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26 oktober 2014 

Een heerlijke zomer ligt achter ons. Het is gewoon jammer dat er 

ook zoiets als herfst en winter bestaat!  Het afgelopen halfjaar heb-

ben we alles kunnen doen wat we wilden doen; bezoeken aan van 

alles, vakantie, wandelen, fietsen, zwemmen, zonnen, tuin-

activiteiten.. is er nog meer? Het leek hier in de afgelopen tijd soms 

wel de rivièra! Zou het dan echt zo zijn dat als die opwarming door 

gaat,  Nederland een subtropisch klimaat krijgt? Ik ben nogal een 

kouwelijk type dus ik zeg meteen hoera.. maar goed, men zegt nu; 

het is weer even over. Miezerige regen en wind enz. zal uw deel 

zijn.Het geeft ons dan wel de gelegenheid, om al die evenementen 

en uitjes die ik heb gefilmd, eens mooi te monteren en op de media-

speler in de huiskamer te zetten. prima voornemen! Privé heb ik de 

laatste tijd veel mooie momenten. Eerst de viering van het 40 jarig 

huwelijk van Yolanda en mij, dan het huwelijk van mijn zoon Frank 

met zijn Veronica in Heemstede. Zeg maar eens dat er nooit iets 

gebeurd in je leven (ja, sommige mensen zeggen dat). Nee, wij 

mogen niet klagen over activiteiten. Onze filmclub is ook weer uit-

stekend op gang; fijne gasten op de clubavonden, met mooie pro-

gramma's en interessante onderwerpen. Het moet het enthousias-

me voor de film-hobby toch stimuleren op deze manier! Ik zie al 

weer uit naar de volgende clubavond en niet te vergeten, het ko-

mende Nova-festival. Beste mensen, houdt de camera bij de hand 

en maak mooie films. Het is echt genieten! 

Tot de volgende keer, 

Peter van der Horst 

Jaargang 37, editie  3 

ZAANARIO 

Videoclub Zaanstreek-Noord 

Van de  voorz i t ter  

Voorzitter 3 

Data clubavonden 5 

Verslag clubavond 6 mei 6 

NH’63 filmgala 27 april 6 

Verslag clubavond  9 september 8 

Verslag clubavond  23 september 10 

Verslag clubavond 7 oktober 12 

Filmdag verslag De Invasie 13 

Schema verslag 14 

Verslag clubavond 21 oktober 16 

Windows 10 18 

Go Pro 24 

DVD gaat 1000 jaar mee 26 

Schema projectie 15 

Pinnacle Studio 18 27 

Zaanario gegevens 29 

In dit nummer: 



 

 

 

 

 

 

P A G I N A  4  V I D E O C L U B  Z A A N S T R E E K - N O O R D  



P A G I N A  5  

Data clubavonden seizoen 2014-2015 
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  club avonden 2014-2015 versie oktober 2014 

9 sept 2014 Eigen producties: Vakantiefilms; Filmen op locatie producties Delft.. etc.. alles moge-
lijk. 

Verstrekken van twee opdrachten aan de leden; Opdracht I: maak een promotie 
filmpje van max. 4/5 min. over een streek, land, of ander onderwerp. (Deze filmpjes 
gaan we draaien op 3 januari tijdens de nieuwjaars borrel.) 

Opdracht II: maak een filmpje met het thema vrijheid. Maximaal 6 minuten, korter 
mag natuurlijk ook. We gaan deze draaien op de laatste clubavond 5 mei 2015.  

23 sept 2014 Spreker Franka Stas. EEN DOE AVOND! 

7 okt 2014 Videoclub Ronde Venen op bezoek 

21okt 2014 Vertonen van de 3 films, die door drie groepen gemaakt zijn, voor de Interclubont-
moeting van NH'63 op 23 november. Deze films beoordelen door de clubleden. 

