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9 februari 2013 

De moderne mens heeft het druk. Erg druk. Zoiets heb ik al 
meer aangehaald en is altijd actueel. Naast de huishoudelij-
ke- en familie verplichtingen is er te veel. Nu hoor ik goede 
vrienden fluisteren; “dat doe je zelf...” Natuurlijk doe je dat 
zelf!  Er zijn zoveel leuke interessante zaken die op je pad 
komen, die kun je niet allemaal negeren!  Zoals u weet is 
de computertechniek en software altijd mijn belangrijkste 
vakgebied geweest, naast meer kunstzinnige zaken zoals 
Muziek en Filmen (met een hoofdletter). Nu is het weer de 
opkomst van Windows-8 (!) Het zal de Apple-bezitter worst 
zijn, maar kijk, de meeste clubleden gebruiken een Win-
dows-omgeving voor de filmerij. En daar komen dan de 
vragen van clubleden, in de trant van; zeg Peter, kan ik .... 
met windows-8 ? Uiteraard wil je daar het antwoord op 
weten te vertellen, dus ik ben al lang voor de introductie 
van  ‘nieuwigheden’ al bezig met testzaken (in bêta). 

Uiteindelijk gloort dan het (technische) licht en weet ik er 
gelukkig weer het een en ander van af. Inmiddels heb ik 3 
systemen draaien met Windows-8 en het werkt in de nor-
male gevallen uitstekend. 

Het fijne is, dat de z.g. Metro-interface (de tegeltjes) wat 
gewenning vereist, maar toch iets toevoegt en dat het be-
kende ‘bureaublad’ normaal functioneert. De diverse video-
montage pakketten heb ik nu getest en mijn ervaring is , dat 
ook deze software prima werkt. 

De ouderwetse, op -XP gebaseerde geluids-programma’s 
die ik heb, doen het zelfs snel en goed. Dit maakt van mij 
een tevreden mens... 

Het is wel een technisch ‘stukje’ geworden dit keer, maar 
dan heb je ook wat! Inmiddels weer teruggekeerd van de 
mooie sneeuwpistes, wens ik iedereen fijne en leerzame 
hobby-uren toe. 

 
Peter van der Horst 
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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 Nog in te vullen 

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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Het was kerstvooravond in het jaar 2012, 18 december. De filmherder-
tjes waren buiten en zagen twee kaarslantaarns die hun de weg wezen 
naar de Ham-kerststal in Wormerveer. Binnen was het warm en gezellig 
druk. MariaLoes gaf aan de filmherdertjes warme dranken en een heer-
lijk soeshapje. De filmherdertjes voelde zich welkom geheten.  
Als geschenk kregen de filmclub herdertjes van één van de drie wijzen 
de DVD : 
The Jury, Côte de Boeuf en Zaanse Pophistory uitgereikt. De herdertjes 
hadden er heel hard voor gewerkt. 

Vanuit de kerststal hadden wij een prachtig uitzicht op het rijk besneeuwde landschap. Ieder-
een vroeg zich af wie toch die man was, die met natte billen op dat zwaar besneeuwde bankje 
zat, de Kerstman? 
 
De dorpsverteller/voorzitter heette de filmherdertjes welkom en wees hun op het geweldige 
idee om een raam aan te brengen in de Ham-kerststal, zodat wij de hele avond konden genie-
ten van het prachtige winterse uitzicht. Toch knap dat het lekker warm bleef in de kerststal 
ondanks de koude buiten. Om de kerstsfeer er in te houden geef ik niet de hele toespraak 
weer. De dorpsverteller bedankte de hapjesmakers Hans en Hanneke en de bardienst Maria-
Loes en JanJoseph. Als tweede geschenk kregen de filmherdertjes een gouden munt om hun 
dorst te lessen. De kleine toespraak van de dorpsverteller zou 10 minuten duren. Hij wist dit 
zelfs binnen de 10 minuten te volbrengen. 
 
De filmherdertjes en hun partners kregen daarna de gelegenheid om hun dorst te lessen. 
 
Na deze onderbreking werd een kerstverhaal voorgelezen uit het kerstverhalen boek van God-
fried Bomans. Het geheel werd verlicht door een prachtige kerstster (zaklantaarn). Dit allemaal 
werd verzorgd door het herders-vertel-echtpaar Pot. In grote lijnen ging het jeugdverhaal van 
Godfried over tante Jacoba die de kinderen met kerst op chocolade repen trakteerde. Met 
psychische manipulaties werden de arme kinderzieltjes bewerkt om vooral één stukje chocola-
de te geven aan de arme kindertjes in andere landen. Uiteindelijk zwichtte al de kindertjes en 
gaven tante een stuk chocolade, voor die arme kindertjes. Toen zij ouder werden begrepen zij 
dat die arme kindertjes verdwenen in de buik van tante Jacoba. 
 
De kerstfilm die werd vertoond via de toverlantaarn in de Ham-kerststal, de techniek staat voor 
niets, deze was getiteld: 
 
Quais de Seine.  
 
Drie puber snotapen zaten op een muurtje langs de Seine. Twee zaten tegen elkaar op te 
bieden over hun veroveringskunsten bij iedere vrouw die langs liep. De derde zat er zwijgend 
bij. Naast de drie pubers zat een allochtone jongedame, waar de twee totaal geen belang-
stelling voor hadden. Zij droeg een hoofddoek. De derde jongen was duidelijk gecharmeerd 
van haar, dit werd duidelijk gemaakt door zijn blikken en de switch tussen de jongen en het 
meisje. Het meisje stond op en struikelde. Zij werd uitgelachen door de twee andere jongens. 
De derde jongen stond op en hielp het meisje overeind. Liefde op het eerste gezicht. De derde 

Verslag clubavond (18 december 2012) 
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Verslag clubavond (18 december 2012) 
jongen maakte een foto van het meisje. De andere jongens snapte daar niets van en lachten 
hem uit. De hoofddoek van het meisje was losgeraakt en er ontstond een gesprek tussen de 
derde jongen en het meisje.  
 
