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7 oktober 2012 

Het nieuwe seizoen is al weer begonnen, waar blijft de tijd! 
De zomermaanden gingen zo snel voorbij, dat ik mij af-
vraag wat ik in die periode heb gedaan of beleefd. 
Na enig denken besef ik, dat er toch wel veel is geweest, 
dus er is geen reden tot zorg; de wereld draait gewoon 
door… 
 
Op de club hebben we met het bestuur het werken met het 
nieuwe projectiemeubel besproken. Uiteraard gaat dat 
volgens verwachting - goed. Maar enkele toevoegingen zijn 
wenselijk. Zo is er een nieuwe mediaspeler aangekocht en 
moet er een hdmi-matrixselector komen plus een kleine  
hdmi monitor. We kunnen dan een volgende filmbron ( usb-
stick of dvd/blu-ray) apart scherp zetten en vervolgens na 
afloop van de vorige film snel op de beamer overschakelen. 
Het gehele publiek hoeft dan geen getuige te zijn van de 
"schakelmomenten".  
Het e.e.a. is in gang gezet. Prima! 
 
Over het bezoek op de avonden mogen we niet klagen! 
Het lijkt wel steeds drukker te worden. Ook de aanwas van 
nieuwe clubleden gaat gestaag door; er komen toch regel-
matig enthousiast filmende mensen bij, dat mag in deze tijd 
een wonder heten! Het filmen leeft dus nog steeds bij ieder-
een, alleen de manier waarop veranderd langzamerhand. 
 
Fijne uren allemaal. 
 
Peter van der Horst 
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Data clubavonden seizoen 2012-2013 
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  club avonden 2012-2013 versie oktober 2012 

11 sept 2012 Eigen producties. Film opdracht uitleggen t.b.v. De laatste clubdag op 7-5-2013 
Commercial maximaal 30 seconden. 

25 sept 2012 Wendy van Wilgenburg(1974) zelfstandig documentaire maakster, freelance editor 
en drs in culturele antropologie. Zij heeft een aantal documentaires gemaakt met 
speciale interesse in ambachtsfilms: De Ideale Klank, Not just a game, Persephone, 
De kop van Dick Bruna, INSCRIPTVM, en De Huisman – over ambacht, inzicht en 
authenticiteit  

9 okt 2012 Vertonen van NH63 producties (Interclubontmoeting) van de leden en beoordeling 
door de leden  

23 okt 2012 Vertoning definitieve versies voor NH63 (Interclubontmoeting) met genodigden.  

6 nov 2012 Niek Mannes bespreekt een aantal door hem gekozen films, fragmenten, making off 
etc uit de “Best of Hengelo Nova-films”  

20 nov 2012 Eigen producties  

4 dec 2012 Spreker Harrie Bax. Oprichter Select View video productiebedrijf in 1986.  

18 dec 2012 KERSTBIJEENKOMST 
Koffie. Broodmaaltijd. Orkest van Peter. Filmquiz.  

15 jan 2013 Nieuwjaarsbijeenkomst. Eigen producties. 

29 jan 2013 CLUBKAMPIOENSCHAP EN VOORSELECTIE RONDREISJURY  

12 febr 2013 Demo avond door Cor Verloop. Mediaplayer, Camera bewegingen en body move-
ment.  

26 febr 2013 Rondreisjury op bezoek bij Zaanstreek Noord. 

12 mrt 2013 Jaarvergadering 

26 mrt 2013 Eigen producties. 

9 apr 2013 Ot Louw (Koog aan de Zaan, 10 januari 1946) is een Nederlandse filmeditor.  

23 april 2013 Unica filmavond verzorgd door de voorzitter van Nova: Kees Tervoort.  

7 mei 2013 Opdrachtfilms vertonen en jaar afsluiten  
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We starten de avond met wat minder leden dan we de laatste tijd gewend zijn. Maar er is con-
currentie van het europa cup voetbal.  
Maar 22 leden vinden we tegenwoordig al weinig! Dat gaat de goede kant op. Want met een 
volle bak moet je je in alle bochten wringen om nog iets van het scherm te zien. 
De voorzitter heeft weinig nieuws, alleen de datum voor ons filmen op locatie. 14 juli. 
Verder zijn er een aantal voorstellen voor dit gebeuren: Artis,Hofjes Haarlem,Enkhuizen,Circuit 
Zandvoort. 
Als er nog knallende voorstellen zijn laat je horen. Geef dit door aan Kees. 
Verder vraagt Dirk aandacht voor de truck run in Wormer. 
Wie hieraan mee wil werken opgeven bij Dirk of Foppe.  
 
We hebben deze avond een vol programma. En dan praten we over eigen producties!! Super,  
mede dankzij de nieuwe lichting leden worden we voorzien van nieuw materiaal. 
 
We starten met 3 films van Edu. 
 
De steenlegger: 
 
Strekking: een bijzonder individu laat zien dat steen leggen als dijkversterking een apart vak is. 
 
We zien het steen leggen op beeld vastgelegd. Edu maakt mooie stabiele opnamen. De came-
ra standpunten zijn iets afstandelijk. Maar ik zou ook niet dichterbij komen gezien de situatie. 
De man  met een stevig figuur, was gekleed in een jurkje en daaronder een klein pikant onder-
broekje. Tijdens het leggen, waaide het jurkje steeds omhoog. 
Op zich, een filmpje dat een vreemd contrast oplevert. Het stoere werk, uitgevoerd door een 
travestiet. Over de achtergrond van dit gedrag kwamen we niets te weten in de film. 
Onderhoudend. Als de man een vrouw was geweest nog mooier. De kijker moest te veel ra-
den over het hoe en waarom. 
 
Het tweede filmpje gaat over. 
 
Storm schade: 
 
Strekking: We zien een nooddijk die het begeeft tijdens een storm. 
 