4 nov 2014 
Spreker: Gerard Stam van Stamlight 

Gerard is een lichtman voor de professionele filmwereld.  

18 nov 2014 Voor de pauze, vertoning van de definitieve uitvoering van de films voor de Inter-
clubontmoeting met genodigden. 

Na de pauze een programma van films aangeboden en vastgesteld door de PC. 

2 dec 2014 Spreker: Marco Maas van het stuntteam Hammy de Beukelaar komt naar onze club. 

16 dec 2014 KERSTBIJEENKOMST 
Programma volgt 

13 jan 2015 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Verkiezing clublid van het jaar. Vertonen opdrachtfilms Opdracht I producties. 

27 jan 2015 CLUBKAMPIOENSCHAP EN VOORSELECTIE RONDREISJURY 
ZORG DAT JE MEEDOET. NU AL ACTIE ONDERNEMEN. 

10 febr 2015 Nog te bepalen 

24 febr 2015 Rondreisjury op bezoek bij Zaanstreek Noord. 

10 mrt 2015 Jaarvergadering 

24 mrt 2015 Nog te bepalen 

7 apr 2015 Nog te bepalen 

22 april 2015 Club bestaat 50 jaar 

5 mei 2015 Opdrachtfilms opdracht II vertonen en jaar afsluiten. (optie 19 mei) 
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Deze avond is het alweer de laatste clubavond van dit seizoen. 

Voor deze avond heeft de programmacommissie een opdracht gegeven voor het maken van 
een filmpje over kleuren en vlakken, Een niet alledaagse opdracht. 

Er zijn maar liefst 15 films die aan deze opdracht voldoen aan de gestelde opdracht 

Opvallend is dat verschillende makers lekker los gegaan zijn met key framing, een onderwerp 
wat ook zeker de moeite waard is voor een werkavond. 

Na vertoning van een 5 tal eigen producties is er net nog wat tijd over voor het samenstellen 
van 3 groepen die deze zomer 3 films gaan produceren voor de interclub ontmoeting later dit 
jaar. 

Peter sluit de avond en wenst een ieder een prettige vakantie en tot ziens op de eerstvolgende 
clubavond op 9 september. 

Piet Nijssen 

Verslag clubavond (6 mei 2014) 

Verslag NH’63 Filmgala (Regiofestival) 27 april 2014 

Ongeveer 10 leden van onze club hebben zondag het filmgala van NH’63 bezocht. 18 films 
waren genomineerd en de kwaliteit van de films was niet schokkend. Het gaat te ver om alle 
films te bespreken en ik zal me beperken tot de prijswinnaars. 
 
Voordat het gala begon, sprak de nieuwe voorzitter van NH´63, Kees Tervoort, Piet van 
Eerden toe en zwaaide alle lof toe die hij verdiende. Piet heeft verschrikkelijk veel gedaan 
voor de filmerij en doet nog veel, maar doet wel een stapje terug. Hij werd benoemd tot ere-
voorzitter van N H´63. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de categorie speelfilms werd onze club met Jack Valck-project Kloney nummer 1(!) met 
261 punten, dat goud betekende en een nominatie voor het NOVA festival in oktober a.s. De 
inhoud van de film hoef ik niet te beschrijven daar we deze al enkele keren hebben gezien. 
Tevens kreeg deze een bijzondere prijs voor het “dynamisch-creatieve camerawerk”. 
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Verslag NH’63 Filmgala (Regiofestival) 27 april 2014 (vervolg) 
 

De tweede plaats was voor onze zustervereniging Saenden met de film Baanter en de rat. Een 
film met een mix van Baantjer en Ciske de rat, gespeeld door theatergroep Flexibel, een groep 
verstandelijk beperkten, die vol overgave hun rollen vervulden. Deze film kreeg 254 punten en 
een nominatie voor het NOVA festival. Tevens kreeg deze film een extra prijs voor de zicht-
baar positieve uitstraling van cast en crew in het project. 
 