Zij gaf aan dat het dragen van een hoofddoek haar eigen keuze was. Het meisje ging naar de 
moskee en de derde jongen wachtte haar op. Hij werd liefdevol opgenomen in de allochtone 
gemeenschap. Het moraal de tweed andere pubers waren opscheppers en stoer doeners 
zonder iets te bereiken en de derde jongen kreeg het meisje. 
Ook in de tijd van de kerststal was er een programma commissie. Wanneer de schaapjes 
slapen moeten de filmherdertjes toch bezig gehouden worden. Voor filmherdertjes is schaap-
jes tellen een wakkerblijvende bezigheid. 
 
Film knutselherder Dirck had samen met film knutselherder Mart een XXXL ganzenbordspel 
uitgedacht. Waarom het niet schaapjesspel genoemd werd vertelt het verhaal niet. De herder-
tjes hoeden toch schapen en geen ganzen. 
Van de drie koningen hadden de knutselfilmherdertjes mooie gekleurde mutsen geleend. 
De filmherdertjes werden in groepjes verdeeld. Met een uit rotsen gebeeldhouwde dobbel-
steen, dat was de voorloper van de huidige dobbelsteen, werd het spel gespeeld. 
Om het spel wat sneller te doen verlopen werden de spelregels regelmatig door de film knutsel 
herders aangepast. Er waren cijfers met vragen en er waren filmfragmenten met vragen. Al de 
groepen filmherdertjes gingen voortvarend te werk en schoten flink op. De groep met de rode 
muts moest na een fout antwoord weer terug naar af. Binnen deze groep stond bagger film 
herder Foppe op en gooide achter elkaar drie keer zes, keer twee en één keer drie. De groep 
won de felbegeerde taart. 
 
Gezien de snelheid van bagger filmherder Foppe waren nog niet al de Quizfilmpjes vertoond. 
Deze werden nog even vertoond vanuit de toverlantaarn. 
 
Tussendoor konden de filmherdertjes en hun partners genieten van een drankje en heerlijke 
hapjes gemaakt door catering filmherder en zijn partner. Ook in die tijd moesten de filmherder-
tjes in het veld voorzien worden van een goede maaltijd. Van daaruit is de catering ontstaan. 
 
Wederom werd de toverlantaarn gestart met de film Singing in The Rain. Het was een beeld-
overgang tussen de regen in de film en de verregende dag, filmen op locatie. 
Leuk gedaan Filmherder Cor. 
 
Bardienstechtpaar in de Ham kerststal  MariaLoes en JanJoseph werden in het zonnetje gezet 
en kregen een veldstuk en een fles herderwijn. Bedankt voor de goede zorgen. De nachten 
voor de herdertjes kunnen koud zijn. 
 
Gezien het miniformaat van de overheerlijke taart, moest herder groep rood gaan sjoelen (met 
stenen gooien naar konijnenholeningangen). Filmherder hapjesmakers Hans ging er met de 
taart vandoor.  
 
De toverlantaarn werd opgestart met de titel Father Christmas van Rare Exports INC. 
Het leek op een documentaire over drie hunters die op jacht gingen. Heel indringend in beeld 
gebracht. Is dit nu een kerstfilm? Op een bepaald moment kwam er een blote corpulente man 
in beeld met een rode verdovingspijl op zijn rug. Hij rende door het veld. Er werden meerdere 
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Verslag clubavond (18 december 2012) vervolg 

pijltjes op hem afgeschoten. Op een bepaald moment stortte de man neer ter aarde. Hij werd mee-
genomen door de jagers naar een soort martelkelder. Op zijn schoot zat een kinderpop en iedere 
keer wanneer de man lelijk tegen deze pop deed, kreeg hij een klap tegen zijn hoofd. Uiteindelijk 
was hij gebroken en klaar gestoomd voor Kerstman. Hij werd in een kist verzonden. (de film is te 
zien op internet) 
 
Hier eindigt het kerstverhaal. De filmherdertjes en hun partners trokken hun warme kleding aan en 
snelde naar buiten om weer terug te gaan naar hun schaapjes in het veld. Na het tellen vielen zij 
toch nog in slaap en droomde van de heerlijke kerstvooravond. 
 
Madelon Mantel 
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Nagekomen verslag via Cees Hooijboer. 

Deze vierde clubavond van het nieuwe seizoen beloofde weer een nuttige, leerzame en 
gezellige avond te worden. 

Omdat ik door vakantie de eerste 3 avonden had gemist keek ik, en ook mijn partner Anne, 
reikhalzend naar de avond uit. Elkaar weer zien, verhalen en ervaringen uitwisselen en na-
tuurlijk een boeiend programma met de vertoning van de drie NH 63 inzendingen en een 
aantal eigen producties. 

 

Bij binnenkomst werden we blij verrast met de mededeling dat de koffie en de bijbehorende 
koek gratis was.  Ondanks de crisis kon het niet op, want een ieder kreeg nog een pauze 
consumptiebon.  

 

Om 20.05 uur opende onze voorzitter op zijn gebruikelijke amusante wijze de avond. Aan-
wezig waren 24 leden, 7 genodigden en 1 hond. Afbericht was ontvangen van Koert Kramer, 
Dirk Visser en Mart Pot. 