Wederom mooie stabiele beelden en goede muziek. De dramatische gevolgen van de wind en 
het water voor de dijk worden goed ondersteund door de muziek. 
Maar ook hier missen we wat informatie. 
 
Ten slotte de film: 
 
Palendijk 
 
We zien het archeologisch onderzoek naar een Westfriesedijk. De man die alles vertelt is goed 
verstaanbaar. 
Dit filmpje is een meer afgerond geheel. 
Edu dank voor de mooie bijdrage. We hebben er een goede filmer bij. 
 
 
 
 

Verslag clubavond (24 april 2012) 
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Verslag clubavond (24 april 2012) vervolg 
 
Dan twee films van Coert.: 
 
De Milford Sound en Tongariro en Lake Taupo . 
 
Twee films  van een vakatie reis naar NieuwZeeland een van het zuid-eiland en een over het 
noord-eiland. Gemaakt feb. Maart 2010.  
De eigen stijl van Coert is puur. Het commentaar direct bij de opnamen zijn spontaan en ei-
gen. 
Net als het camera werk. Coert heeft een eigen stijl. Het direct aanwijzen op de kaart wat we 
gaan doen hoort daarbij. Niet veranderen!! 
De muziek is altijd goed gekozen. 
Naar mijn smaak zin  de  gebruikte teksten zijn te groot. 
Maak deze iets bescheidener. De meeste van ons zijn al bril dragend. 
En ik zag op de aftiteling niets over de gebruikte muziek. 
Verder vermaak ik me altijd prima bij jou producties. En al is het waar, we gaan  niet zeuren 
over een lensje wat vuil is.  
 
Dan vervolgen we het overvolle programma met een filmpje van Sjoerd. 
 
Happy Destination. 
 
Gelukkig is Sjoerd behouden voor de club. 
Want we kregen een filmpje  van de nieuwe generatie te zien. 
Het filmpje maakte deel uit van een opdracht. 
Een potlood zien we steeds van eigenaar veranderen. En komt tenslotte in zijn doos terecht. 
Eindelijk rust voor het potlood. 
Mooi gemaakt. We hebben allemaal genoten. 
Niemand  die nu iets durfde te zeggen over de engels talige titel. 
Want ook dat hoort bij de nieuwe tijd . Wen er maar aan. 
Sjoerd blijf bij ons, ook al gaan ander videoclubs je mooie aanbiedingen doen. 
 
Een filmpje van Henk. 
 
Rondje Amersfoort. 
 
Strekking: Een dagje uit met kennissen in Amersfoort. 
 
Henk heeft hiervoor gebruikt de HD camera van 99 euro. 
Ik vind het niets. 
Maar dat is natuurlijk niet maatgevend. 
Maar als je dezelfde opname gemaakt had met de goedkoopste  camera had het resultaat in 
vele malen beter geweest. Zowel beeld ,kleur, als geluid. 
En dat is zonde van de film.  
Maar Henk zag het als een experiment. En ook daarvan moeten we leren. 
De discussie die daarna onstond is interessant. En zal zeker een vervolg krijgen. 
Wat we wel konden zien was dat Amersfoort een leuke stad is. 
 
 
 
 



P A G I N A  8  V I D E O C L U B  Z A A N S T R E E K - N O O R D  

Verslag clubavond (24 april 2012) vervolg 

Een film van Cor. 
 
Portugal 
 
Strekking : een sfeerfilm van de kust van Portugal. 
 
Mooie beelden, goede montage.  Het losse tekstje zag ik zelf als dissonant in de sfeer film. 
Maar verder erg mooi. Dan is 6 minuten te kort. Je hebt vast meer gefilmd Cor? 
 
 
We vervolgen het programma met een film van Jan Catsburg 
 
IGUAZU 
 
Strekking : een sfeer opname film van de watervallen van Iguatzu  op de grens van Argentinie en 
Brazilie. 
Jan kiest voor een BBC intro.  Daar vertellen ze, dat er 1 miljoen liter per sec. voorbij gaat. En dat 
de zon hiervoor allemaal verantwoordelijk is. Daarna komen zijn prachtige opnamen aan bod. 
Hierdoor ontstaat wel een compleet filmpje. Mooi Jan 
 
Dan een film van Piet  
 
De Iguazu waterval. 
 
Nu kunnen we mooi vergelijken.  
Maar de insteek van Piet is heel anders. Een combinatie van helikopteropnamen en grond opna-
men laten in ieder geval zien dat we hier met een wereld wonder te maken hebben. 
Mooi gefilmd. 
 
Dan een film van Niek  
 
CHINA 
Strekking: China met als rode draad de dynastyen die in dit land zijn geweest. 
 
Niek weet door deze aanpak een mooi verloop in de film aan te brengen. 
Je kan nu allerhande onderwerpen mooi laten zien.  Wat altijd lastig is met een vakantie film. De 
gebruikte rol die bij bepaalde jaartallen stopt is goed gevonden. De commentaar stem is erg goed. 
Een zeer fraaie film.  
 
Op de lijst stonden nog drie reserve onderwerpen. 
Maar de avond was al lang genoeg. 
In een tijds bestek van amper 3 uur zijn we de hele wereld over gegaan. 
Van China, naar Brazilie , naar Nieuw zeeland , en weer terug naar Amersfoort. 
En dat allemaal voor een paar euro per avond. 
Thuisblijven voor het voetbal of iets anders! Niet verstandig. Het was weer smullen. 
Goed gedaan leden. 
 
Groet, 
Mart 



Verslag clubavond (8 mei 2012) 

P A G I N A  9  J A A R G A N G  3 5 ,  E D I T I E   5  

Na opening door Peter, die nog even inging op de mooi behaalde resultaten van Mart Pot 
met de film “China het land met de vele gezichten” kon de avond van start. 

De avond is goed gevuld met films- 16 in totaal - met als opdracht ”monteren op geluid”. 

