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De feestdagen zijn voorbij en ook de 'Blue Monday'. 

Dat zou de dag zijn, die werkelijk een dieptepunt betekent 

in je beleving. Eigenlijk vond ik die bewuste maandag nog 

niet zo slecht, maar ja.. De een is de ander niet! Op 

filmgebied is de activiteit bij ons allen nu wat minder. 

Logisch, want de buitenopnamen geven een grijs 

beeld en verpakte mensen. Het is in de lente en zo-

mermaanden nu eenmaal veel mooier. Toch kunnen 

er nu leuke filmpjes gemaakt worden van onze en 

andermans activiteiten! Er schiet mij een voorbeeld te 

binnen van een paar jaar terug, toen er aan een be-

sneeuwde waterkant een reiger stond, die treurig in 

het water/ijs staarde en steeds van pootje wisselde 

waarmee hij probeerde het opgetrokken deel te war-

men tussen de veertjes..  Kijk, dat is nou een 'Blue 

Monday'  en als je dat betrekt op ons, dan mogen wij, 

als mens, zeker niet klagen in onze warme huizen… 

Als je dergelijke tafereeltjes regelmatig filmt, heb je 

ook 's winters mooi materiaal! 

De moraal van dit verhaal: 

Trek er eens (wandelend) op uit met die videocamera en 

toon ons op de club de taferelen uit een koude natuur! 

Veel filmplezier toegewenst, 

Peter van der Horst 

Jaargang 37, editie  1 
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Data clubavonden seizoen 2013-2014 
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  club avonden 2013-2014 versie oktober 2013 

10 sept 2013 Eigen producties. Jack Falck leader. Pampus promotie film. Film opdracht uitleggen. 
Twee opdrachten. 1: onderwerp kerst max. 4 min. Inleverdatum 3-12 -2013 vertonen 
op de kerstavond. 
2: filmpje onderwerp:kleuren en vlakken. Max. 5 min.vertonen laatste club avond. 

24 sept 2013 Jack Falck project KLONY. Een ieder kan de film beoordelen en bekritiseren. 
Er zijn dan nog 14 dagen, om veranderingen door te voeren. 

8 okt 2013 Eigen producties. Aangevuld met films van Willem Serne. Een amateur filmer die de 
laatste tijd veel geprezen wordt . Een jonge filmer met een geheel eigen stijl. Bespre-
king van iedere film. En dat is nodig ook!!! Willem gaf aan dat hij het erg leuk zou 
vinden om de film bespreking van zijn werk te mogen ontvangen. 

22 okt 2013 Vertoning definitieve versies voor NH63 met genodigden. 
De Jack Falck film. Vertoning in De Stoomhal 
Met genodigden en medewerkers van de film 

5 nov 2013 
Videofilms van het internet. You tube-Vimeo etc..We gaan de hele avond, de mooi-
ste, meest bekeken, lelijkste en bijzonder films bekijken en bespreken die te zien zijn 
op het internet. En hoe plaatsen we zelf een film op het net. 

19 nov 2013 Spreker : Leendert Pot (Zie www.leendertpot.nl) 
Leendert Pot is een filmmaker. Doet aan film-montage en geeft workshops. 
Leendert heeft een aantal mooie films op zijn naam staan. Zijn indrukwekkende cv 
staat borg voor een mooie filmavond. Op zijn website kun je een indruk krijgen van 
zijn werk. 

3 dec 2013 Spreker: Marco Maas van het stuntteam Hammy de Beukelaar komt naar onze club. 

17 dec 2013 KERSTBIJEENKOMST 
Programma volgt 

14 jan 2014 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Verkiezing clublid van het jaar. Films uit voorraad mediaspe-
ler en eigen producties. 

29 jan 2014 CLUBKAMPIOENSCHAP EN VOORSELECTIE RONDREISJURY 
ZORG DAT JE MEEDOET. NU AL ACTIE ONDERNEMEN. 

11 febr 2014 Technische avond. Onderwerp nader te bepalen. Maar het wordt een hele techni-
sche avond  

25 febr 2014 Rondreisjury op bezoek bij Zaanstreek Noord. 

11 mrt 2014 Jaarvergadering 

25 mrt 2014 I-Mor op bezoek. Of De Smalle Band 

8 apr 2014 Avond verzorgen door clublid 

22 april 2014 Spreker met demo Drone 

6 mei 2014 Opdrachtfilms vertonen en jaar afsluiten  
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We zijn geschokt door het plotselinge overlijden van ons zeer gewaar-
deerde clublid Otto Krommenhoek. 

 

Hij probeerde ondanks de problemen met zijn gezondheid toch altijd op 
de club aanwezig te zijn; zelfs bij de première van de club film. Hij nam 
ook altijd deel aan de activiteiten van de club. Wij zullen hem missen.  

 
 
 
 

In memoriam Otto Krommenhoek 
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Verslag clubavond (5 november 2013) 
Na een rondje koffie opent de voorzitter de clubavond en heet de aanwezigen hartelijk wel-
kom. De premiere avond inde Stoomhal was fantastisch. Er waren meer dan 100 mensen 
aanwezig. Het NH’63 was teleurstellend wat betreft het aantal films en de belangstelling. He-
laas werden de films niet beoordeeld. 

Otto Krommenhoek is in de lappenmand en kan voorlopig niet op de clubavonden aanwezig 
zijn. We wensen hem veel sterkte. 

Cultuurcentrale vraagt videofilmpjes voor op internet, organiseren workshops over monteren 
etc. Dit alles vindt plaats in Alkmaar. 

Mart heeft gezorgd voor een uitgebreide schriftelijke uitleg hoe of we filmpjes op internet moe-
ten zetten. 