 

Een bijzonder welkom was er voor de acteurs van buiten en een extra speciaal welkom was 
er voor de acteur Bowie en zijn begeleider Arjen. Als waakhond had Bowie een belangrijke 
rol in de film Cõte du Boeuf. 

Na een algemene oproep voor een jurylid  voor het NH63 festival en een “liever niet” van 
Cor Verloop werd Niek Mannes onder luid applaus daarvoor gekozen.  

 

Vervolgens werden de drie eigen producties voor het NH63 festival vertoond. 
 
De spits werd afgebeten door de groep van Niek Mannes met de productie “ Zaanse Pop 
Historie in beeld en geluid”. De titel geeft al duidelijk de inhoud van de productie aan. Helaas 
was de centrale spil in deze productie (Rob Hendriks) verhinderd.  Al met al een boeiende 
productie welke een goed beeld (en geluid)  geeft welke beroemde popmuzikanten in de 
Zaanstreek hun oorsprong hebben.  

 

Daarna was het de beurt aan de groep van Cor Verloop met de productie “ De Jury”.  

Een persiflage op het jury gedrag tijdens een film festival. We zagen een aantal leden van 
de vereniging in een hele andere hoedanigheid en persoonlijkheid voorbij komen. De lach-
salvo’s waren ook niet van de lucht. De productie en de grove montage was door de hele 
groep gedaan. Cor heeft de fijne montage en animatie verzorgd. 

 

De groep van Rob Zwart was hekkensluiter met de productie Cõte du Boeuf.  Een amusante 
speelfilm waarin de hond Bowie en de postbode een prominente rol speelden. Ondanks 
vragen als “ waar schrikt de speelster van, moet de naam Cõte du Boeuf op de voordeur 
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luifel blijven” kreeg ook deze productie weer de lachsalvo’s op de hand.  

 

Omdat het moeilijk is om bij de eerste vertoning alle details te zien, werden alle films nog eens 
vertoond en becommentarieerd. 

 

Onze voorzitter meldde dat er van de definitieve inzendingen een video in de maak is en t.z.t. 
aan de leden wordt uitgereikt. 

 

Na de pauze was het de beurt aan Niek Mannes en zijn filmmaatje Evert Bakker met hun korte 
impressie van  de Heliolympics.  Iedere 4 jaar wordt er door Heliomare een zgn. Heliolympics 
georganiseerd. Niek en Evert waren benaderd om een dagelijks filmjournaal te verzorgen. Op 
dag 1 de opnames en de volgende dag het journaal. Dit betekende voor de beide filmers  2 we-
ken lang erg hard werken om het goede beeldmateriaal te verzamelen en te monteren. Door de 
presentatie van  een 8 minuten filmpje van een badmintonclinic kregen wij een zeer goed beeld 
van wat er allemaal gebeurd op zo’n evenement waar 3000 mensen op sportief gebied aan mee 
deden. Niek en Evert hopen dat ze over 4 jaar dit weer mogen verzorgen. 

 

Als afsluiter van de avond werd  de voor velen bekende clubproductie “ Kleur mijn leven rood”  
uit 2009 vertoond. Deze clubproductie behaalde Goud  op het NOVA festival van 2009 met een 
tweede plaats. 

Wederom weer een boeiende filmavond waarbij de algehele techniek weer tot in de puntjes werd 
verzorgd door Arend Boer. 

 

 

 

03-11-2012 Bart Boudier 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

Verslag clubavond (23 oktober 2012) vervolg 
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De eerste clubavond van 2013 stond in het teken 
van de eigen producties. 
We begonnen de avond met een mooie film van 
Henk Renaud die de restauratie van het 
"kerkscheepje van Wormer" heeft gevolgd. De film 
die een half uur duurde was absoluut niet te lang en 
boeide van het begin tot het eind. 
 

 
De tweede film was van Dirk Visscher 
met als titel  "Sagrada Famillia"  
Opnames van de bekende basiliek in 
Barcelona, ontworpen door Antoni Gaudi 
De eerste steen werd op 1882 gelegd en 
de bouw van dit enorme gebouw is nog 
steeds in volle gang. 
 
 

Na de pauze werd de clubman van het jaar 2013 
bekend gemaakt. Cor Verloop viel deze eer ten deel 
en mocht de bijpassende oorkonde in ontvangst 
nemen. 
 
 
Hierna een 2-tal films van Nick Mannes. De eerste 
was een filmpje over jonge kinderen die voor het 
eerst onder toeziend oog van deskundige begelei-
ders in een zeilbootje de eerste beginselen van het 
zeilen leerden. 
 
Het tweede filmpje was een korte impressie van het 
Nederlands kampioenschap zeilen in de regenboog 
klasse dat in Akersloot gehouden werd. 

 
 
 
Na het laatste filmpje van Otto Krommenhoek over de  
Floriade 2012 in Venlo kon iedereen weer tevreden naar 
huis. 
 
Rob Zwart 

Verslag clubavond (15 januari 2013) 
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Verslag clubavond (29 januari 2013) 

Clubkampioenschap en voorselectie rondreisjury. 

Aan het begin van de avond werd Mart Pot verzocht de wisselprijs, die hij vorig jaar verwierf, 

wederom in te leveren bij de voorzitter, die inspecteerde of de prijs wel schoon gemaakt terug 

bezorgd werd. 

Hierna kon Han de projectie starten. 

De meeste films waren al eens vertoond binnen de club en aan sommige was een wijziging / 

verbetering aangebracht. 

Als eerste was Cor Verloop aan de beurt met Wildlife symfonie 

Veel montage uren en drie weken opnames met twee camera´s gingen vooraf aan de projectie. 

