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26 augustus Videokijkavond (ook de ‘Bontekoestraat’-video’) 

2 september Groene wand opnamen: ‘Op de step’ 

9 september Bezoek aan ‘Hoorn TV’ 

16 september Bestuursvergadering 

23 september Videokijkavond 

30 september Klusavond 

7 oktober Beoordeling VideoRally 

september 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 september: 

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

Beste clubleden, 
 

Begeleid door een bijna onbeperkt schijnende zon met af en toe stevige hoosbuien vliegen wij door 

het jaar heen. Augustus is voorbij en daarmee ook de zomer alweer. Lange avonden, de kermis en 

de mogelijkheid om buiten te filmen, alles is geweest. En dan breekt zomaar de maand september 

aan. Een voor mij persoonlijk dramatische maand waarbij ik verschrikkelijke drempels in mijn leven 

ga passeren. Ik zeg er niets over, jullie merken het wel. Deze nieuwsbrief verdient erg veel aan-

dacht. We gaan weer hele moeilijke dingen doen. En ook vinden er clubavonden op een andere lo-

catie dan de Achterstraat plaats. Het is allemaal zo belangrijk dat ik er ook nog wel een paar mail-

tjes aan zal wijden maar jullie zijn in elk geval na het lezen van deze nieuwsbrief al een beetje op 

de hoogte. 
  

In elk geval weer een stevige maand de maand september, ook al omdat er weer een extra club-

avond in deze maand zit, de zogeheten vijfde woensdag van de maand. Ik wens jullie weer veel 

plezier met onze videohobby de komende clubavonden. 

 

 

Berichten van het bestuur Door: Nico Lieshout 
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26 augustus       

Videokijkavond, iedereen mag zijn kunsten weer vertonen. Als er tijd is na al het vertonen van die 

films ook aandacht voor de Bontekoestraat video waarin wij hebben getracht een animatie in snel-

heid en fantasie te verfilmen. Dolle pret die avond, veel beelden geschoten maar nu moet het on-

derwerp nog uitgediept en beter in beeld gebracht worden.  

Ook heeft ondergetekende nog een voorbeeld voor jullie hoezeer wij soms, zonder het te weten, in 

de macht zijn van de digitale wereld. Er gebeuren dingen die bijna beangstigend zijn. 

 

2 september     

Buiten filmen is er niet meer bij dus we gaan weer eens een groene wand project houden. Het ver-
filmen van het Wim Sonneveld lied ‘Op de step’. En reken maar dat dat moeilijk wordt. Zo hebben 

we nodig de juiste kleding en attributen voor een pastoor, een mevrouw en een chauffeur. En ook 

nog een step. En een goeie foto van een vrachtauto. En ga zo maar door. Niet simpel allemaal. 

Maar wel erg leuk. 

 

9 september     

Deze avond is niet in het clubgebouw maar in de studio van Hoorn TV waar wij rond mogen kijken 

en een soort van rondleiding krijgen. Erg interessant natuurlijk om te zien hoe ze daar werken. 

Kunnen wij wellicht heel wat van leren. Of misschien kunnen ze daar iets van ons leren. Deze stu-

dio bevindt zich in de Grote Waal in het winkelcentrum Grote Beer. En dan om precies te zijn boven 

het in dat winkel centrum gelegen Chinese restaurant. Daar moeten wij dan om 20.00 uur zijn. 

 

16 september     

De derde woensdag in de maand altijd bestuursvergadering. Maar u weet het. Deze avond is echt 

niet een privilege voor de bestuursleden alleen. Iedereen, alle leden, zijn welkom. Om mee te den-

ken, ideeën te ontwikkelen en zo gezellige, leuke en informatieve clubavonden te ontwikkelen. U 

bent van harte welkom en de koffie staat klaar. 

 

23 september    

Videokijkavond, hoeft verder eigenlijk geen uitleg. U weet het wel, alle tijd om uw mooie producten 

aan de andere leden te laten zien. Altijd een gezellige avond, informatief om te zien wat de collega 

leden gemaakt hebben en niet in het minst om het commentaar en de goedbedoelde opmerkingen 

die de maker aangeboden krijgt. 

 

30 september    

De vijfde avond van de maand. Jawel, het is weer een vette week met een extra clubavond die van 
oudsher omgedoopt is tot klusavond. En klussen moeten we deze keer want onze ‘studio’ op het 

zoldertje dreigt bijna uit zijn voegen te barsten van alle rommel en toestanden die wij daar opge-

borgen hebben. Een flinke schoonmaakbeurt is op zijn plaats. Echte kerels gevraagd dus deze 

avond. 

 

7 oktober     

Jawel, jawel. Eindelijk gaat het gebeuren. De beoordeling van de videorally die wij op 31 mei heb-

ben gehouden. En dat lijkt echt alweer een eeuw geleden, 31 mei. Maar wij willen het toch echt 

van u zien. Een gedegen montage van alle Medemblik beelden die u gemaakt heeft. Een soepele 

montage die zo als reclamevideo voor Medemblik zou kunnen gelden. Dat willen wij van u zien. 

 

Have fun deze maand !!! 
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 PS  
 

 

Een kleine terugblik op de activiteiten en bezigheden van de avonden in de maand augustus is 

nooit weg. Met name omdat het leuke en gezellige avonden waren. 

 

Zo hadden we daar om te beginnen 5 augustus. Filmen bij de haven van Hoorn en dan met name 

bij het VOC schip de Halve Maen. Ik hoop voor u dat u deze avond aanwezig was want het was 

echt een top avond. Filmen bij de haven van Hoorn is natuurlijk altijd al leuk. Rond dwalen over het 

Houten Hoofd met uitzicht op de Hoofdtoren. Een keur aan oude boten om je heen. En dan met na-

me natuurlijk die prachtige Halve Maen die wij uit Amerika vandaan gekaapt hebben.  

 

Wandelen en fietsen op de uiterste punt van het Visserseiland nabij de vuurtoren van Hoorn. Herin-

neringen uit mijn prille jeugdjaren vulden mijn geheugen op deze avond want ik was sinds zo on-

geveer sinds mijn vijftiende levensjaar niet meer op deze plek geweest. En hier een prachtig uit-

zicht op het VOC schip. Zoals ik al zei, een topavond. 

 

En dan 12 augustus. Opnames maken voor het project ‘snelheid’ in de Bontekoestraat in Hoorn.  

Hard wandelen en fietsen en dan weer langzaam fietsen en wandelen. Een gehandicapte melaatse 

achter een invalidenkarretje die toch weer snelheid moest zien te ontwikkelen. Echt gelachen heb-

ben we deze avond. Wat de opnames uiteindelijk moeten worden moeten we nog zien bij dit ge-

waagde project maar mede dankzij plotseling door ons beeld scheurende ambulancewagens ook 

een onwijze avond.  


