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Op deze pagina bent u gewoonlijk gewend het 
stukje van de voorzitter aan te treffen. Maar 
i.v.m. de grootte is dit verplaatst naar pagina 6 
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clubavonden 2016/2017  Avondvoorzi er 

19-26 augustus 2016 Unica festival in Roemenië - Suceava   

dinsdag 13 september 2016 Jaaropening: Eigen producties. Thema opdracht: maak in go-
repsverband een filmpje van 1 minuut. Onderwerp zelf bedenken of 
aangereikt. 

Niek Mannes 

dinsdag 27 september 2016 Belichting: Wat is licht en hoe gaan we daar mee om? Een prakti-
sche demonstratie van enkele veel voorkomende situaties zoals de 
3-punts belichting. Sfeer aanbrengen middels lichtkleur en lichtac-
centen. Filmen met weinig licht. 

Peter van der Horst 

zondag 2 oktober 2016 Nationaal Speelfilmfestival Sneek   

dinsdag 11 oktober 2016 Selectie voor Interclubontmoeting: uit alle aangemelde films 
stellen we onze inzending vast. Aangevuld met eigen producties 

Evert Bakker 

donderdag 13 oktober 2016 In de Hoofdrol in IJmuiden   

dinsdag 25 oktober 2016 Montage: voorde pauze een korte introductie van de verschillende 
montage pakketten. Na de pauze uitwisseling van kennis en erva-
ring. 

Peter van der Horst 

29 en 30 oktober 2016 NOVA FilmFestival in Heerenveen   

dinsdag 8 november 2016 Reisfilms: ingredienten voor een boeiende reisfilm. Gebruik van 
route-animaties.   

Niek Mannes 

dinsdag 22 november 2016 Bespreking Harteloos en de making of. Aangevuld met eigen pro-
ducties 

Evert Bakker 

zaterdag 26 november 2016 NH'63 Interclubontmoeting in Hillegom   

dinsdag 6 december 2016 Een videoclub komt op bezoek Peter van der Horst 

dinsdag 20 december 2016 Premiere Harteloos. Alle leden, acteurs, crew en crowdfunders 
zijn uitgenodigd om de feestelijke premiére bij te wonen in de 
Stoomhal.  

Niek Mannes 

dinsdag 3 januari 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst met partners Niek Mannes 

dinsdag 17 januari 2017 Het beste van het NOVA Filmfestival 2016. We analyseren zelf 
een selectie van films die in Heerenveen deelnamen aan het festi-
val.  

Peter van der Horst 

dinsdag 31 januari 2017 Clubkampioenschap.  Evert Bakker 

dinsdag 14 februari 2017 Geluid: Workshop over het opnemen en gebruiken van geluid. 
Eerst een korte theoretische uitleg over geluidsformaten en opna-
meapparatuur. Wat in welke situatie. Mixen van geluid in de monta-
ge en wat is geluid nabewerking. Enkele practische oefeningen.  

Peter van der Horst 

dinsdag 28 februari 2017 Algemene Ledenvergadering: aangevuld met eigen producties Niek Mannes 

dinsdag 14 maart 2017 Rondreisjury Evert Bakker 

dinsdag 28 maart 2017 Interview: Een uiteenzetting over de voorwaarden voor een goed 
interview gevolgd door groepsgewijs afnemen van interviews 

Niek Mannes 

dinsdag 11 april 2017 Unica avond NH'63: Kees Tervoort presenteert in de Stoomhal 
een selectie van films die op de UNICA in Suceava (Roemenië) Wij 
zijn de gastheer voor alle videoclubs van NH'63. 

Kees Tervoort 

dinsdag 25 april 2017 Filmanalyse: Een vervolg op de analyse avond van vorig jaar, 
waarbij Mart ons begeleidt bij de analyse van enkele fictie films. 

Peter van der Horst 

dinsdag 9 mei 2017 Slotavond: de resultaten van de themaopdracht en de interview-
opdracht worden gepresenteerd, aangevuld met eigen producties. 

Evert Bakker 
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De eerste nachtvorst hebben we inmiddels gehad, de handschoenen liggen weer klaar en de 
warme zomerse dagen in september zijn alleen nog maar flarden van herinnering. Sinds de 
zomervakantie liggen al weer vijf clubavonden achter ons. Als we nu met de camera aan de 
slag gaan letten we nog beter op de belichting. Dat allemaal met dank aan Arend. Reis anima-
ties en montage systemen, ze zijn de afgelopen maanden allemaal aan bod gekomen. 

