gaat rechtuit en als maar door 

Kijk zie je die kapel 

Die ken je ongetwijfeld wel 

En als je daar dan bent 

Vraag dan de weg naar Purmerend 

Dag vent." 

 

Op de step, op de step 

Ik ben zo blij dat ik hem heb 

 

Toen zag ik die mevrouw 

"Bent u misschien bekend 

Weet u misschien de weg naar Purmerend" 

 

"O zeker wel", zei die mevrouw 

"Je rijdt maar door tot dat gebouw 

Dat is een modezaak 

Daar kom ik zelf ontzettend vaak 

En als je daar dan bent 

Vraag dan de weg naar Purmerend 

Dag vent" 

 

Op de step, op de step 

Ik ben zo blij dat ik hem heb 

 

Toen zag ik een chauffeur 

"Bent u misschien bekend 

Weet u misschien de weg naar Purmerend" 

 

"Jazeker wel", zei de chauffeur 

"Je bent net aan de goeie deur 

Met een tikkeltje geluk 

Maak ik die step vast aan mijn truck 

En ik sleep je het hele end 

Naar Purmerend, naar Purmerend 

Naar Purmerend"... 
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6 juni 2015: Rabo Fietssponsortocht 