De derde prijs was voor de Groep Pro Deo met de speelfilm Hypocriet, waarbij 7 vriendinnen 
een relatie bleken te hebben met dezelfde man, wat uiteindelijk leidde tot het vrijgezel zijn van 
alle vriendinnen. Aantal punten 225 en een nominatie voor het NOVA festival. 
 
In de categorie informatieve films gin de eerste prijs naar Fred Boeré met de film Tegenlicht. 
Hierin wordt een vrouwe gevolgd in haar revalidatieproces na een ernstig auto-ongeluk. Op mij 
kwam deze film wat emotieloos over. Hij kreeg 251 punten, dat is goud en een nominatie voor 
het NOVA festival. 
 
De tweede prijs ging naar Alex Molin met een film over de waterspreeuw. Mooi gefilmd Schit-
terende natuur en vlak bij huis. Deze film kreeg 223 punt, wat betekent zilver plus. 
 
De derde prijs ging naar De terugkeer van Odysseus, een muziekfilm, waarbij de muziek is 
geschreven door een Turkse componist. Deze film verdiende 222 punten en kreeg zilver. 
 
In de categorie overig ging de prijs naar Videofilmers Velsen met de muziekclip You Oughta 
Know. Aan de hand van de tekst van de song werd geacteerd. Deze clip kreeg zilver plus met 
230 punten en een nominatie voor het NOVA festival. 
 
De clubfilm van Videofilmers Velsen kreeg zeer terecht het laureaat met 266 punten en een 
nominatie voor het NOVA festival. Het verhaal wordt vertelt door man die de oorlog heeft over-
leeft en een jeugdige koerier was. In een flash back zagen we een jongetje dat illegale blaad-
jes weg moest brengen, maar onderweg een groep Duitse militairen tegenkwam. Zij gaan het 
witte huis binnen en even later ziet hij een groepje Amerikanen naar binnen gaan. Hij snapt er 
niets meer van en als hij ontdekt wordt, wordt hij naar binnen gebracht, waar min of meer een 
orgie aan de ging was. Hij probeert op de hoogtepunt van het feest te ontsnappen, want men 
had een illegaal blaadje bij hem ontdekt (de rest had hij begraven) en hij dacht dat zijn laatste 
uur was geslagen. Maar om de één andere reden laten ze hem gaan. Goed gefilmd, de vertel-
ler in kleur en de flash back in zwart-wit. 
 
Na de prijsuitreiking om ongeveer 17.30 uur wenste de voorzitter onder dankzegging voor hun 
komst de aanwezigen wel thuis. 
 
Mary 
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Verslag clubavond (9 september 2014) 

Opening door onze voorzitter. De opkomst is prima, zoals altijd na de vakantieperiode. Peter heet 
mevrouw Anneke de Ruiter welkom. Zij komt een avond kijken en luisteren op de clubavond, wel-
licht is zij een toekomstig lid. 
 
De voorzitter staat stil bij het ontvallen van 3 van onze leden in het afgelopen jaar, om hen te her-
denken heeft het bestuur bijzondere films gekozen waarvan we gaan genieten voor de pauze. Na 
een minuut stilte leest Jaap Brokkaar een bedankkaart voor van Corry, de vrouw van Siem Butter. 
Als eerste film zien we die van Otto van de Krommenhoek; Cornelis de Vries. Hierna Van Siem 
Butter; De Siersmederij en van de hand van Cor werden 2 schitterende films vertoond waaronder 
De Keramiste. We zullen hen node missen, erg jammer dat de dood zo’n spelbreker is. 
 
Voor de pauze zou een filmpje van ondergetekende te zien zijn, edoch zij nam de verkeerde versie 
mee,” Avi “ kan niet op de club gedraaid worden. 
 
Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober is het Novafilmfesti-
val. Onze film Jack Falk Project Klony wordt gedraaid op 
zaterdag in blok 3 om 15.30 uur. Hierna eventueel met 
elkaar als afsluiting naar de “Chinees”. 
 
Pauze. 

 
 

Als eerste na de pauze de film van Rob de Jong: FOL Delft. Een 
overzicht van de antiekmarkt in Delft. Een geluk dat deze toe-
vallig op die dag werd georganiseerd, want dat bracht nog wat 
reuring in de zaak. Prof. Pley zou zeggen: de troep verhuist van 
de ene zolder naar de andere. 
 
Daarna kwam Jan aan de beurt. Jan is altijd zeer productief en 
sleept z’n camera overal mee naar toe. De titel En “datteme” 
prikkelde onze nieuwsgierigheid. Tijdens een gezamenlijk uitje 

van zijn werkgroep ontdekte onze voorzitter, die ook in 
dat groepje zat, een oud orgel in een oude schuur en ja 
hoor, hij kreeg er muziek uit. Hij bracht enkele meezingers 
ten gehore. 
 
Niek Mannes was met vakantie naar Nieuw Zeeland ge-
weest en liet ons een adembenemend landschap zien van 
wit besneeuwde bergen, watervalletjes en stromen. 
Nieuw Zeeland staat voor mij altijd als warm, maar nu 
blijkt, dat je er zelfs kunt wintersporten. 



Verslag clubavond (9 september 2014) vervolg 
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Ook Jan had een film gemaakt over ons uitje naar Delft. Een goed overzicht van alle drukte. 
 
Ook was Jan naar de Maasvlakte geweest, een geheel verzorgde dagtrip met een boot langs 
de nieuwe tweede Maasvlakte. Een indrukwekkende trip. 
 
Evert Bakker was aan het surfen in Wijk aan Zee, kleurige kytesurfers maakten de mooiste 
capriolen. Ook was hij bij feest in Akersloot, waar old timers en oude motoren werden bewon-
derd. Ook het rock en roll dansen ontbrak niet. 
 
 

In Delft was Evert niet verder gekomen dan de grote kerk, 
waar Willem van Oranje een praalgraf heeft. De film was geti-
teld “Je maintiendrai”en in kort bestek werd de moord op Wil-
lem van Oranje verteld. Door animatie liet hij hem zijn hand 
opsteken. Hartstikke leuk. 
 

 

 

De avond werd besloten met Graffiti, kunst of kitsch, 
een film van Mart Pot. Via kleurige spuitbussen liet 
hij ons zien wat er al zo met graffiti tot stand komt. 
Met op goede muziek kwam het kleurige palet aan 
ons voorbij. 
 
 

 

Het was een productieve avond en om ongeveer 22.30 uur kon de voorzitter voldaan de avond 
sluiten. 
 
Mary en Dini 
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Neem vooral je camera en statief mee want deze avond wordt een doe-avond onder leiding van 
Franka Stas. Gewapend met camera’s en statieven waren 18 leden neergestreken in ons club-
gebouw. Dit gold ook voor Anneke de Ruiter die voor de tweede keer aanwezig was. Nadat Pe-
ter de avond had geopend, werd duidelijk dat we haar als nieuw lid konden verwelkomen. Arend 
zat relaxed achter het presentatie-orgel, nog wel…. 
 
Franka stond al in de startblokken . We kennen haar al van diverse mooie films zoals “J’ai posé 
mes bagages”. Enthousiast vertelde ze over de AV-lessen die ze op een school voor voortgezet 
onderwijs geeft. We konden daar vooraf al kennis mee maken middels een tweetal promo-
filmpjes die voor de school had gemaakt. “De camera moet het shot interessant maken”, is haar 
betoog. Om cameravoering handen en voeten te geven heeft ze de methodiek van Ko Vleesch-
houwer als basis genomen. Een hulmiddel daarbij is: “geef een woord aan de verschillende type 
shots die we kennen”. Hierna passeerden die snel de revue. 
Elk standpunt en beeldkader heeft direct invloed de manier waarop de kijker het shot beleeft. 
Om actie aan te brengen is voor elk shot een ander standpunt en beeldkader van belang. Een 
andere belangrijk punt is, dat alles wat in beeld komt ook wordt gezien. Dus zorg ervoor dat alles 
in beeld een functie heeft. 
 