 Ook buiten de clubavonden is veel gebeurd. Er waren mooie films te zien op het NOVA Film-
festival in Heerenveen. Nova Noord had een aantal noviteiten aangebracht in het programma 
zoals het NOVA jongerenfestival op zaterdagmiddag, een verhalenverteller op zondagochtend 
en een “College Tour” met Martin Koolhoven, de producer van onder meer Oorlogswinter en 
zijn nieuwste film Brimstone. Deze laatste is een combinatie van thriller en Western. Een be-
langrijk moment is altijd de uitreiking van de SuperNova’s. In de categorie “non-fictie” won Ann 
Bens van Saenden één van de drie SuperNova’s met haar film “Tadao Ando”. Een dikke felici-
tatie waard! 

In de prettige zaal “de Rijstopslag” van de Stoomhal hebben 8 cursisten de “Basiscursus fil-
men en monteren” gevolgd. Deze cursus is samengesteld door de NOVA en ik mocht vier 
deelnemers van buiten de club welkom heten. Veel nuttige en handige onderwerpen zijn aan 
bod gekomen. Bovendien was er de mogelijkheid om de clubavond te bezoeken, welke hele-
maal gewijd was aan vier verschillende montagesystemen. Na drie avonden waren zij allemaal 
gemotiveerd om de volgende stap in hun filmcarrière te maken. Henk Hueskens besloot om lid 
te worden van onze club. Van harte welkom Henk! 

En hoe staat het nu met onze clubfilm “Hardt”? Daar is twee jaar lang hard aan getrokken door 
Mart en Rob. De laatste opnamen zijn op 1 november in de Filmfabriek te Zaandam gemaakt. 
Veel inspanning is geleverd door onze clubleden en niet te vergeten de acteurs en actrices! 
De laatste fase van monteren zal inmiddels afgerond zijn, want al over een week is de eerste 
club preview! Daarna op naar de feestelijke première op 20 december in de Stoomhal!  

Je zult wel denken: veel van bovenstaande wist ik al! Nou dan heb ik voor de meesten van ons 
nog een nieuwtje. Heel stilletjes is Kees Hooijboer begonnen met de opzet van een nieuwe 
website. Daar kijken we al lang naar uit! Op verzoek van Kees krijgt hij daarbij advies en feed-
back van Evert. We kunnen bijna niet wachten op het eindresultaat. Het zou mooi zijn als we 
in de eerste maand van het nieuwe jaar kunnen overstappen naar een nieuwe website. Voor-
dat het zover is, zal op een clubavond een tip van de sluier worden opgelicht.  

Met zijn allen hebben we drie mooie films geselecteerd, die meedoen aan de Interclubontmoe-
ting van NH’63 op 26 november. Voor onze clubleden een mooie gelegenheid om te zien wat 
andere clubs doen. Dus ik zou zeggen: komt allen die dag naar Hillegom. 

Niek Mannes  

Van de voorzitter 
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Verslag clubavond 13 september 2016 

De eerste clubavond in het nieuwe seizoen en tevens de warmste ooit. 

Het was zo warm, dat de helft van de helft (de andere helft was nog met vakantie) 
stond meer buiten, dan dat ze binnen verbleven. 

Evert was de “lijder”deze avond. Hij had twee leuke filmpjes, w.o. een krijsende 
familie in de auto. 

Na een zeer lange pauze buiten, werd nog een poging gewaagd het uit te houden 
binnen en keken we naar een gedeelte van de huwelijksfilm van de zoon van Peter 
v.d. Horst.   

Uiteindelijk kon een ieder vroeg naar huis om uit te puffen. 

Mary Huitema 
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Verslag clubavond 27 september 2016 

Het onderwerp wat deze avond voor de schijnwerper komt is belichting en zal worden uitgelicht 
door ons clublid Arend Boer. 

Arend heeft voor deze avond een klein deel van zijn lampen arsenaal mee genomen en een opstel-
ling neergezet . 

De opstelling bestaat uit een Key Light, Back light, Fill light en Background light zoals aangegeven 
op de tekening. 

 

Om de Kleurtemperatuur  te beïnvloeden wordt er gebruik gemaakt van diverse filters die voor de 
lamp geplaatst worden.  

Aan de hand van een aantal filmpje van vimeo en YouTube worden de verschillende mogelijkheden 
nader belicht.  