Vanavond leren we hoe we filmpjes op internet moeten plaatsen en kijken naar You Tube 
producties. 

Mart neemt het woord over en heeft vele mooie filmpjes van internet afgehaald. Er is veel 
“bagger” maar er zijn ook leuke dingen bij. De titel van een productie is belangrijk,, want lange 
titels worden niet gevonden. Soundtracks van De Haan kun je van internet afhalen; deze zijn 
rechtenvrij.  

Het eerste filmpje was een spannende productie door professionals gefilmd. Het tweede ge-
naamd Gulp een leuke animatie. Hierna zagen we de making of hiervan wat een fantastisch 
schouwspel was en enorm veel werk. 

Hierna een film over Kony, de rebellenleider van Uganda. De filmer hiervan is aangeklaagd en 
heeft ook in de gevangenis gezeten. Dit filmpje is over de hele wereld gegaan en heeft een 
enorme impact gehad. Kony is aangeklaagd door het internationale gerechtshof in Den Haag. 

 

Daarna een film over een metaalbewerker, goed geluid en tekst. 

You Tube geeft ons inzicht wat wel en niet mag i.v.m. rechten. 

Na de pauze een film over een eetorgie zonder woorden. Als je dat gezien hebt, hoef je voor-
lopig niet meer te eten.   

Een programma waarbij alles in te halen is het programma DVD Videosoft Free Studio. 

Vervolgens een animatie die ik hier niet kan beschrijven.     

Een film over pluimvee-en vleesverwerkende industrie in Azie doet je acuut vegetarier worden. 

Een tutorial van Lutz Dieckmann laat ons een film met 4 camera’s zien. 

Het filmpje Suiker laat zien hoe iets van kwaad tot erger kan komen. 

Mart heeft van alles bij elkaar gebracht van YouTube en Vimeo en heeft ons de mooiste en de 
meest interessante films laten zien. 

Om 23.00 uur kon men tevreden huiswaarts gaan. 

Mary 
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Verslag clubavond (19 november 2013) 

Leendert Pot is een onafhankelijk filmmaker sinds 1986. 
Kijk naar zijn films en u kent hem. 

Na de leden welkom geheten te hebben, stelde de voorzit-
ter de heer Leendert Pot voor, die een aantal indrukwek-
kende films op zijn naam heeft staan.  

Leendert is een gezellige spreker, misschien iets te uitge-
breid, die leuke anekdotes uit zijn filmcarrière vertelde. 
Tevens liet hij enkele werken of gedeelten daar van aan 
ons zien. 

Hij heeft iets met mensen die hem inspireren, daar maakt hij het liefste films mee. 

 

Als eerste zagen we senioren in een roeiboot 10 met 
stuurvrouw. Een van hen was zijn schoonvader, die een 
fanatiek sporter was en iedereen aan wilde te zetten 
toch maar vooral te gaan sporten. Ook de making of 
hiervan was interessant. Hier zagen we een hele stella-
ge aan de buitenkant van de boot opgebouwd, zodat 
het de bedoeling was dat de kijker meevoer. 

 

 

Vervolgens een gedeelte van de film “Als het kan dan moet het”. 
Schaatsen op natuurijs, waar hij 9 jaar over heeft gedaan, mede 
omdat er geen geld was. Mooie stille beelden. 

 

In 1990 maakte hij een film 
met Karel Kraayenhof, die 
sinds enige tijd een bandoneon bespeelde en op bezoek was 
in Argentinië, waar hij met een aantal muzikanten met hetzelf-
de instrument muziek maakte.  

In 2004 heeft hij in een moeizame relatie met de hoofdper-
soon, Cristina Branco, een film gemaakt. Gedichten van Slau-
erhoff zijn vertaald in het Portugees en op muziek gezet, zodat 
het net was of zij een soort fado zong. 

In 2000 werd hem gevraagd een film te maken over een doof jongetje. Hij wilde dit op een speciale 
manier doen en hierdoor ontstond een gedicht, eerst gefilmd, en later met de gebarentaal vertaald.  

Inmiddels was het 23.00 uur geworden en steenkoud in het clubhuis, zodat ik bibberend huiswaarts 
ben gegaan, terwijl Leendert nog een kort filmpje  vertoonde. 

Mary 



Verslag clubavond (3 december 2013) 
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Het oorspronkelijke programma moest helaas worden uitgesteld omdat de spreker afbericht 
had gegeven i.v.m.zijn werk. Maar wat in het vat zit.... dan maar wat later. 

Er was niettemin een flinke opkomst met 21 leden en de avond was overvol met meege-
brachte eigen producties. 

 De voorzitter stond bij zijn inleiding van de avond stil bij het betreurde overlijden van ons 
zeer waardevolle lid Otto Krommenhoek. Wij herinneren Otto ons als een trouw lid die, on-
danks zijn ziektebeeld van de laatste jaren, zoveel mogelijk aanwezig was bij clubavonden 
en uitjes. 

Was zelfs nog als acteur/directeur op de set bij de opnamen van onze laatste clubfilm 
"Project Klony", in de zomermaanden van dit jaar opgenomen. Otto blijft dus in beeld bij 
ons ! 

Het programma vermeldde liefst 12 films met ruim 2 uur projectietijd maar dat zou niet alle-
maal haalbaar blijken te zijn, mede omdat een gewijzigde manier van bespreking ingang 
vond. Tot nu toe werd er ternauwernood commentaar gegeven op de vertoonde films terwijl 
dat van belang is voor de filmer, juist hiervan kan men leren. 