Afijn, hoog tijd om zelf in actie te komen. Er werden 4 groepen geformeerd welke aan de slag 
moesten met drie opdrachten; 
1. Elk groepslid maakt een statisch shot van iemand anders 
2. Elk groepslid maakt een dynamisch shot van iemand anders 
3. De groep filmt een scene met 3 spelers aan de hand van een kort scenario. 
Alle opnamen zouden worden getoond en besproken. Met zoveel camera’s een enorme techni-
sche uitdaging voor Arend. Gelukkig werd besloten om per groep maar één camera te hanteren. 
 
Al gauw was het een drukte van belang. Na wat overleg en navragen werden de eerste twee 
opdrachten door iedereen uitgevoerd. Voor de laatste opdracht moesten alle talenten aange-
boord worden zoals acteren, improviseren, regie en cameravoering. Evert maakte er een show-
tje van en dat was later goed te zien. Maar de camerabeelden moesten duidelijk maken wie de 
hoofdpersoon in het toneelstukje was. Zo waren alle groepen druk in de weer. Alle kaartjes wer-
den uit de camera’s getrokken en bij Arend stond het zweet op zijn voorhoofd. Wonderwel kre-
gen we alle resultaten op het grote doek voorgetoverd. Zo konden we van Franka horen wat de 
sterke kanten van de opnamen waren maar ook welke verbeterpunten zij zag. Al met al een 
gezellige en leerzame avond. 
 
Niek Mannes 

Verslag clubavond (23 september 2014) 

Fijn, dat ook Cor weer  

aanwezig was. 
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Foto’s clubavond (23 september 2014) 
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Verslag clubavond (7 oktober 2014) 

De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat Anneke de Knegt zich beschikbaar 
heeft gesteld voor de functie van 2e penningmeester waarvoor zij een hartelijk applaus ontving. 
 
Tevens werden de leden van de VIDEOCLUB DE RONDE VENEN hartelijk welkom geheten die 
de avond kwamen opluisteren met een aantal films waarvan de makers bij aanwezig waren. 
Zie hiervoor het programmaoverzicht van DE RONDE VENEN. 
 
Het begon met een vrolijke muzikale film “Country Time” waarbij de maker duidelijk in beeld was 
en aangevuld met toepasselijke beelden. 
 
De film “Salas” ging over een rondleiding op een schapenboerderij in Slowakije waar het ruwe 
leven van de herders duidelijk werd uitgebeeld. 
 
De film “L’Arbaz ma residence secondaire” was gefilmd waar de filmer Harm Tersteeg die daar 
jaren was ingeburgerd in een hechte Franse gemeenschap met mooie omgeving. 
 
In de film “welcome to my world” kwamen we in aanraking met kajakken in Antartica. 
Met de camera Pro Go werden de beelden spannend weergegeven, een bijzondere vakantie 
ervaring. 
 
De film “huis aan het water” gaf een inzicht in een therapie in een inloophuis 
 
In de 6e film maakten we kennis met de waterwerken en de geschiedenis van het Canal du Midi 
in Frankrijk. 
 
Het 40 jarig jubileum van de videoclub de Ronde Venen was een vrolijke promotiefilm, waarbij 
gebruik was gemaakt van het programma kinemac. 
 
In de film de making of “we’re young” kregen wij een indruk van Sarah en Julia. 
 
De films ‘het laatste station” en “na de 
begrafenis” waren films met mooie afwis-
selende en indrukwekkende beelden. 
 