 

The Basics of Lighting for Film Noir | FilmmakerIQ.com  

En 

Easy light setup to improve your films 

 

Al met al een geslaagde avond. 

 

Verslag Piet Nijssen 



Verslag clubavond 11 oktober 2016 
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Deze avond stond in het teken van filmkeuzes voor de Interclubontmoeting Van november a.s. 

Niek opende de avond met de mededeling, dat er 8 deelnemers aan de film-en montagecursus 
deelnemen, 4 clubleden en 4 mensen van buiten de club. Het was een avond met enthousiaste 
cursusleden, die uitgenodigd zijn op de eerstvolgende clubavond, waar “montage”aan de orde 
zal komen. 

NH’63 hield een cursus “korte documentaire” gegeven door André v.d. Hout. Een zeer waarde-
volle cursus. 

Hierna werd gestart met de eerste van de zeven aangemelde filmpjes: 

Piet Nijssen was naar de met vakantie naar Azoren geweest, het Agalapagos der armen geti-
teld. Hij liet ons kennismaken met de uitgebreide rotsformaties en enorme hoeveelheid vogels 
en uiteraard vogelpoep, hetgeen in het verleden een bron van inkomsten was van de bevolking.  

Mart Pot was naar Noorwegen en m.n. naar de Lofoten geweest. Een zeer sfeervolle reisim-
pressie met prachtige natuur en schitterende luchten. Titel: Extremit Lett. 

Evert Bakker was ook op reis geweest en wel naar Griekenland. Hij bezocht daar een klooster 
in Mistras en toonde ons de rijkdom aan relikwieën.  

Niek Mannes hield het bij België en liet ons rechtspraak in het verleden zien met zijn film De 
Rechtvaardig Rechters. Een mooie film het uitgebreide achtergrondinformatie. 

Jan Catsburg had Amsterdam toeristenstad op de camera genomen. Een bruisende stad met al 
zijn bezienswaardigheden. 

Evert Bakker had nog een film in de aanbieding en wel “Babs”, een documentaire over een 
bijzondere kunstenares, die vooral van oud materiaal allerlei kunstvoorwerpen smeedde. 

Niek Mannes besloot met “Katoenkabaal” over vergane glorie van katoenbereiding. 

Hieruit moesten drie films gekozen voor de Interclubontmoeting en de leden waren eensgezind: 
Extremit Lett, Mistras en de Rechtvaardige Rechters zouden afgevaardigd worden. 

Na de pauze had Arend Boer een film over het Huis van Hilde, een pas geopende archeolo-
gisch museum in Castricum. We zagen iemand aan het werk, die de hoofden van de poppen 
maakte, die in het museum te zien waren. Een interessante film. 

Mart liet ons een gedigitaliseerde film zien over het ontstaan van de rijdende winkel. Een melk-
boer die met de handkar of paard-en-wagen de melk rond bracht. Langzaam zien we hem over-
gaan naar de gemotoriseerde versie, wat niet door iedereen werd gewaardeerd. Maar toen men 
zag hoeveel sjouwwerk dit scheelde, ging men langzamerhand ook over op de motor. Er ont-
stonden hele fabrieken voor de fabricage hiervan, maar de tijd staat niet stil en ook deze fabrie-
ken zijn nostalgie. 

De avond werd besloten door Niek, die een  documentaire heeft gemaakt over het Willibrordus-
museum, welke was gesitueerd in de kelder van de Willibrordus stichting, een ziekenhuis voor 
psychische patiënten. Door de patiënten werden vele schilderijen gemaakt, die ten toon werden 
gesteld aan de wanden in de kelder. Ook zag men hoe de psychiatrie vooruitgang boekte in de 
loop der jaren. Een heel mooi gemaakte documentaire. 

Hierna was een einde gekomen aan deze clubavond en Niek wenste een ieder wel thuis en 
welterusten. 

Mary 
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Op het programma staan informatie over montage systemen en het uitwisselen van ervaringen. 

 

Arend zit achter de knoppen en Evert is avondvoorzitter.  

Naast een groot aantal clubleden zijn er twee belangstellenden vanuit de cursus montage aan-
wezig. 

De pakketten Magix video de luxe, Adobe Premiere pro, Pinnacle Studio 20, en Final Cut pro 
van Apple zullen in 10 minuten belicht worden.  