Om hierin verbetering te brengen werd nu een 5-tal kaarten verdeeld met daarop een reeks 
van filmische onderdelen, zoals belichting, verhaal, scherpte etc. Per tafel werd een kaart 
uitgedeeld en over de daarop genoemde onderdelen werd dan onderling gediscussieerd en 
een oordeel gegeven. Na iedere film werd de kaart doorgegeven aan de volgende tafel zo-
dat een ieder met alle onderwerpen werd geconfronteerd. Dat alles kost weliswaar tijd maar 
de makers van de betreffende films kregen nu uitgebreid info en reactie op hun product. De 
algemene indruk was dat dit een goede manier is om te leren. 

 

Hierbij een kort overzicht van de wel vertoonde films: 

Those were the days (Evert Bakker): kleurrijk in dubbel opzicht 

 

 

De tuinen van de koning (Koos Veen): reden tot discussie met 
veel waardevolle opmerkingen 

 

Turn on the light (Siem Butter): bijzonder en zeer apart, even-
tueel door een ander te laten monteren ivm de lange shots 

 

Even wuiven misschien (Mart Pot): o.a. inhuldigingsfeest, origineel en 
fraai gebracht. 
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Een boek vol gaten (Jaap Brokkaar): interessante film over het maken 

van een draaiorgelboek 

 

 

 

 

 

Semana Santa (Evert Bakker): processiebeelden in de lijdens-
week, mooi in beeld gebracht. 

 

 

De Bernhardbrug (Peter v.d.Horst): indruk over alles om en "in" 
de oude Bernhardbrug, met een leuk slot. Gedeeltelijk gefilmd 
door Madelon Mantel. 

 

De rode bal (Peter v.d.Horst): originele maar niet geheel begre-
pen film, zich afspelend op de Keukenhof, kleurrijk. 

 

Aan 't IJ (Jan Catsburg): kan moeilijk commentaar geven op 
eigen product, werd goed ontvangen. 

 

 

 

Voor een 3-tal films was geen tijd meer en blijven liggen tot een volgende keer. Over de inhoud 
van de kerst bijeenkomst van 17 december volgen nog nadere mededelingen. 

 

 Jan Catsburg. 

 

 

 

Verslag clubavond (3 december 2013) vervolg 
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Bij binnenkomst worden we getrakteerd met een 
lekker kopje koffie met een petitfourtje. Peter 
opent de avond en heet iedereen hartelijk welkom 
op de jaarlijkse kerstavond. Peter telt vele koppen 
en komt tot de conclusie dat de opkomst groot is. 
Volgens Peter wordt het een los-vast programma 
en gaat ertoe over om dit nader te verklaren. Mart 
Pot heeft 2 filmpjes meegenomen die niet echt 
iets met kerst te maken hebben. Overige cluble-
den hebben een kerstfilmpje meegenomen en 
Peter heeft de balans opgemaakt.. Verder vertelt 
hij dat we het bekende vlotbruggen, later op de 

avond, gaan spelen. Rob zal het spel dan nader toelichten. Er wordt alvast duidelijk gemaakt 
dat je het spel moet spelen met een keu, deze zijn wel aanwezig alleen zonder pomerans. De 
ballen zullen dus heel voorzichtig over het biljartlaken gerold moeten worden. Volgens Peter 
kan iedereen meedoen en er zijn fantastische prijzen te winnen. Verder wijst Peter de cluble-
den erop dat op 25 januari het cinefleur in Aalsmeer wordt gehouden en het best aardig is om 
dit eens te bezoeken. Foppe is een paar jaar geleden geweest en onderschrijft het betoog van 
Peter. Op dinsdag 25 februari komt de rondreisjury langs en deze zal onze filmpjes beoorde-
len. Peter hoopt op een goed aanbod en memoreert alvast dat de film van Mart Pot “Jack 
Falck” zal meedoen. Daarna gaat Peter over op het filmprogramma en wenst iedereen een 
fijne avond. Achter de knoppen zit Han en Loes bedient het licht. 

De eerste film is van Mary en Foppe Huitema “Kerst” 

We zien Mary de kerstspullen ophangen en op een bijzonder snelle manier de kaarsen weet te 
plaatsen dit allemaal met sfeervolle muziek. Aan het eind wensen Mary en Foppe iedereen 
gezellige feestdagen en een gezond 2014 zonder bagger. 

De volgende film is van Evert Bakker een film uit 2007 opgenomen in grotten van Valkenburg 
de titel van de film “de grot der verlichting”. We zien een drukke menigte die zich door de gan-
gen proberen te persen. Het is een kakofonie van geluid en we komen tot de conclusie dat de 
ontwikkeling van videocamera’s aangaande de hoeveelheid pixels erg vooruit is gegaan. 

De film van Han “Little Christmas Town” loopt na enkele minuten vast en na een tweede start 
hetzelfde euvel besluit Han ermee te stoppen, jammer. 

We gaan verder met een film van Peter van der Horst “balorig” Een voice-over vertelt ons dat 
als de maanden korter worden en de feestdagen naderbij komen dat er dan bij veel Nederlan-
ders een bijzondere eigenschap naar bovenkomt “een bezoekje aan het tuincentrum” Op een 
speelse manier gaan we door het tuincentrum met een levende kerststal, ook de kinderen 
worden niet vergeten. Er is een tuin café aanwezig om even op adem te komen en je aanko-
pen nog even door te nemen, misschien ben je iets vergeten. Peter heeft nog geen bal gezien 
maar daar komt snel verandering in, manden vol gekleurde ballen vliegen over het doek. Aan 
het einde zien we de kassa die volgens Peter ook moet roken. Een heerlijke sfeerfilm die de 
gekheid van kerstaankopen aantoont. Na afloop vertelt Peter dat opnames zijn gemaakt in het 
tuincentrum de Boet.. 