Het resultaat was verbluffend met Afrikaans wild op muziek van Camille Saint-Saens (Carnaval 

des animaux). Vooral in de snelle gedeeltes met antilopen en impala´s klopte dit prima. 

Cor Verloop vulde ook de tweede vertoningplaats met de film “Singing in the rain” een montage 

van beelden van een verregende dag filmen op locatie in Haarlem aangevuld met gedeeltes uit 

de film met dezelfde titel en dans van Gene Kelly. Een leuk idee en sprankelende montage, 

maar wel 50% geleende beelden. 

Als derde was Mart Pot aan de beurt, die van zijn debuutfilm bij VCZN een remake gemaakt had 

met nieuw opgenomen beelden in HD-kwaliteit. 

Om deze film te kunnen gebruiken als voorvertoning aan gasten van “de Stoomhal” was Mart er 

wel achter gekomen dat de oorspronkelijke lengte van 30 minuten teruggebracht moest worden 

tot 16 minuten projectietijd. 

Inzicht komt met de jaren. Het resultaat was een gelikte vertelling over de geschiedenis van de 

rijstpellerij “Hollandia” en de ontwikkeling van de industrie in de Zaanstreek en de elite, die daar 

van geprofiteerd heeft. 

Ons jeugdlid Sjoerd Stadt vertelde het verhaal over een kleurpotlood. Vormgegeven met een 

korte verhaallijn en vele close-ups. De titel “Happy destination” sloeg op het thuiskomen in de 

kleurdoos van een lief meisje na vele omzwervingen. Binnen twee minuten vertelt en een goede 

oefening in montage. 

Na enige strubbelingen met de mediaspeler werden de twee films van Piet Nijssen overgeslagen 

en werd door gegaan met de film van Niek Mannes en Evert Bakker: “Paralympische toppers”. 

Een spin-off van hun film over de Heliolympics. In totaal zes interviews over paralympische top-

sporters, die vertellen over hun discipline. Gemiddeld twee minuten per interview. Kort en bondig 

verteld. De geluidskwaliteit was niet 100%, maar dat was inherent aan de omstandigheden, 

waarbij de interviews door de luidsprekers van het stadion nagalmden. Opvallend waren de 
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Verslag clubavond (29 januari 2013) 

mooie slow-motion beelden. 

Hoera, hoera de mediaspeler accepteert, na een herstart, de MP4-files weer. Nu kunnen de film 

van Piet Nijssen vertoond worden. 

“Bukit Lawang” - een korte impressie van een bezoek aan een natuurpark in Indonesië. Mooie 

close-ups, maar weinig verhaal. Wel een mooie titel en aftiteling. 

Anklung school - Bandung was de tweede film van Piet. Een leuke film over hoe je toeristen op 

bamboe-instrumenten kunt laten spelen met een herkenbare melodie als resultaat. Mooie beel-

den en goede montage, zeker als je bedenkt dat dit alles met 1 camera is opgenomen. 

Als laatste kwam Dirk Visscher aan bod met “Down”. Een filmpje van 3 minuten over een wildwa-

ter-vaart met een groepje gehandicapte kinderen. Leuk opgenomen, de snelheid en het spekta-

kel goed in beeld gebracht. In gedachten konden we Dirk horen hijgen om op tijd bij de eind-

streep te komen voor de laatste opname. De actiebeelden vanuit de boot komen volgende jaar.  

 

De zaal jury gaf de volgende punten: 

1) - Leven na de rijst - Mart Pot 42,50 

2) - Singing in the rain - Cor Verloop 40,23 

3) - Wildlife Symfonie - Cor Verloop 40,18 

4) - Happy Destination - Sjoerd Stadt 37,14 

5) - Down - Dirk Visscher 35,64 

6) - Paralympische toppers - Niek Mannes 35,55 

7) - Bukit Lawang - Piet Nijssen 35,43 

8) - Anklung school - Piet Nijssen 35,43 

Mart Pot mocht als winnaar van het clubkampioenschap de wisselprijs wederom mee naar huis 

nemen. Gefeliciteerd! 

De selectie voor de rondreisjury werd als volgt samengesteld: 

1) - Cote de Boeuf 

2) - De Zaanse Pophistorie 

3) - De Jury 

4) - Wildlife Symphony 

5) - Singing in the rain 

6) - Leven na de rijst 

7) - Happy Destination 

Arend Boer 
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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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Gebruik draadloze microfoons 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Verandering frequenties draadloze microfoons 

 

Bent u in het bezit van een draadloze microfoon? Of gebruikt u er wel eens een? Bijvoorbeeld 
voor uw werk of uw hobby? Dan kan het na 1 januari 2013 zijn dat deze microfoon storing zal 
ondervinden. Slechte ontvangst bijvoorbeeld, of een haperend geluid of ruis. In het ergste 
geval zal de microfoon zelfs helemaal niet meer werken. Dat geldt niet voor alle microfoons. 
Op deze pagina leest u welke draadloze microfoons na 1 januari 2013 storing kunnen onder-
vinden, wat daarvan de oorzaak is en wat u in dat geval kunt doen.   

Wat is het geval? 

Veel draadloze microfoons in Nederland gebruikten tot dusver frequenties verspreid over de 
hele UHF-band 470 - 862 MHz. Daar komt verandering in. Het bovenste deel van deze band, 
de frequenties van 790 – 862 MHz, komt vanaf 1 januari 2013 namelijk in handen van opera-
tors voor mobiele telefonie en internet. Vanaf dan is het mogelijk dat draadloze microfoons die 
op deze frequenties werken storing zullen ondervinden of mogelijk zelfs niet meer werken. 