Niek demonstreert Magix video de luxe en laat de vele mogelijkheden van het programma zien.  
Het is onmogelijk om in 10 minuten tijd alles te demonstreren maar we krijgen een goede beeld 
van de mogelijkheden. 

Piet Nijssen geeft een demonstratie van het programma Pinnacle studio 20. Ook hier zijn de 
mogelijkheden legio. Het komt in grote lijnen overeen met Magix maar het werkt net even iets 
anders. Het is meer waar je voorkeur aan geeft. 

Evert presenteert Adobe Premiere pro. Dit is een professioneel programma. Om het onder de 
knie te krijgen vergt het veel studie. Maar de mogelijkheden zijn dan ook zeer uitgebreid. In de 
geluidbewerking zijn de mogelijkheden ook zeer uitgebreid. 

Na de pauze demonstreert Mart het programma Final cut pro van Apple. Het is beschikbaar voor 
Mac en wordt ontwikkeld door Apple. Sinds de introductie van het pakket is het bezig met een 
gestage opmars binnen de videobewerkingswereld. Het is ook een pakket met zeer uitgebreide 
mogelijkheden. 

 

Uit wikipedia 

Final Cut Pro is ontworpen door dezelfde groep die ook Adobe Premiere ontwierp. In eerste 
instantie was het een pakket van Macromedia, maar al snel werd het overgenomen door Apple. 

Sinds versie 3.0 ondersteunt Final Cut Pro ook het zogenaamde HD-formaat. Een aantal omroe-
pen maakt gebruik van het pakket maar ook een aantal Hollywood-films is in Final Cut Pro ge-
monteerd, waaronder Cold Mountain, Intolerable Cruelty en Ocean's Eleven. 

Final Cut Pro was een onderdeel van Final Cut Studio 2. Dit pakket bevatte: 

Color om kleurcorrecties mee te maken. 

 Motion om titels en andere 2D- of 3D-animaties mee te maken 

 Compressor om je montage weg te schrijven naar een ander formaat (bijvoorbeeld voor 
dvd) 

 Final Cut Pro de NLE 

 Livetype om titels te maken 

 Soundtrack Pro om audio na te bewerken. Met de content van Soundtrack Pro kan men 
tevens Apple Loops gebruiken. 

Verslag clubavond 25 oktober 2016 
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 DVD Studio Pro om dvd's mee te maken 
Op 21 juni 2011 hield Final Cut Studio op te bestaan. Op Motion en Compressor na werden 
alle programma’s uit de Studio immers gecombineerd tot Final Cut Pro X. Motion en Compres-
sor bleven apart beschikbaar. 

Motion is heel lastig om te leren. 

In de demonstraties van de pakketten blijkt dat ze in de basis allemaal gelijk zijn namelijk het 
knippen en plakken van je opgenomen materiaal om tot een goed lopende film te komen. 

Daarna werden er rond ieder montage systeem groepjes gevormd en hierin de ervaringen 
uitgewisseld.  

We konden om 22.30 terug zien op een interessante en leerzame avond. 

 

Wetenswaardigheden: Muziek van Philip Glass is zeer bruikbaar bij film. 

De usb aansluiting van de externe harde schijf gaat snel stuk. Beter is het om een interne 
harde schijf met een houder extern te maken deze aansluiting gaat niet zo snel stuk. 

 

 

Verslag clubavond 25 oktober 2016 
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Verslag gedelegeerden vergadering 13 april 2016 

Verslag halfjaarlijkse gedelegeerdenvergadering van NH’63 op 13 april j.l. 

Anneke, Niek en ik bezochten op 17 november de halfjaarlijkse gedelegeerdenvergadering in 
IJmuiden.  Na enige blauwbekken voor het buurthuis dat nog op slot was, konden we even na 
acht uur, nadat de beheerder was opgetrommeld, het pand betreden. 

Na opening door de voorzitter, Kees Tervoort, deelde deze mee, dat het NOVA festival in Hee-
renveen een groot succes is geweest. Om enige variatie in het geheel  te brengen, was er te-
vens een Jongerenfestival georganiseerd. Tijdens het juryberaad werden er vragen beantwoord 
door de heer Koolhoven, een goede bekende in de filmerij. 

Volgens jaar is er weer een opdrachtfestival, waarbij samenwerking gezocht gaat worden met 
bijv. toneelspelers, schrijven, musici. 

De rondreisjury komt bij Zaanstreek Noord op 14 februari 2017. 