De eerste 4 films zijn van de hand van Cor Verloop. 

Na vertoon van de film Joure  ging de zaal volledig uit zijn dak,  maar dit had te maken met 
het opnemen van een scene voor een nieuwe productie.  

Nadat een ieder weer wat gekalmeerd was ging het programma weer verder met de op maat 
gemonteerde film ”De kust van Portugal” en een tweetal in Ronda  opgenomen muziekregi-
straties Lucho & Leticia en  O son do Ar. Gevolgd door de film Tiguan en Porseleinen 
Eenhoorn (Youtube) Beide ingediend door Han Muijzert. Jan Martin Catsburg liet ons een 
samenvatting zien van het bezoek aan EYE en een tweetal opgenomen muziekregistraties 
een over Concert K’dijk en een van Walter M.  Van Niek Mannes de clip the Rolling Ama-
zons in 2 versies en lekker vlot op muziek gemonteerd . Foppe Huitema kwam met de opna-
mes van Seniorenorkest Zaanstreek  en Mart Pot verraste ons op een bijzondere clip die 
afgelopen was voor dat het doordrong.  Kees Hooijboer liet ons horen en zien dat goed ge-
luid best mogelijk is met opnames van het  Gemengde Koor de Vredeburgers. De feest-
tent van Wil Kluitmans was zo opgezet, een klus van 8 uur in 4 min film. Fishhouse  een 
leuk gemonteerde film op muziek van Rob de Jong. De uitsmijter  werd verzorgd door Made-
lon Mantel met Sjoelen een registratie van een sjoelwedstrijd bij de Sjoelvereniging. 

Na afloop van deze avond nam Mart Pot nog een mooi boeket bloemen in ontvangst van  
Peter in verband met het behalen van Zilver+  op het NH63 Regiofestival met  China het 
land met de vele gezichten .  

Besloten werd dat er op 14 Juli filmen op locatie in Haarlem plaats zal vinden met een stads-
wandeling en een rondvaart. 

Na de wens “Prettige vakantie”  sloot hij het seizoen af . 

Piet Nijssen 
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De voorzitter heette iedereen welkom en vond dat dit jaar de zomer wel erg snel voorbij was 
gegaan. Hij refereerde even aan een hilarische ontmoeting met Kees, tijdens een fietstocht langs 
de Moezel.  

Deze eerste bijeenkomst na het zomerreces werd aardig bezocht, er waren wat afzeggingen 
maar dat kwam grotendeels door grijs op reis. 

Loes Koekenbier  kreeg een extra welkom want zonder haar hand- en spandiensten zou een 
clubavond niet zo soepel verlopen. 

De Truckersrun, ligt volgens Foppe en Mary (coördinatie) goed op schema. 

Alle belangrijke filmlocaties worden bemand.  

De programmacommissie kreeg een extra applausje voor het in elkaar zetten van het jaarpro-
gramma. Zij zou graag zien dat iedereen (dit jaar als filmopdracht) een reclamefilmpje gaat ma-
ken. Het mag maximaal 20 seconden duren. Prettig dat er een A4tje bijzit met do’s en dont’s, 
voor beginnelingen extra prettig. 

Op de laatste clubavond worden ze dan “gedraaid” 

De film Westfriese Omringdijk kan nog een keer bekeken worden in Hoorn en wel op zaterdag-
middag 17 september om 14.00 uur. 

De film, Graven in het verleden, heeft € 350,- ontvangen. 

 

De verdere avond bestond uit het kijken naar eigen werk. 

 

1 Mary in Engeland van Mary Huitema 

   Een reisverslag van Mary naar Zuid Engeland. Er kwamen interessante en       

   leuke bezoekjes voorbij, in het bijzonder het bezoek aan de BBC. De reis kon  

   gevolgd worden via een leuke animatie. 

   Met een prettige muziek erbij waren de 20 minuten zo om. 

 

2 Riviera di Levante Cinque Terre van Mart Pot 

   In vijf en een halve minuut genoten we van een prachtig reisverslag dat zich  

   afspeelt aan de Ligurisch kust, een kuststrook van amper 20 km. Vijf burchten 

   die onderling verbonden zijn door een spoorlijn en een wandelpad. Heerlijke  

   muziek en een prima “voice over” completeerde  de film. Er ontstond  hierna  

   een aardige discussie over geluid, echter een antwoord op mijn opmerking  

   kwam niet helemaal uit de verf. 

    

3 Zomers genieten van Piet Nijssen 

   Deze film gaat over de jaarlijkse  filmdag op locatie. Haarlem, maar een zeer  

Verslag clubavond (11 september 2012) 
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   regenachtig Haarlem. Dit was goed neergezet met verrassende beelden. De 

   bijpassende muziek deed het goed. 

 

4 Down van Dirk Visscher 

    Dat down meerdere betekenissen kan hebben liet Dirk met deze film zien,  

    een groep met verstandelijk gehandicapten waaronder een jonge man met het 

    downsyndroom snelde al raftend naar “down” het speelde zich af in de  

    Gorges du Tarn in Frankrijk. Dat ging supersnel en door een communicatie- 

    fout stond Dirk op een verkeerde finishplek maar een kniesoor die dat ziet. 

 

5 Filmen op locatie van Dirk Visscher 

   Deze film ook op locatie Haarlem gaf op een andere manier een goed beeld  

   van de regenachtige zaterdag aldaar, met het subtiele Que Cést Triste Venise 

   op de achtergrond een prima film. p.s. Foppe gaf de tip, niet teveel inzoomen, 

   dat geeft teveel onrust, dat nemen we allemaal ter harte. 

 

6 en 7 De films van Niek Mannes en Jan Catsburg konden door een technisch probleem niet 
bekeken worden, maar dat houden we gelukkig tegoed. 