Jan Catsburg sluit het eerste deel van de avond met “Kerst” we zien sfeervolle beelden met als 
ondersteunende muziek ” let it snow”. Jan sluit met een opname van een rendier met een bij-
zondere kop erop. 

Verslag clubavond (17 december 2013) 
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Verslag clubavond (17 december 2013) vervolg 

 Na al deze indrukken is het pauze en krijgen we een munt voor een consumptie. 

Voor dat we aan het tweede van de avond beginnen wil John het woord. John geeft aan dat dit 
zijn laatste avond is. De clubleden worden bedankt voor hetgeen hij de afgelopen jaren heeft 
opgestoken en heeft met veel plezier de club bezocht. Mart Pot wordt extra in het zonnetje gezet 
als beste regisseur en ontvangt uit handen van John een koninklijke onderscheiding. Peter be-
dankt John voor zijn inzet en sluit af met de woorden “we zullen je missen”. Daarna krijgt Dirk het 
woord om het clublid van het jaar 2013 te melden. De programma commissie mogen elkaar niet 
nomineren maar aan het bestuur is ontheffing aangevraagd. Door zijn enorme inzet voor de club 
en de hoeveelheid werk aan de clubfilm “Klony” is Mart gekozen tot clublid van het jaar 2013. 

Het spel vlotbruggen wordt aangekondigd en Rob geeft 
uitleg. Vlotbruggen 

Iedereen mag 3 x rollen/werpen en Han houdt de punten-
telling bij. 

Tussendoor kan men zich te goed doen aan lekkere 
hapjes en even bijpraten als je niet hoeft deel te nemen 
aan het spel. Als het spel is afgelopen wordt er druk ge-
rekend wie er met de prijzen naar huis gaan. Intussen 
gaat Peter verder met het kerstfilmpje “Kooriander” van 
Niek. Het koor zingt enkele carols in “Het Schippersrijk” 
te Uitgeest. Niek vertelt over de uitdaging die hij samen 
met Evert is aangegaan. Daarna toont Siem zijn ver-
nieuwde versie van “Turn on the Lights”. Jaap heeft een 
filmpje “eerlijk gejat” van youtube gehaald. Een komisch 

animatiefilmpje over Santa op de wijs van “Bohemian Rhapsody” van Queen. De laatste film die 
getoond wordt is niet echt een kerstfilm maar een film over Istanbul van Mart. We zien mooie 
beelden van het leven aldaar met prima ondersteunende muziek( sterk punt van Mart). We kun-
nen weer spreken van een echte Mart film, fantastisch. 

Aan het eind van de avond worden de “vlotbrugprijzen” uitgereikt door Rob  

1e prijs Anneke de Knegt 50 punten 

2e prijs John Markus 42 punten 

3e prijs Foppe Huitema 41 punten 

4e prijs Niek Mannes 37 punten 

Poedelprijs Dirk Visscher 9 punten 

Na de prijs uitreiking wil Rob de microfoon teruggeven aan de voorzit-
ter maar die is even weg. Kan zeker niet tegen zijn verlies of was het 
toch gewoon een toilet bezoekje. 

Peter sluit het officiële gedeelte en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen 
prettige feestdagen. 

Zie jullie weer op 14 januari 

Evert Bakker 
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CES 2014 Televisie trends 

Veel van de tv's op de CES zijn er puur 
voor de show. Fabrikanten tonen graag 
waar ze technisch toe in staat zijn. Het is 
een spelletje wie de grootste, dunste en 
scherpste tv heeft (zie het filmpje van  
Which) (https://www.youtube.com/watch?
v=dS1BSuCk0pY) 

 Dit jaar gaat het vooral om ultra-hd of 4K
-tv's. Per merk een kort overzicht van de 
modellen die dit jaar in de winkel zullen 
komen:   

•Samsung heeft 2 ultra-hd-tv series: de 
U7500 en U8500. De U7500 heeft een 
plat beeldscherm en komt in 4 beeldmaten van 48 inch, 55 inch, 65 inch en 75 inch. Tv's in de 
U8500 serie hebben een gekromd scherm van 55 inch, 65 inch en 78 inch. Prijzen zijn nog niet 
bekend.   

•Sony komt met 3 series van ultra-hd tv's: het topmodel is de X95, die heeft een beeldmaat van 
85 inch en led-lampjes op de achterwand van de tv, meestal zitten die in de rand van het 
scherm. De X9-serie bestaat uit modellen van 55 inch, 65 inch en 79 inch. De 'goedkope' X85-
serie komt uit in de maten 49 inch, 55 inch en 65 inch. Vooralsnog zijn de prijzen onbekend, 
maar vermoedelijk zal het 49 inch model rond de €2000 kosten. Eind juni zijn de tv's te koop.  

•Sharp komt in de tweede helft van 2014 met ultra-hd tv's van 60 inch en 70 inch. 

•LG en Philips komen met ultra-hd tv's in verschillende beeldmaten.   

 

Gekromde 5K-tv  

Tv's met afwijkende vormen zijn het helemaal dit 
jaar. Samsung introduceert een lijn met curved 
ultra-hd tv's. Het topmodel van105 inch heeft een 
5K-resolutie: van 5120 x 2160. De beeldverhou-
ding is 21:9, normale tv's hebben 16:9. De resolu-
tie is een stuk groter dan die van normale 4K of 
ultra-hd tv's: die hebben een resolutie van 3840 x 
2160. De kromming in het scherm zorgt volgens 
Samsung voor 'een intensere beleving dan op een 
platte tv'. Bij een eerste indruk van de gekromde 
Samsung KE55S9 oled tv bleek dat het gebogen 
scherm inderdaad een betere kijkhoek heeft, maar wel vanuit één kijkpositie en precies op de 
juiste afstand van het scherm. Het gebogen ontwerp is toch meer bedoeld als eyecatcher dan als 
verbetering van de beeldkwaliteit. klik hier onder voor het filmpje. 