Films kunnen aangeleverd worden op  we-transfer, Mpeg4 of Mpeg2. 

Dit waren zo’n beetje de belangrijkste items. 

Mary 

                                                      De Super Nova prijzen. 

               Deze zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door beeldhouwer: Wessel Besemer 
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Nova Nieuws 

 
 
Het NOVA Filmfestival en Jongerenfestival zijn inmiddels weer achter de rug. 

Hopelijk heeft ook u genoten van de films tijdens het NF 2016 in Heerenveen. De voorbereidin-
gen voor het NOVA festival 2017 zijn al begonnen en bij de verdere uitwerking is uw mening van 
belang. Hopelijk wilt u de tijd nemen een reactie te geven. 

  

Het bestuur evalueert jaarlijks het festival mede op basis van uw bevindingen. Zij worden bespro-
ken tijdens de bestuursvergadering en aangeboden aan de federatieraad. In deze raad zijn alle 
regio’s vertegenwoordigd. De resultaten van de enquête worden bekend gemaakt via de website 
en nieuwsbrief. 

  

De antwoorden op de vragen kunt u in het tekstblok na elk thema toelichten. Deze enquête is 
anoniem tenzij u persoonlijk antwoord wilt van het NOVA bestuur. Vermeld s.v.p. in die situatie 
uw contactgegevens bij de laatste vraag. Inloggen is niet nodig. 

  

De enquête is tot en met 15 november beschikbaar. 

  

Bij voorbaat dank voor de medewerking en met vriendelijke groet, 

  

Namens het NOVA bestuur, 

  

Rik Kapoen 

bestuurslid wedstrijdzaken 

 

 

 

.  
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Schema clubavond verslag 2015 - 2016 

Hein de Boer 13 september 2016 
Piet Nijssen 27 september 2016 
Mary Huitema 11 oktober 2016 
Kees Hooijboer 25 oktober 2016 
Jaap Brokkaar 8 november 2016 
Mary Huitema 22 november 2016 
Dirk Visscher 6 december 2016 
Dini van der Lans 20 december 2016 
Jan Catsburg 17 januari 2017 
Anneke de Knegt 31 januari 2017 
Jaap Brokkaar 14 februari 2017 
Mary Huitema 28 februari 2017 
Kees Hooijboer 14 maart 2017 
Anneke de Ruijter 28 maart 2017 
Rob Zwart 11 april 2017 
Hein de Boer 25 april 2017 
Mary Huitema 9 mei 2017 

Is reeds geweest 
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Projectieschema 2015 - 2016 

Arend de Boer 13 september 2016 
Han Muijzert 27 september 2016 
Rob de Jong 11 oktober 2016 
Arend de Boer 25 oktober 2016 
Han Muijzert 8 november 2016 
Rob de Jong 22 november 2016 
Arend de Boer 6 december 2016 
Han Muijzert 20 december 2016 
Rob de Jong 17 januari 2017 
Arend de Boer 31 januari 2017 
Han Muijzert 14 februari 2017 
Rob de Jong 28 februari 2017 
Arend de Boer 14 maart 2017 
Han Muijzert 28 maart 2017 
Rob de Jong 11 april 2017 
Arend de Boer 25 april 2017 
Han Muijzert 9 mei 2017 

Is reeds geweest 
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Magix verwerft producten van Sony Creative Software  

Middleton/Berlijn, 24 mei 2016 – De Duitse software- en app-aanbieder MAGIX verwerft een 

groot deel van de producten van Sony Creative Software (SCS). 

Als een van de toonaangevende fabrikanten van software en apps voor het maken en 

bewerken van video’s, muziek en foto’s is MAGIX in Europa en in de VS al uitstekend uitgerust. 

Door het aanschaffen van de Sony Creative Software-productlijnen Vegas Pro, Movie Studio, 

Sound Forge Pro en ACID Pro breidt het bedrijf zijn marktpositie verder uit en versterkt zijn 

internationale groei. De SCS-oplossingen voor broadcast en professionele mediaproductie, 

SCS Catalyst Browse en Catalyst Production Suite, blijven bij Sony. “De producten van Sony 

Creative Software vullen onze portfolio perfect aan. Om de ontwikkeling en de distributie verder 

te stimuleren, hebben wij onze aanwezigheid in de VS al versterkt. Voor de herfst dit jaar plan-

nen wij al nieuwe versies van videomontageprogramma’s Vegas Pro en Movie Studio, die zich 

nog sterker zullen oriënteren aan de wensen van de klanten”, aldus MAGIX CEO Klaus Schmidt. 