De avond werd afgesloten met 2 vrolijke 
toegiften “200 jaar koninkrijk” en “snel 
weg” waarna de voorzitter de filmers 
bedankte voor hun bezoek met afwisse-
lende films. 
 
Koos Veen 
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Verslag filmdag (2 oktober 2014) 

De invasie van het Witte Team. 

Op 2 oktober zou onze groep (t.w. 
Anneke de Knegt, Jaap Brokkaar, 
Foppe Huitema, Henk Renaud, 
Stefan Vos, Sjoerd Stadt en Mary 
Huitema) beginnen met de opna-
men van een spectaculaire span-
nende film. 

De locatie welwillend ter beschik-
king gesteld door Jaap, was zijn 
huis. Nou dat heeft hij geweten. 
Op 1 oktober werd alvast de halve 
kamer ontruimd, want de appara-
tuur werd binnen gebracht. Lam-
pen, geluid, statieven, audio-
apparatuur, en een 4K camera. Wil je het nog professioneler hebben. Kwijlend stond 
Foppe over de camera gebogen. 

Die nacht heeft Jaap niet geslapen, want er zou toch eens ingebroken worden. Maar 
dat gebeurde niet. 

De volgende dag, om 08.00 uur, stroomde het huis vol met spelers en de leden van 
onze groep. Via Stefan en Sjoerd was een draaiboek gemaakt, de spelers gezocht en 
de apparatuur geleend. 

Eerst werd de bovenverdieping van het huis over hoop gehaald, daarna werd een 
etage lager gebruikt alsmede de trappen, slaapkamer, badcel en logeerkamer. Nannie 
Brokkaar hield haar adem in en hoopte dat alles heel zou blijven. Maar Jaap hield 
alles in de gaten, want hij was geluidsman. Toen daar alles naar tevredenheid was 
gefilmd, zakten de crew af naar de woonkamer. Een geluk was, dat het mooi weer 
was, zodat een ieder die niet aan de beurt was, lekker buiten kon zitten. 

De ploeg moest ook gevoederd worden, dus Nannie en Anneke aan het smeren. On-
ze twee jonge leden Sjoerd en Stefan, de eerste de regie, en de tweede fotografie en 
camera gingen onverdroten door 

´s Avonds om 19.00 uur zwegen de camera´s en kon het licht uit. Alles weer ingepakt 
en in de auto geladen. En Nannie en Jaap uitgeput op de bank. Maar gelukkig gaan 
ze 5 oktober uitrusten in Turkije. 

Sjoerd en Stefan het was een geweldige ervaring om jullie aan het werk te zien. En nu 
wachten op het eindproduct. 

Jaap en Nannie bedankt voor het gebruik van jullie huis. 

Mary Rep 
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Schema clubavond verslag 2014 - 2015 

Dini van der lans 9 september 2014 
Niek Mannes 23 september 2014 
Koos Veen 7 oktober 2014 
Mary Huitema 21 oktober 2014 
Foppe Huitema 4 november 2014 
Jan Catsburg 18 november 2014 
Evert Bakker 2 december 2014 
Rob Zwart 16 december 2014 
Anneke de Knegt 13 januari 2015 
Hein de Boer 27 januari 2015 
Jaap Brokkaar 10 februari 2015 
Arend Boer 24 februari 2015 
Kees Hooijboer 10 maart 2015 
Piet Nijsen 24 maart 2015 
Mart Pot 7 april 2015 
Sjoerd Stadt 21 april 2015 
Dirk Visscher 5 mei 2015 

Is reeds geweest 
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Projectieschema 2014 - 2015 

Arend Boer 9 september 2014 
Arend Boer 23 september 2014 
Foppe Huitema 7 oktober 2014 
Foppe Huitema 21 oktober 2014 
Rob de Jong 4 november 2014 
Rob de Jong 18 november 2014 
Han Muijzert 2 december 2014 
Han Muijzert 16 december 2014 
Arend Boer 13 januari 2015 
Arend Boer 27 januari 2015 
Foppe Huitema 10 februari 2015 
Foppe Huitema 24 februari 2015 
Rob de Jong 10 maart 2015 
Rob de Jong 24 maart 2015 
Han Muijzert 7 april 2015 
Han Muijzert 21 april 2015 
Arend Boer 5 mei 2015 

Is reeds geweest 
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Verslag clubavond (21 oktober 2014) 

Voorpremière van de in te sturen clubfilms en andere producties. 
 