Gebruikt u een microfoon in de frequentieband 863 - 865 MHz dan verandert er niets. U kunt 
dan gewoon gebruik blijven maken van uw microfoon. 

Wat te doen? 

Bent u eigenaar, gebruiker of leverancier van draadloze microfoons? Dan adviseert Agent-
schap Telecom u om goed na te gaan of uw apparatuur ook risico op verstoring loopt. Dat kunt 
u doen door onderstaande informatie tot u te nemen, te kijken op (de verpakking van) uw mi-
crofoon en bij vragen of twijfel of verstoring ook bij uw microfoon(s) kan optreden contact op te 
nemen met uw leverancier.  U kunt ook onze rubriek ‘Vragen en antwoorden’ lezen. Hier vindt 
u een overzicht van vragen die ons over dit onderwerp bereikt hebben, inclusief de bijbehoren-
de antwoorden. 

Overgangsperiode 

Om de sector de gelegenheid te bieden apparatuur te vervangen of aan te passen geldt een 
overgangsperiode. Deze duurt tot 1 januari 2016. Microfoons die werken in het frequentiedeel 
790-862 MHz mogen in deze periode nog gebruikt worden. 

Kanaal 63 

Ook kanaal 63 (806 – 814 MHz) verdwijnt. Dit is het kanaal dat podia, scholen, kerken en ie-
dereen die met een paar zenders door het land reist, gebruiken. Zij ‘verhuizen’ naar de kana-
len 39, 40 en 41 (614 – 638 MHz). Daarmee komt er tenminste evenveel ruimte beschikbaar 
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Gebruik draadloze microfoons (vervolg) 
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Gebruik draadloze microfoons (vervolg) 

voor draadloze microfoons als op dit moment het geval is in kanaal 63. Deze ruimte is echter niet 
overal in Nederland volledig bruikbaar. Het is ruimte die gedeeld moet worden met digitale om-
roep. Van welke frequenties die gebruik maakt, verschilt per regio. 

Beschikbare frequentieruimte 

In de regeling “Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008” worden nieuwe fre-
quenties opgenomen waarin draadloze microfoons straks ook zijn toegestaan. Het nieuwe do-
mein voor draadloze microfoons in de UHF band wordt daardoor: 

470-556 MHz  

558-564 MHz*  

566-572 MHz*  

574-580 MHz*  

582-588 MHz*  

590-596 MHz*  

598-604 MHz*  

614-637 MHz  

637-638 MHz*  

638-701 MHz  

701-702 MHz*  

702-791 MHz  

791-823 MHz**  

823-832 MHz  

832-862 MHz** 

 

*   Na opname in de regeling “Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008”  

**  Tot 1 januari 2016 

 

Maatregelen: 

Aan de sector het advies om goed te inventariseren welke frequenties de huidige en nieuw aan 
te schaffen apparatuur gebruikt. Als de systemen gebruik maken van frequenties onder de 790 
MHz is er in de meeste gevallen niets aan de hand. Sommige apparatuur kan ook geüpdatet 
worden naar dit frequentiegebied. Houd in ieder geval rekening met versnelde afschrijving van 
de bestaande apparatuur en met de eventuele aanschaf van vervangende apparatuur 



P A G I N A  1 9  J A A R G A N G  3 6 ,  E D I T I E   1  

Video afspelen Windows 8 

U hebt Windows 8 al geïnstalleerd? Dan zult u met ons hebben geconstateerd dat het afspe-

len van video de nodige haken en ogen heeft. Hoogste tijd dus om op een rij te zetten welke 

mogelijkheden u hebt om daar verandering in te brengen. 

Hoe multimediaal Windows 8 ook is, het afspelen van videobestanden blijft lastig. De enige 

videobestanden die Windows Media Player 12 ondersteunt zijn mp4, avi, wmv en mov be-

standen die zijn gecodeerd met de avc-, mpeg-4 visual, dv, xvid- of divx-codec. Dus geen 

standaard ondersteuning meer voor mpeg-2-bestanden, laat staan dat deze mediaspeler u 

de mogelijkheid geeft voor het afspelen van flv, iso, webm of mkv bestanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkv, webm, mpeg-2, vob en flv in Windows Media Player 

Als u verknocht bent aan Windows Media Player en wilt die mediaspeler gebruiken voor het 

afspelen van de meeste bestanden, dan surft u naar http://codecguide.com/klcp_64bit.htm. 

Daar kunt u gratis het K-lite codec pack downloaden. Na de installatie speelt u direct en 

zonder problemen mkv, webm, flv, mov prores en vob bestanden af in Windows Media play-

er. Daarnaast beschikt K-lite over een Codec Tweak Tool om gebroken codecs te detecteren 

en te verwijderen. 
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Video afspelen Windows 8 (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het K-Lite codec pack is compleet en eenvoudig te installeren. 
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Video afspelen Windows 8 (vervolg) 

Er zijn twee installaties nodig om Shark te draaien op een 64-bit Windows systeem. 
Een goed alternatief voor het codec pack van K-lite is het codec pack van Shark007 dat u gra-
tis kunt downloaden op http://shark007.net/win8codecs.html  

Let er wel op dat u eerst de 32-bit versie installeert en daarna de 64-bit versie. Na de installatie 
speelt Windows Media Speler zonder problemen mkv, mpeg-2, flv en mov prores (MAC) be-
standen af. Helaas zorgt dit codec pack er niet voor dat u direct dvd's of webm-bestanden kan 
afspelen. 