Daarvoor in plaats had Rob de Jong een film uit de oude doos gehaald en wel: 

 

Kakafonie 

Een film die 24 jaar geleden is opgenomen tijdens een “Stoomdag” in Almere. 

Het was een ware kakafonie, allerlei stoommachines, kermisattracties zag en hoorde je in aller-
lei vormen en kleuren. Een waar spektakel. 

Ten slotte kregen we een film te zien met de titel: 

 Een plek om ooit terug te keren 

Ik moet helaas schuldig blijven van wie die was. (Aanvulling van de redactie: Deze film was van 
Dirk Visscher). 

Ik weet wel dat ik hem prachtig vond. Het speelde zich af in Noorwegen. Te zien waren fraaie 
sfeerbeelden, ruige landschappen, watervallen te over. De muziek die erbij was gekozen was 
perfect. Een mooie afsluiting van de start van een nieuw video-jaar. 

Tot slot bedankte de voorzitter de  aanwezigen voor hun inbreng en aandacht. 

 

Dini van der Lans 

Verslag clubavond (11 september 2012) vervolg 
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Verslag clubavond (25 september 2012) 

De voorzitter opent de avond en heet de aanwezigen van harte welkom in het bijzonder onze 
gast van deze avond Wendy van Wilgenburg, zelfstandig documentaire maakster, freelance 
editor en drs. culturele antropologie. 
 
Peter begint met enige mededelingen: 
 Wil Kluitmans en Wim Suijkerbuijk hebben hun lidmaatschap opgezegd; 
 Dirk Visscher ligt met een gebroken been in het ziekenhuis; 
 We mogen een nieuw lid Evert Bakker begroeten; 
 De datum van de interclubontmoeting is verplaatst van 18 november naar  
 25 november 2012 
 Onze club heeft een nieuwe mediaspeler, die deze avond in gebruik wordt genomen. 
 
Hierna is het woord en beeld aan Wendy van Wilgenburg. 
 
Wendy vertelt ons dat het haar passie is zoveel mogelijk oude ambachten te documenteren. 
 
Als eerste zien we een fragment uit “De ideale 
klank”. Een boeiend beeld van het bouwen 
van een viool door vioolbouwer Matthieu Bes-
seling. 
Hierna volgt een geweldig applaus en gejuich, 
niet alleen voor haar film maar ook voor de 
opname van de clubfilm. 
 
De volgende film is INSCRIPTVM. Een fasci-
nerende film over het werk van beeld- en 
steenhouwer Joep Struijk. Tijdens het tekenen 
en uithouwen van de letters was het muisstil in 
de zaal. 
 
Hierna een fragment Het nieuwe ambacht. Het filmen van een proces van het ontwerpen van 
een jurk door mode-ontwerpster Iris van Herpen. In haar hoofd ontstond een 3D beeld van de 
jurk die na heel veel werk werd geprint tot de echte jurk. 
 
De laatste film was een lang fragment van de restauratie van mosterdmolen “De Huisman” op de 
Zaanse Schans. 

Een boeiend verslag van de restauratie van deze beroemde 
molen en de verschillen van inzicht tussen het team van Zaan-
se houtbouw specialisten onder leiding van Bart Nieuwenhuijs 
enerzijds en de eigenaar van de molen Vereniging De Zaan-
sche Molen anderzijds. 
 
Uit al deze films bleek dat niet alleen het ambacht zelf, maar 
ook de uitvoerder belangrijk is. 
 
Het was weer een fijne en boeiende avond. 
 
Anneke de Knegt 
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Werken met kleur en kleurcorrecties (vervolg) 

Converteren naar 4:2:2 
Maar zelfs als het beeld aan alle 
voorwaarden voldoet, is het vaak 
lastig om de randen van objecten 
en personen perfect te krijgen bij 
een chroma key, omdat het beeld 
door de chroma subsampling niet 
over alle kleurinformatie beschikt. 
U kunt in dat geval proberen om 
de interpolatie van het video-
beeld vooraf te verbeteren door 
de video te exporteren naar een 
ongecomprimeerd videoformaat 
met een 4:2:2 chroma sub-
sampling. In elk professioneel 
montagepakket is dit mogelijk en 
de resultaten zijn direct zichtbaar. 
 
Werkt u met een consumenten-
pakket, dan zou u gebruik kun-
nen maken van Neoscene van 
Cineform. Met dit pakket kunt u de bestanden ook converteren naar 4:2:2. Doordat er na conver-
sie meer kleurinformatie beschikbaar is, zullen de randen van objecten en personen netter kun-
nen worden gekeyed. 
 
 
Witbalans 
Een belangrijke kleurcorrectie 
optie in videomontagepakketten 
is de aanpassing van de witba-
lans. Als u de keuze hebt tussen 
automatisch en handmatig, raden 
we u aan de handmatige optie te 
kiezen. Hierdoor kunt u namelijk 
zelf oordelen in hoeverre de cor-
rectie moet worden doorgevoerd. 
Het gevaar van de automatisch 
witbalans is dat het beeld er heel 
onnatuurlijk uit komt te zien, door-
dat er alleen gekeken wordt naar 
de exacte RGB-waarden. U weet 
natuurlijk veel beter dan het pro-
gramma hoe de werkelijkheid 
eruit zag en die wilt u ook bena-
deren. Door zelf iets wits in het 
beeld te selecteren, wat moet 
gelden als referentie, verkrijgt u 
een veel natuurlijker beeld. 
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Schema clubavond verslag 2012 - 2013 

Dini van der lans 11 september 2012 
Wim Suijkerbuijk 25 september 2012 
Anneke de Knegt 9 oktober 2012 
Koos Veen 23 oktober 2012 
Foppe Huitema 06 november 2012 
Mary Huitema 20 november 2012 
Jan Catsburg 04 december 2012 
Kees Hooijboer 18 december 2012 
Rob Zwart 15 januari 2013 
Arend Boer 29 januari 2013 
Cor Verloop 12 februari 2013 
Madelon Mantel 26 februari 2013 
Kees Hooijboer 12 maart 2013 
Wil Kluitmans 26 maart 2013 
Jaap Brokkaar 9 april 2013 
John Markus 23 april 2013 
Piet Nijsen 7 mei 2013 