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ahoTf4d-_k0) 

LG heeft een vergelijkbare 105 inch ultra-hd tv. 
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Schema clubavond verslag 2013 - 2014 

Dini van der lans 10 september 2013 
Anneke de knegt 24 september 2013 
Koos Veen 8 oktober 2013 
Niek Mannes 22 oktober 2013 
Foppe Huitema 5 november 2013 
Mary Huitema 19 november 2013 
Jan Catsburg 3 december 2013 
Evert Bakker 17 december 2013 
Arend Boer 14 januari 2014 
Rob Zwart 28 januari 2014 
Cor Verloop 11 februari 2014 
Siem Butter 25 februari 2014 
Kees Hooijboer 11 maart 2014 
Coert Kramer 25 maart 2014 
Jaap Brokkaar 8 april 2014 
John Markus 22 april 2014 
Piet Nijsen 6 mei 2014 

Is reeds geweest 
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Projectieschema 2013 - 2014 

Han Muijzert 10 september 2013 
Arend Boer 24 september 2013 
Arend Boer 8 oktober 2013 
Foppe Huitema 23 oktober 2013 
Foppe Huitema 05 november 2013 
Rob de Jong 19 november 2013 
Rob de Jong 03 december 2013 
Han Muijzert 17 december 2013 
Han Muijzert 14 januari 2014 
Arend Boer 28 januari 2014 
Arend Boer 11 februari 2014 
Foppe Huitema 25 februari 2014 
Foppe Huitema 11 maart 2014 
Rob de Jong 25 maart 2014 
Rob de Jong 8 april 2014 
Han Muijzert 22 april 2014 
Han Muijzert 6 mei 2014 

Is reeds geweest 
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Pinnacle Studio 17 

Pinnacle Studio 17 Ultimate; kleurijker en iets sneller 

Anderhalf jaar heeft Corel de tijd gehad om iets moois te maken van Pinnacle Studio 17. We zijn 
dan ook zeer benieuwd welke vernieuwingen dit populaire videobewerkingspakket heeft gekre-
gen. 

Pinnacle Studio 17 komt net zoals haar voorgangers in drie verschillende varianten op de markt. 
De goedkoopste versie Studio 17 kent nagenoeg geen enkele verandering als u dit vergelijkt met 
de Plus of de Ultimate versie. De Ultimate versie verschilt weer van de Plus. Zo krijgt u bij de 
Ultimate versie de plugins van iZotope Music & Speech Cleaner en de Redgiant Filmmakers 
Toolkit. Daarnaast stelt de Ultimate versie u in staat om Blu-ray discs te maken en om 4k Ultra 
HD-beelden te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interface van Pinnacle Studio 17 is op sommige punten aangepast. 

 

Na de installatie, die probleemloos verliep, starten we het programma. Direct valt op dat dit een 
heel stuk sneller gaat dan voorheen. Gelukkig geldt dit niet alleen voor het starten, maar voor de 
hele werking van het programma. Direct valt ook de aangepaste interface op. Deze is lichter 
geworden, de ronde hoeken van de tabbladen zijn vervangen door rechte hoeken en alle actieve 
knop accentueringen zijn weg. Tevens heeft Corel er voor gekozen om de verschillende onder-
delen van de bibliotheek te accentueren met een dun gekleurd streepje. Het ziet er allemaal net 
iets frisser uit dan in Pinnacle Studio 16. 

Er zijn ook twee wijzigingen die wij dan weer niet begrijpen. De hoofdtabbladen Bibliotheek, Film 
en Schijf zijn veranderd in Ordenen, Bewerken en Auteur. Dat wordt er nou niet direct duidelijker 
op. Vervelender is dat Corel de omlijning heeft verwijderd van een geselecteerd vensters. De 
consequentie hier van is, dat u vaak de video afspeelt in de verkeerde monitor. Het kost daarna 
onnodig veel tijd om de juiste frames in de video weer terug te vinden. 



Importeren en bibliotheek 

Pinnacle Studio ondersteunt nu de import van 4k Ultra HD video, in een resolutie van 3840x 
2160 met wisselende framesnelheden. Dat werkt prima, maar het is raadzaam om er dan wel 
voor te zorgen dat de projectinstellingen precies goed staan. Dat wil zeggen dat de resolutie, 
framerate en interliniëring overeenkomen met het videomateriaal. Wanneer dit niet het geval is, 
dan duurt het renderingsproces erg lang en wordt er ruim 75 procent van u processoractiviteit 
door dit proces opgeslorpt. 

De hardwareversnelling is nog niet zo goed dat er realtime kan worden gewerkt. achtergrond-
rendering blijft noodzakelijk. 

 

De kleurenbalken maken de 
Bibliotheek duidelijker. 

De Bibliotheek, die nu Ordenen 
heet, is overzichtelijker gewor-
den. De gekleurde lijntje die zijn 
toegevoegd maken direct duide-
lijk of u met media, project, col-
lecties of met inhoud te maken 
hebt. Deze gekleurde lijntje wor-
den niet alleen gebruikt in de 
hoofdnavigatie, maar ook op de 
tabbladen. Daarnaast zijn ook de 
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onduidelijke icoontje voor video, audio en foto’s uit de vorige versie vervangen, door hele woor-
den. De laatste wijziging die u aantreft is, zijn de twee permanente icoontje om uw mediabestan-
den op een bepaalde wijze te tonen. Dat kan dan bijvoorbeeld op map, collectie, tag, datum of 
bestandsnaam. 