MAGIX zal de verzorging van de SCS-bestandsklanten vlekkeloos voortzetten om een optimale 

productervaring voor alle gebruikers veilig te stellen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een Pinnacle Studio 20 update , voor zover ik begrepen heb een hele belangrijke. 
Hier de Link naar de update : 
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/du/Support/Consumer+Support/?viewDownload=1 

 

Patch 20.1.0  

Deze patch bevat vele verbeteringen voor de stabiliteit en functionaliteit. 

 

Samenvatting: 

Het probleem met een zwarte of flikkerende voorbeeldweergave is opgelost 

NewBlueFX: watermerken verwijderd 

Het probleem met foutberichten die werden weergegeven tijdens het bewerken van titels is ge-
corrigeerd 

Crashes in projecten met diavoorstellingen zijn opgelost 

U kunt het voorbeeldproject nu verwijderen 

 

Nieuw! Een specifieke overgang voor het faden van audio (audio cross-fade) is toegevoegd 

Uitgebracht: 26-10-2016  
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Pinnacle Studio 20 Update 20.1.0 
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No Preview In Pinnacle Studio 19 en 20 

Preview beeld niet zichtbaar in Pinnacle versie 19 en versie 20 

Er is wederom een probleem opgedoken bij versie 20 van Pinnacle . 
Deze fout scheen versie 19 ook te hebben. 

Er is hier een oplossing voor gevonden werkt. 
 

Het kan te maken hebben met een eerdere versie of een proefversie die ooit op je PC of Note-
book heeft gestaan . 

 

Hier de link naar de oplossing : 
https://support.corel.com/hc/en-us/articles/217999617-No-Preview-In-Pinnacle-Studio-19 

 

Zorg wel alvorens dit te proberen , dat je wel de nieuwste updates erin hebt zitten van versie 
20  , deze vindt je hier ( alleen voor geregistreerde gebruikers) 

 

 

 



Software voor het opschonen van Windows 

 
Om goed te kunnen bewerken van video en foto , moet u PC of Notebook in goede conditie zijn. 
Zowel natuurlijk met hardware als de software. 

 
In het geval van de software kunt u wat dingen doen om te helpen dat windows niet met andere 
dingen bezig is als u dat u wilt. 

Hier volgen mijn tips om uw Windows installatie gezond te houden : 

ADW Cleaner  

Junkware Removal Tool  

 

Beiden zijn in mijn ervaringen zeer goed , en dus wat ze doen moeten . 
Alles wat na de scan aangegeven wordt als junk of malware kunt u gerust verwijderen . 
Een verschil tussen deze twee is wel dat ADW Cleaner zoekt , vindt en u de gelegenheid geeft 
om alles te verwijderen. 
 

Daarna zal deze Windows opnieuw opstarten ( alle vensters worden gesloten ) en een log be-
stand laten zien,  Thats It. 

Junkware start op in een Dos omgeving en vraagt 1 keer om toestemming om te scannen. 
Dan gaat hij zijn gang , geeft een rapport maar heeft wel alles afgesloten wat u voor de scan los 
heeft staan, dus ff opletten. 
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Magix nieuwe update garantie 

S o f t w a r e  a l t i j d  o p  d e  n i e u w s t e  s t a n d  –  D e  n i e u w e  u p d a t e g a r a n t i e  
Wij zijn trots je de nieuwe updategarantie te kunnen presenteren. Daarmee ontvang je bij aan-
koop van nieuwe softwareversies per direct een jaar lang regelmatig nieuwe functies, plug-ins of 
sjablonen gratis. Je software blijft zo steeds up-to-date.  

  

Waarom voert MAGIX de nieuwe updategarantie in? 
De definitie van software heeft zich in de laatste jaren flink gewijzigd. Intussen worden program-
ma’s niet meer als voltooide en afgesloten producten gezien, maar zoals Windows 10 of de ont-
wikkelingen op het gebied van apps laten zien, eerder als permanente service. Met de nieuwe 
updategarantie dagen, pakken wij deze ontwikkeling op en stellen onze gebruikers regelmatig 
verbeterde functies, updates en nieuwe inhoud ter beschikking voor de creatieve bewerking van 
hun media. Onze software wordt voortdurend geoptimaliseerd en verder ontwikkeld. 