Is reeds geweest 
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Projectieschema 2012 - 2013 

Han Muijzert 11 september 2012 
Han Muijzert 25 september 2012 
Arend Boer 9 oktober 2012 
Arend Boer 23 oktober 2012 
Foppe Huitema 06 november 2012 
Foppe Huitema 20 november 2012 
Rob de Jong 04 december 2012 
Rob de Jong 18 december 2012 
Han Muijzert 15 januari 2013 
Han Muijzert 29 januari 2013 
Arend Boer 12 februari 2013 
Arend Boer 26 februari 2013 
Foppe Huitema 12 maart 2013 
Foppe Huitema 26 maart 2013 
Rob de Jong 9 april 2013 
Rob de Jong 23 april 2013 
Han Muijzert 7 mei 2013 

Is reeds geweest 
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Werken met kleur en kleurcorrecties (vervolg) 

Pas er wel voor op dat beelden niet altijd hoeven te worden gecorrigeerd, terwijl dat misschien 
wel zo lijkt. Stel u hebt beelden opgenomen van een concert. In die ruimte wordt gebruik ge-
maakt van veel verschillende kleuren licht, die voor een bepaalde sfeer zorgen. Uiteraard wordt 
in dat geval een wit shirt dat iemand draagt niet als wit weergegeven door de lichtval in die ruim-
te. In zo’n geval zal een correctie van de handmatige witbalans op het ‘witte’ shirt of de automa-
tisch kleurcorrectie het beeld alleen maar verder doen laten afwijken van de werkelijkheid. 
 
Kleurwiel 
Het kleurwiel in videomontagepakketten is te gebruiken om het totale beeld een andere kleur-
zweem te geven. Om dat te doen pakt u met de muis in het kleurwiel het rondje beet en selec-
teert u de gewenste kleur. Positioneert u het rondje naar de naar de buitenkant, dan zal de ver-
zadiging van de kleur toenemen. 

Steeds meer pakketten ondersteunen 
daarnaast de optie secondary color 
correction. Daarmee kunt u aangeven 
dat u alleen één enkele kleur wilt veran-
deren. In een beeld met zeer veel kleu-
ren is dit niet altijd even eenvoudig, 
omdat bij een correctie dan ook de an-
dere delen in het beeld met dezelfde 
kleur zullen mee veranderen. Hebt u 
daarentegen beelden met twee of drie 
kleuren, dan werkt dit perfect 
 
 
 
 
 

Vectorscope en waveform 
Professionele videobewerkingspakketten beschikken over een vectorscope en waveform monitor 
om te kunnen bepalen of er te veel verzadiging is van bepaalde kleuren of dat de video overbe-
licht is. In de vectorscope worden de kleuren weergegeven als op een kleurwiel. Overschrijdt 
een bepaalde kleur de rand van de vectorscope, dan is die kleur te veel verzadigd en kunt u die 
kleur terugbrengen door de tegenovergestelde kleur in het kleurwiel iets toe te voegen. Daarvoor 
maakt u dan gebruik van de kleurcorrectie filters die uw pakket heeft. 
De waveform monitor geeft aan hoe het beeld is belicht. Over belichte gedeelten overschrijden 
de 100 procent grens. Gebeurt dit 
over de gehelde breedte van de 
monitor, dan betekent dit dat in die 
gedeelten van het beeld geen 
detaillering meer is te onderschei-
den (groot wit vlak). Het hangt van 
het onderwerp in het beeld af of u 
dit wil corrigeren of niet. De weer-
kaatsing van het zonlicht op de lak 
van een auto zorgt doorgaans 
voor een overbelicht beeld. Is die 



auto het hoofd onderwerp dan is correctie noodzakelijk. Interviewt u iemand voor die auto dan 
kan het alleen maar bijzaak zijn. De helderheid van het beeld corrigeert u met de filters voor 
helderheid en contrast. 
 
 
Creativiteit 
Afhankelijk van de beschikbare filters voor het werken met kleuren in uw montage pakket zijn 
er leuke creatieve beelden te creëren. Filters die u kunt inzetten om één specifieke kleur in het 
beeld over te houden en de rest in zwart-wit te tonen, zijn soms lastig in gebruik doordat er 
standaard wordt gekeken naar de absolute RGB-waarden. Probeer, als dat mogelijk is, eens 
om te schakelen naar de tint of Hue waarden. In dat geval worden tinten van de zelfde kleur 
meegenomen in het filter en verkrijg je een beter resultaat. 
Lukt het niet om een kleur te isoleren dan zou je er voor kunnen kiezen om het object of de 
persoon te isoleren. Met de bij-
snijden of crop functie gaat dat 
nooit netjes omdat dit alleen met 
rechte kanten kan. Beter is dan 
om bijvoorbeeld een garbage 
matte (Premiere Elements, Pre-
miere Pro) of een mask (Edius) 
filter te gebruiken om lastige 
objecten los te maken van de 
rest. 
Als u met kleuren en kleurcorrec-
tie aan de slag gaat, zult u mer-
ken dat er zeer veel opties zijn bij 
elk filter om in te stellen. Als u 
uiteindelijk een juiste instelling 
hebt gevonden, is het handig om 
direct het filter als preset op te 
slaan zodat u het de volgende 
keer weer kunt gebruiken. 
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Voor u gelezen door Foppe Huitema 

Ik ben de laatste tijd op zoek naar een nieuwe laptop. 