 

Alternatieven voor Window Media Player 

  

Als u niet zo blij bent met de functionaliteit en de bediening van Windows Media Player, dan 

zijn er genoeg gratis alternatieven die beter zijn. U zou bijvoorbeeld eens de Engelstalige 

Daum Potplayer kunnen uitproberen door hem te downloaden op http://www.videohelp.com/

tools/PotPlayer. Deze prachtige speler installeert direct de benodigde codecs, zodat u zonder 

problemen nagenoeg elk gewenst bestandsformaat kunt afspelen. Daarnaast speelt de Daum 

Potplayer moeiteloos een dvd af en geeft het u zeer veel nuttige informatie over uw video. Dit is 

natuurlijk altijd weer handig bij het monteren van video. Het enige wat de Potplayer niet kan is 

Blu-ray disks afspelen. De enige manier om dat te omzeilen is door de Blu-ray disk eerst te 

rippen en daarna de mpls-bestanden van de Blu-ray disk in te laden in de afspeellijst. Nadeel 

hiervan is dat uzelf de verschillende hoofdstukken moet selecteren, omdat dit niet automatisch 

gaat. 

 

 



Windows 8 speelt standaard geen dvd’s meer af. Door het installeren van de Daum Potplayer 

omzeilt u dat probleem. 

Een gratis Nederlandstalige mediaspeler die wel in staat is om Blu-ray disks af te spelen, mits u 
die zelf hebt gemaakt, is de VLC Media Player. Deze speler kunt u downloaden op  
http://www.videolan.org. De VLC Media Player speelt nagenoeg elk bekend bestandsformaat af 
en is tevens in staat om ISO-bestanden met dvd's af te spelen. Overigens is het in Windows 8 
mogelijk om ISO-bestanden te mounten, als zijnde een dvd-speler, zodat u ze ook op die manier 
kunt afspelen. Hebt u zelf veel dvd's en wilt u die converteren naar ISO-bestanden, dan kunt u 
dit doen met het gratis BurnAware Free programma dat u kunt downloaden op  
http://www.burnaware.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere Nederlandstalige mediaspeler die prettig is in gebruik is de SMPlayer. Deze is te 
downloaden van http://smplayer.sourceforge.net. De SMPlayer speelt alle bekende bestandsfor-
maten af, dvd's en dvd's verpakt in ISO-bestanden. Prettig is, dat de SMPlayer ook over een 
Youtube browser beschikt, waardoor u gelijk alle video's op Youtube kunt bekijken. Daarnaast is 
het tevens mogelijk video's op andere websites te bekijken door een url in te voeren. 
 

V i d e o  A p p s  v o o r  W i n d o w s  8  

Windows 8 beschikt over een Metro interface waar applicaties op draaien. Standaard zijn er een 
aantal apps geïnstalleerd, waaronder de app Video. U zou misschien verwachten dat deze app 
een hoog staaltje innovativiteit en interactiviteit met zich mee bracht. Helaas is niets minder 
waar. Het is een zeer beperkte die voornamelijk is bedoeld om video's te kopen. Er is wel een 
optie om eigen videobestanden te bekijken, maar die is zeer primitief en werkt alleen als uw 
video's in de video bibliotheek op de C-schijf staan. U kunt die video's niet ordenen en er niet op 
zoeken. De video app speelt net als de Windows Media speler maar een beperkt aantal video's 
af. Het helpt niet om extra codecs te installeren, omdat deze app geen gebruik maakt van direct-
show, maar van Media Foundation.  
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Video afspelen Windows 8 (vervolg) 

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



Video afspelen Windows 8 (vervolg) 

P A G I N A  2 3  J A A R G A N G  3 6 ,  E D I T I E   1  

 
 

  

   

  

  

 

 

 

  

  

 De Multimedia 8 app kan net iets meer dan de standaard video app van Microsoft. 

 

Als de video app van Microsoft zelf niet voldoet, zult u net als ons waarschijnlijk de Windows 8 

App Store openen om op zoek te gaan naar alternatieven. We waarschuwen u alvast dat alter-

natieven zeer spaarzaam zijn. Standaard staan er in de App Store apps voor Uitzending ge-

mist, RTL XL en de Video app die u al hebt. Voor de rest is er niets te vinden. Na wat Google 

werk vonden we toch nog twee apps waar u iets aan kunt hebben.  

De eerste is de Multimedia 8 app. Zoek daarvoor in Google op 'multimedia 8 app for windows 

8'. Deze stelt u in staat om video's en muziek af te spelen, afspeellijsten te maken en video-

clips te openen via een url of mediaserver in uw eigen netwerk. De bestandsondersteuning is 

zeer beperkt en komt overeen met de formaten die Windows Media Player ondersteunt. 

 

Als in in Google zoekt op 'youtube player app for windows 8', dan komt u uit bij de Youtube 

Player. Deze app toont negen video's in de categorieën Top Rated, Trends en Most viewed. 

Deze video's kunt u bekijken en waarderen. Het is niet mogelijk te zoeken op Youtube, video's 

up te loaden of om je eigen kanaal te bezoeken. Al met al dus een matige app. 

 

Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we meer hadden verwacht van Windows 8 betreft het 

afspelen van video's. U zou kunnen denken wat niet is, kan nog komen, maar wij betwijfelen of 

dat gaat gebeuren. Het beste wat u kunt doen is de gratis software installeren en daarmee aan 

de slag gaan. 
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Video archiveren is niet zo eenvoudig 

Als u regelmatig filmt en dat al jaren doet, is het niet verbazingwekkend als u inmiddels be-

schikt over duizenden videoclips. Maar bent u ook in staat om binnen enkele seconden uit die 

duizenden clips die ene specifieke scène of dat ene shot te vinden van jaren geleden? 