Voorzitter heet een ieder welkom en spreekt zijn waardering uit, dat ondanks het slechte weer, 
bijna iedereen aanwezig is. 
 
Hij benadrukt nog even dat op 25 en 26 oktober in de Purmaryn in Purmerend het NOVA festival 
plaats vindt, waarbij wij vertegenwoordigd zijn met Klony. 
 
Voorts heeft Koos Veen een zak met videospullen meegenomen voor de liefhebber. 
 
Hans Witte schonk de club zijn steadycam. 
 
Ook mochten we een nieuw lid introduceren en wel Stefan Vos, een videomaatje van Sjoerd 
Stad, die samen heel veel hebben gedaan aan één van de in te sturen clubfilms. 
 
 

Als eerste de film van het blauwe team, die het ont-
staan van graffity hebben verfilmd. Deze film was nog 
niet klaar en dus moeilijk beoordeelbaar. Wel zijn er 
diverse tips gegeven om er een goed product van te 
maken. 
 

 

 

 

Als tweede het rode team, die met een bestaande productie kwam. Dit is de 
film van Evert Bakker en toont het Paasgebeuren in Spanje, waar veel werk 
van wordt gemaakt. We hadden deze film als eens gezien, maar Evert heeft 
deze ingekort tot 7 min. 
 
 

 

 

 

Het witte team heeft een speelfilm gemaakt, die ook nog in de 
steigers staat en gaat over een inbraak. Deze viel goed in de 
smaak en ik hoorde zelfs zeggen, dat het de beste van de drie is. 
 
 

Na de pauze worden eigen producties vertoond. Als eerste Jan Catsburg, die altijd de camera 
enthousiast in de aanslag heeft. Hij was present bij een dansuitvoering van een kleindochter van 
2 turven hoog, wat altijd een vertederend beeld oplevert. 
 
 



Jan was ook een dagje in Dordrecht geweest. We hebben heel veel schepen gezien, wat wel-
licht wat minder kan en aangepast aan het interview dat Jan heeft afgenomen van een eigena-
resse van een rondvaartonderneming. Het geheel was min of meer een registratie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Visscher heeft een rondleiding gehad in een 
bamboetuin in Frankrijk(?). Een heel interessant 
verhaal van de gids, maar weinig close ups van de 
bamboe. Goed geluid. 
 
Piet Nijssen had drie films op USB stick ingeleverd, 
maar helaas stond hier niets op. Hij gaat het thuis 
nog eens nakijken. 
 
Kees Hooyboer filmde oude schepen in Alkmaar, 
ook een registratie zonder commentaar. 
 
Dini v.d. Lans heeft een Luchtig uitje gehad. Haar 
schoondochter is helikopterpilote en zij zijn een 
dagje mee geweest. Goede close ups, mooie beel-
den echt een compliment waard. 
 
Foppe Huitema had van Youtube een filmpje ge-
naamd Luminaris. Deze film is bekroond op het 
Unicafestival en heeft 7 gouden medailles behaald. 
Een fantastisch animatie filmpje. 
 
Het was een productievolle avond. 
 