Om hiermee ook video te kunnen bewerken gaat mijn 

voorkeur uiteraard naar de laatste generatie Intel 

cpu’s. De INTEL i7 core (Sandy Bridge) processor is 

op dit moment de snelste CPU . AMD speelt in dit 

segment geen rol van betekenis. Maar als u in dit 

segment van laptops op zoek gaat naar een Firewire 

(of IEEE 1394) dan zoekt u tevergeefs. Ik had dit wel 

verwacht want die trend is al een jaar of 2 bezig, 

maar wat ik niet verwacht had.  

Is dat ook de e-sata en zelfs het ExpressCard-slot van het toneel zijn verdwenen. Met een Fire-
wire insteek module op de het ExpressCard-slot kon je nog een firewire aansluiting realiseren. 
Niet meer dus, schaakmat voor de bezitters van een oudere digitale video camera. Overigens 
zijn alle nieuwe Laptops sinds Windows 7 overgeschakeld van 32 bit naar 64 bit besturing. Dit is 
een goede zaak alleen de software is dikwijls nog 32 bits en loopt nog steeds achter op de hard-
ware. 

Wat kunnen we hier aan doen? 

Niemand zal zijn digitale camera zomaar willen vervangen. Bovendien, wat als u nog oude DV 

casettes hebt liggen? U gaat die toch niet zomaar weggooien. In mijn geval zal ik mijn oude 

laptop (met firewire) voorlopig nog niet wegdoen. Ik ga hem blijven gebruiken om video van de 

camera op een harde schijf te zetten. Die harde schijf kan ik dan aansluiten op mijn nieuwe lap-

top en zo de video monteren. 

Mensen die geen oude laptop met firewire hebben kunnen op zoek gaan naar een 2de hands 

laptop waar de firewire nog op zit. Op internet zijn die nog gemakkelijk te vinden voor zo’n € 100 

tot € 200. 

Een ander alternatief zijn de laptops van MAC (Apple). Apple heeft de Firewire op zijn laptops 

nog behouden. Dit is kwalitatief zeker een goede oplossing want de MAC’s worden zeer veel 

toegepast in multimedia. Maar anderzijds is het geen goedkope oplossing want u moet dan ook 

met andere software gaan werken. Aan u de keuze. 

Voor u gelezen op:  http://video96.be/v1/?m=201208 
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Week van de Amateurkunst in Pathé Zaandam 

 
Enige tijd geleden ontving onze club bericht of we mee wilden doen door het inzenden van 
filmpjes in het kader van de Week voor de Amateurkunst. 

Toevalligerwijze  hadden Foppe en ik enige reportages gemaakt van het Seniorenorkest en 
van toneelgroep Eensgezindheid uit Oost Knollendam. We stuurden op verzoek van Gé 
Kooyman regisseur van de toneelgroep en saxofoonspeler in het Seniorenorkest, twee korte 
filmpjes van ca. 6 minuten in. Langer mochten ze in principe niet duren. Han Muijzert heeft 
geholpen met het via internet versturen en we kregen bericht dat beide filmpjes  in Pathé 
gedraaid zouden worden. 

Op 8 juni om 11.00 uur togen Han, Foppe, Piet Smit en Jaap Brokkaar naar Pathé om het 
één en ander op super grootbeeld te bekijken. Er waren goede en leuk gemonteerde film-
pjes, maar ook mindere, maar wij sloegen geen gek figuur. 

Aan het eind van de voorstelling waren de aanwezige clubgenoten enigszins verbaasd  toen 
we na een bijzonder goede animatiefilm de aftiteling zagen. De  naam van de maker is ons 
ontschoten, maar gemonteerd door Peter van der Horst van Amazing Video Productions.  
Misschien was het ook nog wel leuk geweest dat er bij gestaan had: “lid van Videoclub 
Zaanstreek Noord”. 

Mocht zich nog eens iets dergelijks georganiseerd worden, dan is het voorstel om bij het 
aftitelen de volgende tekst neer te zetten:  “Wordt lid van Videoclub Zaanstreek Noord”, 
waarvan de leden deze productie hebben gemaakt. 

Foppe. 

p.s. Er is navraag gedaan bij Peter van der Horst hoe e.e.a. in elkaar zat. Peter was hiervan 
niet op de hoogte dat deze film geprojecteerd zou worden in de week van de Amateurkunst. 
Deze film was gemonteerd door Peter i.o.v. van de maker van de animaties, welke wij in het  
verleden ook al eens op een clubavond hebben gezien.  
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Wondershare Video Converter Ultimate 

Bijna elke digitale camera kan tegenwoordig videoclips opnemen. Het bestandsformaat waarin 
deze videoclips worden opgeslagen verschilt echter per cameramerk en soms zelfs per camera-
type. Ook aan de afspeelkant is er sprake van een keur aan videoformaten: MKV, M4V, AVI, 
MP4, MPG, WMV, MOV, Xvid, DVIX, MPEG-2 enzovoort. De lijst met videobestandsformaten 
lijkt wel oneindig lang. De kans dat het videobestandsformaat van uw nieuwe camera afwijkt van 
een vorig model is dan ook heel groot. Vervelend als je een film wilt samenstellen met nieuwe 
en oudere clips. Gelukkig biedt een allround videoconverter als Wondershare Video Converter 
Ultimate dan uitkomst. 