Dit zijn de voordelen: 

Altijd de nieuwste softwareversie: of je je programma nu in maart of pas in juni koopt, 

maakt vanaf nu geen verschil meer. Je gebruikt automatisch de meest actuele versie op het 

moment van registratie. Zo kan iedereen de software op elk moment kopen en toch de nieuwste 

versie hebben. 

1 jaar lang alle nieuwe functies gratis: vanaf de registratie van het product ontvang je gedu-

rende een jaar steeds weer nieuwe functies en extra’s gratis. Na afloop van het eerste jaar kan 

de updategarantie voor een voordeelprijs worden verlengd. 

Software gedurende onbeperkte tijd te gebruiken: na afloop van de updategarantie kun je de 

software evenals alle ontvangen updates voor je huidige installatie blijven gebruiken. Bij het 

opnieuw installeren na afloop van de updategarantieperiode blijft de basisversie behouden, tenzij 

je de updategarantie met een jaar verlengd. Dan blijft ook alle naderhand geïnstalleerde inhoud 

uit de updategarantieperiode beschikbaar. 
Zodra er nieuwe functies, extra’s of plug-ins beschikbaar zijn, ontvang je een bericht per e-mail 
of eventueel direct vanuit het programma. Daarom raden wij aan je bij de registratie aan te mel-
den voor onze newsletter. 

Voor welke producten geldt de nieuwe updategarantie? 
De nieuwe softwareversies van MAGIX worden per direct zonder versienummer of jaartal gepu-
bliceerd. Programmanamen zoals MAGIX Video deluxe 2016 of MAGIX Web Designer 11 beho-
ren daarmee tot het verleden. De producten ontvangen in plaats daarvan een updategarantie. 
Daarmee ontvangen klanten bij de aankoop van nieuwe software de nieuwste versie en profite-
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Magix nieuwe update garantie (vervolg) 

ren na aankoop gedurende een jaar gratis van alle verbeteringen en nieuwe inhoud. Dat 
geldt voor downloadversies evenals voor programma’s die bij handelspartners in de winkel 
gekocht worden. 

Momenteel bieden bij de updategarantie al voor de volgende producten aan: 

Fastcut 

Audio Cleaning Lab 

Audio & Music Lab 

Red uw LP’s! 

Music Maker Premium 

Video Pro X 

 
Meer producten zullen in de loop der jaren nog volgen. Alle MAGIX-programma’s met upda-
tegarantie herken je aan de sticker op de verpakking of op de productpagina. 
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Magix programma’s gebruiken op de Mac 

We krijgen steeds weer vragen zoals “Is Video deluxe compatibel met mijn Mac?” of “Ik ben 
zojuist overgestapt naar Mac en ik kan mijn MAGIX-producten niet meer gebruiken. Wat kan ik 
doen?” bij MAGIX. 

Ook wanneer MAGIX-producten niet compatibel zijn met Mac OS X, hoef je programma’s als 
Video deluxe, Music Maker en dergelijke niet te laten zitten. 

De oplossing is het programma ‘Boot Camp‘. 

Wat is Boot Camp? 

Boot Camp is software van Apple die ontwikkeld is zodat het besturingssysteem Windows na-
derhand op de Mac geïnstalleerd kan worden. Zo kan bij elke start worden geselecteerd welke 
van beide besturingssystemen gestart moet worden. 

Waarom je Boot Camp moet gebruiken 

Er zijn allerlei emulators of virtuele besturingssystemen die via Mac uitgevoerd kunnen worden. 
Waarom is het gebruik hiervan niet geschikt? Heel eenvoudig! Bij virtuele machines moet je 
rekenen met verminderde prestatie. Maar niet alleen de prestaties laten te wensen over. Wan-
neer de virtuele machine of een MAGIX-product geüpdatet wordt, kan dit tot compatibiliteitspro-
blemen leiden. 

Het door Boot Camp geïnstalleerde Windows daarentegen, functioneert zonder problemen of 
zonder compromissen – 100% compatibel met MAGIX-producten. 

De installatie van Boot Camp 

Voordat je met de installatie van Windows via Boot Camp start, moet je controleren of je Mac 
aan alle systeemeisen voldoet. Je kunt hier eenvoudig achterkomen via de Hulppagina van 
Apple. 

Voor de installatie heb je een geldige Windows-versie en de bijpassende productsleutel nodig. 
Ga hiervoor gewoon naar de website van Microsoft en koop Windows als download of USB-
stick. 