 

Pinnacle Studio 17 ondersteunt nu 
Ultra HD. 

Wat men heeft nagelaten aan te pas-
sen zijn de Engelstalige benamingen 
die u tegenkomt in de navigatiebalk, 
bij het verwijderen van mediabestan-
den uit collecties en bij het verwijde-
ren van tags. Dat men verder niets 
heeft gewijzigd aan de werking van 
de Bibliotheek valt te begrijpen, want 
deze is gewoon goed. Met een paar 
klikken hebt u altijd de juiste clips 
binnen bereik. 

Editen 

Het belangrijkste verschil ten op zich-
ten van de vorige versie is dat na na 
drie dagen met Pinnacle Studio te 
hebben gewerkt, het nog steeds niet 

is gecrasht. In Pinnacle Studio 17 lijkt alles net even iets soepeler te werken. Dat merkt u al di-
rect wanneer u bestanden op de tijdlijn plaatst. De reden hiervoor is dat Pinnacle Studio 17 nu 
beter gebruik maakt van de grafische kaart bij het afspelen en renderen van videobeelden. Let 
wel, Pinnacle Studio is nog steeds geen 64-bits programma, dus de enige manier om de proces-
sor te ontlasten is door de grafische kaart in te schakelen. De gemiddeld load op de grafische 
kaart ligt tussen de nul en vijftien procent en dat is eigenlijk nog laag. Maar zoals gezegd, net 
genoeg om vastlopers te voorkomen. 

 

Selecties uit het bronmateriaal zijn nu te slepen 
naar de tijdlijn. 

Het valt tegen, dat er verder niet is gesleuteld aan 
Pinnacle Studio 17 om het nog beter te maken. De 
enige wijziging die u aantreft, is dat het nu mogelijk 
is om met de muis een geselecteerd beeld vast te 
pakken in de bronmonitor en deze te verslepen 
naar de tijdlijn. En dat terwijl een ieder die met Pin-
nacle Studio 16 werkt toch ongetwijfeld wel een 
wensen lijstje had klaarliggen voor deze versie. 

Zo is er nog steeds geen fatsoenlijk mixer om het geluid van verschillende sporen eenvoudiger 
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op elkaar af te stemmen, werkt de normalisering van geluid nog steeds niet afdoende en zijn 
alle geluidseffecten nog steeds in het Engels. Daarnaast is het nog steeds niet mogelijk om 
de titel te positioneren met de muis, zijn de standaardtemplates van effecten niet goed inge-
steld en stammen de meeste effecten nog uit een tijdperk van Pinnacle Studio 12. Wat ons 
betreft zijn dit gemiste kansen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trimopties zijn uitstekend in Pinnacle Studio. 

 

Dit alles neemt niet weg dat monteren met Pinnacle Studio makkelijk gaat. De gescheiden 
bron- en tijdlijnmonitor, de flexibele tijdlijn, de trimmonitor en de verscheidenheid aan editing 
mogelijkheden geven u de vrijheid die nodig is om snel en efficiënt een montage op te bou-
wen. 

Screen Capture 

Bij de Plus en Ultimate versie krijgt u de optie om schermafbeeldingen te maken. Hiervoor 
wordt een apart programma Sreen Capture (Corel Videostudio Capture) geïnstalleerd. Met 
dit programma kunt u schermopnames maken. De werking is super eenvoudig. Elk actief 
venster op uw bureaublad kan worden geselecteerd. De video wordt opgeslagen in WMV-
formaat, waarna u het kunt bewerken in Pinnacle Studio. Screen Capture is handig om bij de 
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hand te hebben om even snel een lesje op te nemen voor vrienden of familie om iets over de pc 
uit te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt nu zelf schermopnames maken en bewerken. 

Exporteren 

De grootste bottleneck van Pinnacle Studio, naast de crash gevoeligheid, van de vorige versie 
was de exportmodule. Pas na de laatste update van vorig jaar maart, was het mogelijk om 
enigszins kwalitatief goede .MTS-bestanden te maken. Dit ging weliswaar tergend langzaam, 
maar toch. In Pinnacle Studio 17 moet volgens de makers daar verandering in zijn gekomen. 
Corel adverteert met ‘tot wel 10 keer snellere video rendering’ met als voetnoot ‘als u werkt met 
AVC/H.264 gecodeerde video en als u daar ook naar toe exporteert’. Tevens geldt als voorwaar-
de dat u beschikt over een Nvidia videokaart uit de 600 serie of hoger. 

 

De dvd-menu's zijn van slechte 
kwaliteit. 

Op onze test-pc, een i7 2600 met 
een 8GB RAM-geheugen een SSD, 
een Nvidia GTX 670 en Windows 
8.1 voldoet aan alle eisen. Toch 
slaagden wij er maar bij één export-
instelling erin om de grafische kaart 
merkbaar te laten meehelpen bij het 
renderen van de video. Als eerst 
probeerden wij een dertig seconden 
durende avc-clip met beeld-in-beeld 
en een vervagingseffect te exporte-
ren naar een .MTS bestand. Dit 
bestandsformaat biedt namelijk als 
enige de mogelijkheid om de origi-

nele bitrate te handhaven. Het duurde exact twee minuten en eenenvijftig seconden om deze 
dertig seconden te exporteren. Daarbij fluctueerde de load op de grafische kaart tussen de één 
en vier procent. Exporteer je deze clip zonder hardware versnelling dan duurt het net zolang en 
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is de load op de grafische kaart hetzelfde. 