 
 
De belangrijkste taak van Wondershare Video Conver-
ter Ultimate is natuurlijk het converteren van videobe-
standen. Dat gaat met dit programma kinderlijk eenvou-
dig. Kies File >> Add files en selecteer de te converte-
ren bestanden of versleep ze naar het grote venster 
links. In de getoonde lijst met te converteren videobe-
standen kan men eventueel per bestand diverse instel-
lingen aanpassen. Wil men alle bestanden naar hetzelf-
de formaat concerteren, dan kan men via de optie Pro-
file het gewenste bestandsformaat kiezen. In het ge-
toonde scherm kan er bij Format voor een specifiek 
bestandsformaat of bij Devices voor het apparaat - 
bijvoorbeeld iPad 2 of Samsung Galaxy Tab - waarop 
het bestand moet kunnen worden afgespeeld gekozen. 
Dit laatste is natuurlijk erg handig, want op die manier 
hoeft men niet steeds te onthouden welk bestandsfor-
maat bij welk apparaat hoort. Via de knop Advanced 
kunnen - indien gewenst - eventueel tal van specifieke 
bestandsinstellingen, zoals resolutie, frame rate, bit 

rate enzovoort, nog worden aange-
past. Vaak is dat echter niet nodig. 
In het rechter venster kan men een 
in het linker venster geselecteerd 
videobestand afspelen. Via de 
knop Snapshot kan men eventu-
eel een foto maken van het ge-
toonde beeld in JPEG- of BMP-
formaat. 
 
O p t i e s  
Door rechts te klikken op het te 
converteren bestand wordt een 
menu getoond met een aantal 
interessante opties, waaronder 
Duplicate, Trim, Video Edit en Merge into one file. De laatste optie is natuurlijk erg handig, 
want hiermee kan een aantal videoclips automatisch worden samengevoegd tijdens het conver-
sieproces tot één videobestand. Via Video Edit kan men eventueel inzoomen, croppen, effecten 
toevoegen, een watermerk plaatsen of ondertiteling toevoegen. De optie Trim biedt de mogelijk-
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Wondershare Video Converter Ultimate (vervolg) 

heid om de desbetreffende videoclip te trimmen ofwel in te korten. Met Duplicate kan men het 
geselecteerde bestand dupliceren. Dat is vooral handig als men een aantal bewerkingen op 
een specifiek bestand heeft uitgevoerd of bijvoorbeeld een tweede versie met een andere taal 
wilt maken. Andere menuopties, zoals Remove, Clear all en Rename, spreken voor zich. Tot 
slot geeft men bij Output de map op waar de geconverteerde bestanden moeten worden opge-
slagen. Daarna is een klik op de knop Convert voldoende om de conversie te starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 D  f i l m  
Een opmerkelijke functie van Wondershare Video Converter Ultimate is de mogelijkheid om 
van 2D videoclips een 3D film te maken. 
Steeds meer moderne LCD/LED-tv's on-
dersteunen het 3D-filmformaat. Het enige 
dat je nodig hebt is een speciale tv-bril om 
de 3D-beelden te kunnen bekijken. Bij 
sommige tv's worden deze 3D-brillen zelfs 
gratis meegeleverd. Heb je een dergelijke 
set in huis, dan kan je nu genieten van je 
eigen 3D-filmproductie. De werkwijze is 
niet moeilijk: selecteer de te converteren 
videoclips en plaats ze in de lijst te con-
verteren videoclips. Selecteer vervolgens 
via Profile het gewenste 3D-
outputformaat. Er kan gekozen worden uit 
verschillende 3D-bestandsformaten, te 
weten 3D AVI, 3D MP4, 3D WMV, 3D 
MKV en zelfs 3D YouTube Video. Hierbij 
worden ook diverse typen 3D-brillen 
(gepolariseerd, rood/cyaan enzovoort) 



ondersteund. Nadat alle instellingen zijn gedaan kan men met één klik op de knop Convert de 
conversie starten. Bekijk het resultaat vervolgens op de 3D-tv of upload het 3D-filmpje naar het 
speciale 3D YouTube-kanaal om het met anderen te delen. 
 
O v e r i g e  t a k e n  
Het converteren van een bestaande dvd gaat op dezelfde wijze. Stop een dvd in de dvd-speler 
van de computer, kies DVD en ga naar de schijfletter van de dvd-speler om de bestanden te 
laden. In de Movie Mode kan de gehele film plus eventuele extra's worden geselecteerd en in 
de Episode Mode kan men delen van de film selecteren. Ook nu kan men (delen van) de film in 
het rechter venster eventueel afspelen. Klik op OK om de gemaakte keuze te bevestigen. Han-
del daarna zoals hierboven beschreven. Via de optie Download kunnen online video's worden 
gedownload om vervolgens te worden geconverteerd naar het gewenste videoformaat. Het enige 
dat men hoeft te doen is de URL van het gewenste videofilmpje in het vak Paste URL te kopi-
ëren. Daarna kiest men weer bij Profile het gewenste videoformaat en bij Output de map waar 
de geconverteerde bestanden moeten worden opgeslagen. Daarna is een klik op de knop Con-
vert weer voldoende om de conversie te starten. De optie Record tot slot biedt de mogelijkheid 
om een video die op het scherm wordt afgespeeld op te nemen. Dat is bijvoorbeeld handig voor 
video's die niet kunnen worden gedownload. 
 
 
 
 
 
 

C o n c l u s i e  
Het Chinese bedrijf Wondershare heeft met hun Video Converter Ultimate een uiterst complete 
videoconverter op de markt gebracht waarmee niet alleen alle gangbare videoformaten kunnen 
worden geconverteerd, maar waarmee ook nog eens 2D-videoclips naar 3D-formaat kunnen 
worden omgezet. Ook dvd's en online videobestanden van bijvoorbeeld YouTube kunnen ermee 
worden geconverteerd. Kortom een veelzijdig programma dat ook nog eens gemakkelijk in ge-
bruik is en met een prijskaartje van € 59,- alleszins betaalbaar. Gezien de geboden functionali-
teit, het gebruiksgemak en de prima prijs/kwaliteitverhouding is een Pixelmania Award dan ook 
op zijn plaats. U kunt hier eventueel een probeerversie downloaden om het programma eerst uit 
te proberen. Warm aanbevolen! 
 