 

Waarschijnlijk kunt u dat niet en dat is jammer, want het zou u videoarchief een stuk overzich-

telijker en toegankelijker maken. Maar een goed archief opbouwen is makkelijker gezegd dan 

gedaan. Het kost veel tijd en u moet beschikken over de juiste middelen om zo’n archief op te 

zetten.  

 

Voor het archiveren van foto’s bestaan inmiddels tientallen fantastische fotomanagers. Die 

fotomanagers werken vaak onafhankelijk van uw favoriete fotobewerkingspakket. Voor video-

bestanden zijn die goede en onafhankelijke managers of organizers er niet en daardoor bent u 

voornamelijk afhankelijk van de videobewerkingspakket waarmee u werkt. 

 

We zeggen voornamelijk, want een grote pakket onafhankelijke stap kunt u al zetten door de 

videobestanden op een logische wijze in mappen op te slaan op uw pc. Dat kan uiteraard op 

verschillende wijzen zoals op datum of op basis van de inhoud. Op basis van inhoud kan dan 

weer van alles zijn; van individuele personen tot specifieke objecten of van plaatsen tot be-

paalde activiteiten. 

 

Het organiseren in mappen is al een belangrijke eerste stap in het organiseren van uw archief, 

maar stelt u nog niet in staat om snel individuele videoclips of een specifieke verzameling 

clips, bijvoorbeeld alle shots waarin iemand lacht of alle gebouwen die u ooit hebt gefilmd, 

boven water te toveren. Om dat te kunnen realiseren moeten de bestanden worden voorzien 

van projectdata, tags of XMP metadata. 

 

Video archiveren: Projectdata 

 

De meest simpele vorm van het organiseren van uw videoclips is door gebruik te maken van 

de projectdata opties in uw videobewerkingspakket. Deze opties vind u in het venster waar de 

videoclips staan na het importeren. In het beste geval krijgt u hier de mogelijkheid om metage-

gevens toe te voegen aan elke videoclip. Dit werkt vaak het beste als u overschakelt op lijst 

weergave, maar het kan ook zijn dat u eerst de eigenschappen van de clip moet opvragen. 
 



Video archiveren is niet zo eenvoudig (vervolg) 

  

  

  

  

 
  

  

 

 

  

In Corel Videostudio is het niet mogelijk om metadata aan clips toe te kennen. 

 

 

 

 

 

 

In Sony Vegas Movie Studio kun je komma gescheiden kernwoorden toe kennen aan het project, 
waarop u kunt zoeken. 

Afhankelijk van het videobewerkingspakket, 
kunt u daarna de verschillende kolommen 
voorzien van metadata. Denk hier bij aan 
een logcommentaar, een beschrijving van de 
scéne, het waarderen van een clip of het 
opgeven van een aantal kernwoorden. Daar-
na kunt u de zoekfunctie gebruiken om op 
die ingevulde data te zoeken. Biedt het pak-
ket geen optie om metadata toe te voegen, 
dan hebt u pech en bent u aangewezen op 
de organisatie van uw mappenstructuur in 
Windows. 
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Bij Edus kunt u via de bestandseigenschappen 
commentaar geven bij clips. 
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Video archiveren is niet zo eenvoudig (vervolg) 

 

Magix Video deluxe ondersteunt geen 
tagging, geen classificering en geen 
metadata. 

 

 

 

Het nadeel van deze wijze van archiveren is, dat de data die u hebt toegekend aan de video-
clips, gekoppeld is aan het geopende project. Start u een nieuw project, dan zijn al deze gege-
vens niet meer beschikbaar. Werkt u eenmalig aan een project, dan is dat misschien prima. 
Maar als u vaker gebruik van dezelfde clips wilt maken in verschillende montages, is dit zeer 
vervelend. Een oplossing kan dan zijn dat u eerst een hoofdmap definieert in het projectenven-
ster en daarna voor elke nieuwe montage een submap aanmaakt. In dat geval werkt u altijd 
binnen hetzelfde project en blijft de ingevoerde metadata altijd beschikbaar. 

T a g g e n  

Een project onafhankelijke manier van archiveren is door te werken met een systeem van tag-
gen. Dit werkt eenvoudig. U kunt bijvoorbeeld een aantal kernwoorden op basis van inhoud 
definiëren. Denk hierbij aan namen van personen, objecten, gedrag en plaatsen. Het is van 
belang dat de taxonomie die u bedenkt wel eenduidig en logisch is, want anders kunt u straks 
door de hoeveelheid gekozen termen niet meer de juiste clips terugvinden. 

Premiere Elements gebruikt de Organizer om videoclips te taggen. 
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Dus liever geen kernwoorden die veel op elkaar lijken, zoals lach, lachen, lacht, maar kies er 
een voor uit. Behalve op inhoud, kunt u ook tags bedenken op basis van kwaliteit van de video-
clip of op basis van het genomen shot (close up, totaal, groottotaal), of ze een sterwaardering 
meegeven. 

 

 

 

 

 

 

In Avid Studio en Pinnacle Studio 16 kunt u videoclips taggen en classificeren in de Bibliotheek. 

Door deze tags nu toe te kennen aan individuele videoclips, tovert u vrij snel de gewenste clips 
boven water. Het wordt daardoor veel eenvoudiger om specifieke promo’s of onderwerp gerela-
teerde video’s te maken. Uiteraard scheelt het u tevens veel tijd, omdat u niet meer hoeft te 
grasduinen in verschillende mappen op uw pc. 