Alleen bij de export naar MPEG-4 merkt u iets van de hard-
wareversnelling. 

Bij de export naar het nieuwe Ultra HD formaat in een reso-
lutie van 3840 x 2160 duurde de export meer dan een kwar-
tier. Ook hier zien we geen merkbare activiteit op de grafi-
sche kaart. Daarbij zagen we tevens dat de bitrate van deze 
Ultra HD bestanden met 22 Mbit/s wel erg laag is. U kunt dit 
niet veranderen. 

Alleen bij de export naar MPEG-4 met AVC-codering zagen 
we een merkbaar verschil. Hier kwam de load op de video-
kaart op sommige momenten tussen de 2 en 18 procent te 
liggen. Het nadeel van deze optie is, dat de maximale bitra-
te maar 12 mbit/s kan bedragen. Uitstekend voor een inter-
netfilmpje, maar niet om fullscreen te bekijken op een HD-
TV zonder kwaliteitsverlies. 

Het maken van dvd’s en Blu-ray disks is simpel. De wijze 
waarop dit gaat is niet veranderd. Het is spijtig te constate-
ren dat Corel niet de moeite heeft genomen om de templates, die er meer dan voldoende zijn, 
eens flink onder handen te nemen en op te waarderen naar HD-resolutie. Nu moet u het doen 
met plaatjes van 320 x 180 pixels die enorm worden opgeblazen. Dat kan echt niet meer! 

Conclusie 

Het is prettig te constateren dat Pinnacle Studio 17 minder vaak crasht dan voorheen en dat de 
algemene werking van het programma soepeler verloopt. De grafische aanpassingen vergroten 
op sommige punten de duidelijkheid, waar ze op andere punten juist minder zijn geworden. Met 
Pinnacle Studio is een prima pakket voor zowel beginners als gevorderden om een goed film-
pje mee te maken. De middelen die u krijgt aangereikt om de film te monteren zijn afdoende, 
maar hadden beter gekund. Het exporteren van video in Pinnacle Studio gaat alleen bij de 
export naar MPEG-4 iets sneller en dat is jammer. Nieuwe gebruikers is dit pakket zeker aan te 
raden, want het is zonder meer het meest veelzijdige Nederlandstalige videobewerkingspakket. 
Beschikt u al over Pinnacle Studio 16 dan is overstappen alleen de moeite waard als die Pinna-
cle Studio versie bij u ook veel crashte. 

Pinnacle Studio Ultimate 

Naam: Pinnacle Studio 

Website: www.pinnaclesys.com 

Prijzen: 

Pinnacle Studio 17 €59,95 

Pinnacle Studio 17 Plus € 99,95 

Pinnacle Studio 17 Ultimate €129,95 



 

 

Wat kan ik er mee? 
 
Met FreeNAS kan je een NAS maken van een oude computer! FreeNAS heeft 
heel veel services. 

CIFS/SMB 
FTP 
TFTP 
SSH 
NFS 
AFP 
Rsync 
Unison 
iSCSI Doel 
UPnP 
iTunes/DAAP 
Dynamische DNS 
SNMP 
UPS 
Webserver 
Bittorent client 

 
Verder kan je ook rapport laten uitbrengen, doormiddel van e-mail, en je hebt 
nog veel meer functies 
 
Als je wilt weten hoe de services werken kijk dan op Youtube! 
http://www.youtube.com/watch?v=3eipH3EEWQI 

Wat heb ik nodig? 
 
Om het systeem wel een beetje soepel te laten lopen, heb je het volgende 
nodig: 
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Is een vereiste, ook als de installatie voltooid is 
Is alleen nodig voor de installatie 
 

De installatie  

 
Voor de installatie heb je even een CD-ROM Speler nodig, en een lege CD-
ROM 
 
1. Download het ISO bestand van FreeNAS 
(http://web.freenas.org/download-freenas.html)naar je bureaublad (dit is 
versie 9.2.0,  Hier kan je zowel de 32 bits als ook de 64 bits versie down-
loaden 
2. Brand het .ISO bestand op een lege CD-R, als je geen brandprogramma 
hebt, of een brandprogramma dat geen .ISO ondersteund, kan je ImgBurn 
(http://www.imgburn.com/index.php?act=download) gebruiken. 
 
3. Nu moet je met de computer waarvan je een NAS wilt maken, van de CD 
opstarten. 
In de BIOS, zet je CD-ROM op nummer 1 
 
4. Als de FreeNAS live CD is gestart (nadat je allemaal teksten langs hebt 
zien komen en een piepdeuntje hebt gehoord) druk je eerst op 9 en op 
ENTER 

Een werkende computer  
128 MB werkgeheugen (voor 7.2 wordt 512 MB aanbevolen, ik gebruik 300 MB en dat w
Een processor van 300 Mhz 
Een internet aansluiting 
Een CD-ROM Speler 
Een beeldscherm 
Een toetsenbord 
Een CD-R 
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5. In het menu dat nu komt, kies je voor Install 'full' OS on HDD + DA-
TA + SWAP partition en druk je op ENTER, bij het volgende scherm druk 
je ook op ENTER 
 
Let op: de harde schijf wordt hier geformatteerd, hierbij worden 
alle gegevens van de harde schijf gewist! 
 
6. Selecteer bij de volgende 2 schermen de goede apparaten, dus het CD-
ROM station waar de installatie-CD van FreeNAS in zit, en de harde schijf 
waar FreeNAS op moet worden geïnstalleerd 
Druk als bevestiging iedere keer op ENTER 
 
7. Nu moet je de grootte van de partities invoeren, deze staan standaard 
goed, dus bevestig 2 keer met ENTER (bij de vraag of je een SWAP partitie 
wilt maken mag je zelf weten, is natuurlijk altijd handig!) 
 