Om Boot Camp toegang te geven tot jouw geldige Windows-versie, moet je hiervan een geldig 
ISO-bestand maken. Je maakt een afbeelding van de installatie-dvd of je downloadt het ISO-
bestand voor de betreffende Windowsversie (Windows 7, Windows 8 of Windows 10). 

Het gedownloade ISO-bestand kun je op je desktop plaatsen. Let er op dat er verder geen 
externe stations aangesloten zijn en je kunt beginnen: start de Boot Camp-assistent onder 
‘Programma’s’ in de map ‘Dienstprogramma’s’. Volg daarna de aanwijzingen op en je Boot-
station wordt opnieuw gepartioneerd. Wanneer je tijdens het proces hierom wordt gevraagd, 
sluit een lege USB-stick aan (minimaal 8 GB geheugen). Let op! Wanneer deze niet leeg is, 
wordt deze geformatteerd. 

Om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt, kun je in de volgende video stap voor stap 
volgen hoe Windows met Boot Camp wordt geïnstalleerd: https://youtu.be/A7HMT2ykxOI 

Probeer het uit! Download een testversie van Video deluxe en test het programma gedurende 
30 dagen gratis op je Mac! 
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Magix route animatie 
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Veel mensen documenteren hun vakantie en andere bijzondere gelegenheden op video. Wat 
ook erg leuk is om te gebruiken is onze reisroute animatie, waarmee je realistisch en ook gra-
fisch alle toeschouwers kunt laten zien waar je op reis bent geweest. 

Hoe dat precies werkt leggen we je vandaag uit in een korte tutorial. 

1. De eerste stappen naar reisroute animatie 
Open de software. Ik gebruik MAGIX Video deluxe, de reisroute animatie is echter ook op 
MAGIX Foto’s op DVD inbegrepen. Als je niet meer zeker weet hoe je clips invoegt en bewerkt 
kun je dat hier nalezen. 

2. De animatie maken 
Om een reisroute animatie te maken klink je op ‘Bewerken’ > ‘Assistent’ > ‘Animatie van reis-
routes’. 

 

Hierna opent een nieuw venster. Hier heb je een overzicht over de hele wereld en kun je be-
slissen of je zoekt naar je bestemming, of zolang op de kaart inzoomt totdat je het gewenste 
doel gevonden hebt. Zet een startpunt waar de animatie moet beginnen. Klik hiervoor eerst op 
‘Routepunten handmatig instellen’ en markeer dan het gewenste punt op de kaart (een rode 
speld verschijnt op de kaart). Zoek nu het tweede punt op, waar ook een speld moet staan. Ik 
ben begonnen in Maastricht en ben naar Brussel ‘gereisd’. 
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Magix route animatie (vervolg) 

 De kleur van de speldjes verandert ook. Het actuele punt waaraan je werkt is altijd rood. Om 
alles nog een beetje cooler te maken kun je ook een transportmiddel selecteren. Hiervoor klik 
je op ‘animatie’ en vervolgens op het icoon met de doorgestreepte auto. 

                 

Laat zien of je per vliegtuig, auto of zelfs per ufo naar je bestemming gekomen bent! 

De miniclip kun je nu in de preview bekijken. Aanpassen gaat altijd nog. De snelheid en het 
transportmiddel kun je ook nog aanpassen. 



Magix route animatie (vervolg) 

3. Het makkelijke einde 

Als je op ‘Beeld opslaan’ klikt, verschijnt de animatie direct in je videospoor. Nu kun je de anima-
tie naar believen verschuiven op het spoor. 
Zo snel kun je je toeschouwers niet alleen je mooie video’s en foto’s laten zien, maar ook mee 
laten reizen met je vakantie. 

 

 

Ook op Youtube zijn hier beelden van te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=bfIP7PkUzJ0 
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Zaanario is een uitgave van film en videoclub Zaanstreek-Noord en is gevestigd te Wormerveer. 
 

 

 

Contributie bedraagt € 70.— per jaar inclusief con-
tributiebijdrage aan FAA NH’63 en NOVA 

 

 

Bankrekening NL07 RABO 0133 542 351  

t.n.v. Videoclub Zaanstreek-Noord 

De clubavonden vinden plaats op 
dinsdagavond om de 14 dagen van 
september t/m half mei in het 
clubgebouw van zwemvereniging  
de Ham te Wormerveer. 

Filmen is plezier voor ons 
allemaal! 
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