 

 

 

 

 

 

 

In het Sony Vegas Pro 12 is het mogelijk om tags te gebruiken, naast de normale projectdata. 
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Video archiveren is niet zo eenvoudig (vervolg) 

Vier videobewerkingspakketten die op deze wijze u een archief laten opbouwen zijn Avid Studio, 
Pinnacle Studio 16, Sony Vegas Pro 12 en Adobe Premiere Elements. Alle vier de pakketten 
slaan de gegevens op in een databasebestand en u doet er goed aan om dit bestand na elke 
update te backuppen. Het systeem van taggen werkt zeer eenvoudig en is voor iedereen goed 
te begrijpen, maar er zit ook een keerzijde aan. U bent namelijk volkomen afhankelijk van het 
pakket waarmee u werkt. Opent u de bestanden in een ander videobewerkingspakket, dan wer-
ken de tags niet meer. Als u gebruikt maakt van tags bij een pakket, dan schuilt daarin altijd het 
gevaar dat u afhankelijk bent van de levensduur van een pakket. Omdat er geen universele 
standaard is voor taggen, heeft het ook weinig zin om op zoek te gaan naar een onafhankelijk 
tagpakket. 

XMP metadata 

De enige manier van video archiveren die goed werkt en pakket onafhankelijk is, is door gebruik 
te maken van XMP-metadata. XMP is een erkende metadata framework standaard, net zoals 
dat bij afbeeldingen EXIF en ITCP zijn.  
 
Maar XMP staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment ondersteunt alleen medeontwikke-
laar Adobe deze standaard volledig in alle applicaties van de Adobe Creative Suite en in Adobe 
Lightroom. Er zijn wel een aantal andere pakketten die XMP-metadata kunnen uitlezen, bijvoor-
beeld de gratis Exiftool, maar nog maar weinig andere pakketten kunnen ook XMP-metadata 
wegschrijven. Toch is de verwachting dat dit de komende jaren gaat veranderen. 

 

 

Adobe Prelude is een nieuw video programma 
waarmee XMP-data kan worden toegevoegd. 

 

 

Dat is niet zo vreemd dat men dat denkt, want XMP heeft het voordeel dat de metadata gekop-

peld wordt aan een bestand. Dat betekent dat als u dit bestand op een andere pc in een andere 

applicatie opent, de data nog steeds aanwezig is. Die data kan van alles zijn. Denk hierbij aan 

copyrightinformatie, inhoudelijke- en distributiegegevens, gegevens over de camera en gebruik-

te lens en basisgegevens als titel, rating en url. 

Met het gratis Exiftool kunt u al wel XMP-data uitlezen, maar er nog niet mee wegschrijven. 

De wijze waarop deze data wordt weggeschreven roept vaak veel verwarring op en dat komt 

omdat dit op drie verschillende manieren kan gebeuren. Er zijn videobestanden zoals MP4 en 
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MOV die het toestaan om metadata in de header van het bestand weg te schrijven. Dat is lek-

ker eenvoudig, want waar u het bestand ook opent, altijd beschikt u over die informatie en kunt 

u er op zoeken. 

Als de metadata niet in een header van een bestand kan worden weggeschreven, wordt er een 

sidecar file gebruikt. Dit is een XMP-bestand met de metainformatie. 

 

Er zijn ook bestanden, zoals MPG en VOB, waarbij het niet mogelijk is om XMP-metadata weg 

te schrijven in de header van het bestand. In dat geval wordt er een zogenoemde Sidecar file 

naast het originele bestand geplaatst. Dit is een XMP-bestand dat door andere applicaties kan 

worden ingelezen. 

De laatste categorie bestanden, betreffen de pakketbestanden. De bekendste zijn ongetwijfeld 

M2TS en MTS. Aan deze bestanden kan wel XMP-metadata worden gekoppeld, maar alleen 

als ze in de bestandsstructuur staan waarin ze zijn opgenomen. Voor MTS-bestanden betekent 

dat de avchd-bestandsstructuur moet worden gehandhaafd.  

In die structuur staat namelijk ook een CLIPINF-map, met CPI-bestanden. Die bestanden zijn 

nodig om metadata te kunnen wegschrijven. Deze bestanden bevatten tevens de tijdcodes van 

de camera. U kunt zich al enigszins voorbereiden op de toekomst, door nu al voortaan er voor 

te zorgen dat u de hele AVCHD-structuur kopieert naar de harde schijf en niet alleen de MTS-

bestanden zelf. 

De verschillende pakketten in de Adobe Creative Suite kunnen XMP-metadata lezen en schrij-

ven. 

Los van het feit dat er nog niet veel programma’s zijn die met XMP-data overweg kunnen, zal 

het ook voor iedereen even wennen zijn om aan te leren hoe bij een bepaald videobestand te 

werk moet worden gegaan.  

Dit neemt niet weg dat XMP-metadata voor iedereen die een goed videoarchief wil opbouwen 

van groot belang zal zijn. Niet alleen voor het snel kunnen terugvinden van specifieke video-

clips of door de pakket onafhankelijkheid, maar ook omdat deze XMP-metadata voor ander 

doeleinden kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het beter indexeerbaar maken van video-

clips voor videozoekmachines. 

Zoals u ziet is het samenstellen van een goed videoarchief nog niet eens zo eenvoudig. Op dit 

moment wordt de wijze waarop u dit kunt doen voornamelijk bepaald door de software die u nu 

gebruikt. Het is te hopen dat in de nabije toekomst meer videbewerkingsoftware onafhankelijke 

pakketten op de markt komen, zoals Adobe Prelude om verschillende soorten videobestanden 

te kunnen voorzien van XMP-metadata. Tot die tijd is het roeien met de riemen die u hebt. 



 

 
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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