8. Nu krijg je de gegevens te zien, die moet je noteren! Druk nu op ENTER 
om door te gaan (als je precies de handleiding hebt gevolgd, heb je dit) 
 
9. Nu kom je weer in het installatie keuze scherm, denk nou niet 'is het fout 
gegaan?' want dit hoort zo! Selecteer Exit met de cursor toetsen en druk 
op ENTER 
 
10. Kies in het menu nu voor 1 en druk op ENTER dit is om de netwerk-
adapter in te stellen 
 
11. Kies de adapter waar (up) achter staat, of de goede adapter, en druk 
op ENTER 
 
12. Als je meer (actieve) netwerkkaarten hebt, kies je in het volgende 
scherm ook de goede adapter (doe dit net zo lang totdat je alle adapters 
hebt geïnstalleerd), anders kies je Finish and exit configuration, en 
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daarna op Yes 
13. Nu kies je in het menu voor 2, en druk je weer op ENTER 
 
14. Dit is een belangrijke stap! Als je van plan bent om FTP te gebruiken, 
gebruik je gèèn DHCP! Kies dan dus voor No en voer de goede instellingen 
in! 
Anders kies je drie keer voor Yes 
 
15. Noteer de gegevens die komen, dit is nodig voor het volgende onderdeel! 
Druk op ENTER (je hebt alleen het IP-Adres nodig!) 
 
16. Kies nu voor 7, Reboot system, haal de installatie CD-ROM er uit en de 
installatie is voltooid! Voor de configuratie, lees verder! 
 
Je hebt het beeldscherm en toetsenbord nu niet meer nodig, die kan je los-
koppelen! (ook overige kabels, er is alleen nog maar stroom en internet no-
dig) 
Je kan ook het CD-ROM station uit de computer halen, en alle andere onno-
dige onderdelen, zorg dan wel dat de stroom uit staat! 
 

De configuratie 

 
Nu FreeNAS is gëinstalleerd, moet je hem nog configureren 
Dit doe je door gewoon op een andere computer met internet browser, naar 
het IP-Adres van stap 15 te navigeren (let hierbij op dat je er http:// voor 
zet, als je de standaard poort hebt verandert!) 
 
1. Open op een andere computer je browser, en typ het IP-adres uit stap 15 
in (bij mij 192.168.1.106) 
 
2. Nu moet je inloggen, gebruik als gebruikersnaam admin en als wacht-
woord freenas, en klik op Login 
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3. Nu gaan we de taal en zo veranderen, ga in het menu op System staan 
en klik op General 
 
4. Alle vetgedrukte velden zijn verplicht! Typ bij Hostname de naam van 
de NAS in, dit is hetzelfde als de computernaam in Windows 
 
5. Voer ook alle andere velden in, je kan de taal op Nederlands (Dutch) 
zetten, en de gebruikersnaam veranderen, als je alles goed hebt ingevuld, 
klik je op Save 
 
6. Klik nu op de tab Wachtwoord om het wachtwoord te wijzigen, ook hier 
moet je op Opslaan klikken om de wijzigingen door te voeren 
 
7. Ga nu in het menu weer naar Systeem, maar kies nu Geavanceerd, 
zet hier een vinkje voor Uitschakelen console menu (optioneel, je kan 
dan alleen dingen veranderen via de WebGUI, Inschakelen van de con-
sole schermbeveiliging (optioneel, je scherm gaat uit na (in dit geval) 1 
seconde en Inschakelen kernel optimalisatie (aanbevolen) 
 
8. Als je rapporten van het NAS Systeem wilt ontvangen, moet je ook de e-
mail instellen! Klik hiervoor op de tab E-Mail en vul alle gegevens in, ge-
vold door (je raad het al) Opslaan! 
 
9. Om het wisselbestand in te stellen, ga je naar de tab Wisselbestand, en 
vul je de gegevens van stap 8 in 
 
10. Nu moeten we de schijven instellen, ga hiervoor in het menu Schijven 
naar Management, en klik op het plusje om een schijf toe te voegen, vul 
hier alle gegevens uit stap 8 in, en klik op Toevoegen 
 
De configuratie is nu ook klaar, nu moet je nog de services configureren, en 
zo nodig e-mail waarschuwingen over het NAS Systeem 
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Services aanzetten en configureren 

 
Klik in het menu Services op de Service die je wilt instellen, zet altijd een vink-
je voor Inschakelen! 
Als je een specifieke service niet snapt, zoek dan op Youtube naar Freenas - 
*onderdeel* 
Succes! 
 
De onderdelen zijn heel makkelijk te configureren, dus als je FTP aan wilt, ga 
je naar Services >> FTP, zet je een vinkje voor Inschakelen, zet je alle instel-
lingen goed, en klik je op Wijzigingen opslaan 
Snap je iets niet, of wil je wat bereiken (zoals een apart FTP account aanma-
ken, waarmee je alleen toegang hebt tot de map /mnt/guests/Louisdji stel 
ze in het daarvoor bestemde topic: 
http://www.nationaalcomputerforum.nl/showthread.php 

Wil je de installatie handleiding downloaden dan kan dat hier (Engels): 

http://web.freenas.org/images/resources/freenas9.2.0/freenas9.2.0_guide.pdf 
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Contributie bedraagt € 70.— per jaar 
inclusief contributiebijdrage aan FAA 
NH’63 en NOVA 
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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 
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