Kijk voor meer informatie op www.wondershare.com.  
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Prijswinnaar Video Emotion 
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Vanwege de honderdste uitgave van het videoblad Video Emotion was er een prijsvraag uitge-
schreven met als thema: Laat zien hoe u met uw video hobby bezig bent. 
 
Ons lid Rob Zwart viel hierbij in de prijzen vanwege  het maken van een film over het dorp 
Jisp. Rob van harte gefeliciteerd met je prijs. 
 
Hierbij de pagina uit het blad Video Emotion. 
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Film Mart Pot   “China, land met vele gezichten” 

Mart Pot heeft zondag 29 april, op het NH63 Regiofestival de eerste plaats, 
het Laureaat en een nominatie behaald voor het NOVA festival met zijn film 
“China, land met vele gezichten”. Wij mogen hem en zijn vrouw Carla van 
harte feliciteren met dit prachtige resultaat. Zie de bijlage voor de totaaluit-
slag, de juryrapporten zullen op de NH63 site staan. 

10 en 11 november 2012  
 
NOVA filmfestival met de film van Mart “China, land met vele gezichten” 
voor informatie zie de site http://nnf.novafilmvideo.nl  

De film van Mart wordt geprojecteerd op zaterdag 10 november  

blok 3 tijd 15:20 - 17:10 uur 

Op de site van http://nnf.novafilmvideo.nl staan trailers van dit festival. 

Hierbij de link naar de trailer van de film Mart Pot  

http://www.youtube.com/v/ZRhG7QErb9Y?rel=0 

 

Veel succes 

 



Slide show movie maker 3.7 

Met dit programma kunt u o.a. een diashow maken en als film (avi) opslaan. 

Dit is echter een beschrijving hoe we op een landkaart dmv een bewegende lijn een route kun-
nen tonen. Het programma SSMM is gratis en kunt u downloaden op de link : 

http://www.joern-thiemann.de/tools/SSMM/index.html 

Tevens hebt u een plaatje (bmp of jpg) van de landkaart nodig van minimaal 720x 576 pixels of 

voor breedbeeld tv minimaal 960 x 540, liefst groter, dan kan er nog worden ingezoomd. 

Start het programma, onder de knop Options vind u een keuze Options, daar kunt u de taal 

veranderen in Nederlands. Er komt daarna een waarschuwing dat mogelijk niet alle teksten 

vertaald zijn, dat is ook zo, maar dat is minder belangrijk. Ik gebruik hier de Engelse teksten. 

Ga nu naar Project en dan Project Settings. Stel dan de waarde voor Movie-Size in op 720x576 
(4 x 3 tv-formaat), of 960 x 540 voor breedbeeld. Hier kan ook de plaats ingesteld worden waar 
het Avi-bestand wordt opgeslagen. 

Onder Objects selecteert u met Add Pictures het landkaartplaatje en klikt Openen. 

Klik nu op Select & Manipulate en dan op Select All, hierdoor worden het plaatje geselecteerd. 

Bij Frames for showing Picture kunt u de lengte van het filmpje bepalen, 25 is 1 seconde. Klik 

daarna wel op de knop Update, anders wordt de wijziging niet vastgelegd. 

Bij Fade-Effect moet een overgang worden gekozen omdat er anders een foutmelding komt. Het 

is onbelangrijk welke u kiest, maar klik ook hier op de knop Update. 

Om te voorkomen dat de naam van de kaart in de film komt moet u (linksonder) achter Picture 

Text de naam verwijderen en met Update bevestigen. Nu klikt u op Special Picture Settings en 
selecteert u Picture Move en daarna Configure. Met de knop Zoom In en Zoom Out kunt u het 
formaat bepalen. 

Als u dan op het plaatje klikt, kan de uitsnede nog worden verschoven. 

Daarna klikt u op de knop Set as position 1 en Set as position 2, daardoor verandert de kaart 

niet van grootte in het filmpje. De waarde Radius bepaalt de dikte van de lijn, de waarde 6 

voldoet. Met Change Flight Point-Color kunt u de kleur van de lijn instellen. 

Nu gaan we de route instellen. Daarvoor klikt u op Add Point en daarna op de kaart om het 1e 

routepunt vast te leggen. Dit (klik op Add Point en daarna op de kaart) blijft u herhalen tot de 

hele route is vastgesteld. Daarna klikt u 2 x OK. 

De film maken wordt gestart met de knop Start Creation. Achter Filename staat waar het 

bestand wordt opgeslagen. Nu moet bij Choose Video Codec een codec worden geselecteerd. 

Dat kan bv Microsoft Video 1 zijn. Klik OK. 

Als u nu op Start Creation klikt wordt de film berekend. 

De nauwkeurigheid van de lijn hangt uiteraard af van het aantal tussenpunten u heeft ingebracht. 

Er zijn uiteraard nog veel meer andere mogelijkheden met dit programma. 
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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 contributiebijdrage aan FAA 
NH’63 en NOVA 

 

 

Bankrekening 13.35.42.351  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! 

 Bezoek ook eens onze internetsite: 

www.videoclubzaanstreeknoord.nl 

   Bestuur 

Voorzitter        Lid  

Peter v.d. Horst        Hans van Duyn   
Abbenbroekstraat 11       Clusiuslaan 307  
1507 KD Zaandam       1504 HA Zaandam  
075-6173091        Tel: 075-6701338 
peter@pvdhorst.com             hvanduyn@hotmail.com    
    
 
Secretaris         Penningmeester 
   
Kees Hooijboer        Rob de Jong 
Kapelweg 26        Wezenland 16 
1906 EB Limmen        1531 LN Wormer 
Tel: 072-5052235        075-6215252 
c.p.hooyboer@hccnet.nl       jong.19@hccnet.nl 
 
 

Redactie & 
opmaak Zaanario 
 
Han Muijzert 
Zaanweg 41 
1521 DL Wormerveer 
075-6280848 
han@muijzert.nl 

ZAANARIO 
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