Mary 
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Verslag clubavond (21 oktober 2014) vervolg 
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Windows 10 

Windows 10 is te downloaden en te installeren, al gaat het voorlopig om een testversie die niet 
stabiel is. Wil je toch alvast proberen hoe Windows 10 eruit ziet, en of het echt zo goed is als we 
hoopten? Dan leggen we je hier stap voor stap uit hoe je Windows 10 kunt downloaden en in-
stalleren.  
We doen dit zelf op een virtual machine genaamd VMWare, maar voor een soepelere ervaring 
kun je het ook op je computer of laptop installeren, het proces daarvoor is hetzelfde. 
Voor je begint:  
Je begin je een dergelijk proces met het back-uppen van je data. Dat hoeven we eigenlijk niet 
tegen je te zeggen, maar we doen het toch omdat het heel belangrijk is. Dus zoek een harde 
schijf, knal al je vakantiefoto's en werkdocumenten op en leg 'em in de kast. Als alles goed gaat, 
heb je die schijf niet nodig, maar je weet nooit wat er met een dergelijke installatie mis kan gaan! 
 
Windows 10's Technical Preview is geen definitieve software, het gaat om een experimentele 
versie van het besturingssysteem waardoor het mogelijk is dat niet alles draait zoals het zou 
moeten draaien. Daarom is het belangrijk dat je Windows 10 op een aparte partitie zet en niet 
over je bestaande besturingssysteem heen schrijft. Windows 10 mag niet je enige besturings-
systeem zijn. Om die reden moet je eerst een nieuwe, lege partitie op je harde schijf maken. 
Hoe je dat doet, kijk bijvoorbeeld eens op http://www.computeridee.nl/workshop/organiseer-uw-
harde-schijven-met-partition-master/ of hier http://www.computeridee.nl/workshop/persoonlijke-
windows-7-installatieschijf-maken/ 

Je zult Windows 10 toch ergens moeten downloaden. Dat kan op de site van Microsoft.  

Je begint met het booten van het gedownloade ISO-bestand. Hoe je dat doet, beschrijven onze 
vrienden van PCMweb heel goed. Als je je pc hebt opgestart via usb, kun je beginnen met de 
installatie. We lopen die stap voor stap met je door. 

Stap 1 
Dit is het startscherm van je installatie. Je kunt hier normaal gesproken de taal kiezen waarin je 
Windows wil installeren, maar omdat het hier nog gaat om een experimentele versie kun je he-
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Windows 10 

laas alleen kiezen tussen Engels en Engels. Accepteer dat  verlies en klik op 'Next'. 

 
Stap 2 
Deze stap spreekt voor zichzelf. Klik op 'Install now' 
 

 
Stap 3 
Hier krijg je de verplichte kost voorgeschoteld, namelijk de Algemene Voorwaarden. Je kunt 
ze helemaal doorlezen (maar pas op!), maar na snel scannen kunnen wij je verklappen dat 
er niets geks in staat, dus klik je hier op 'I accept the license terms' en vervolgens op 
'Next' 
 
Stap 4 
Hier krijg je twee opties voorgeschoteld. Aan de ene kant kun je je bestaande Windows-
versie upgraden naar Windows 10, waarbij al je bestanden bewaard blijven. Dat moet je 
echter niet doen, want dan raak je je huidige Windows kwijt en zit je voor de komende 12 
maanden opgescheept met een buggy preview-versie. We gaan daarom Windows 10 naast 
je bestaande Windows installeren. 
 
Klik daarvoor op de onderste optie: 'Custom: Install Windows only (advanced)'. 
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Windows 10 

 
 
Hier krijg je te zien op welke schijf je je Windows-installatie wil hebben. Als het goed is heb je, 
voor je begon, een lege partitie gemaakt waarop je Windows 10 kunt installeren. Selecteer die 
partitie en klik op 'Next'. 
 

 
 
Als je hier deze melding krijgt, klik dan op 'Ok'. 
 



 
Stap 5 
Ga maar even koffie halen of boodschappen doen, want dit is het moment waarop je even moet 
wachten. Windows installeert nu, dus sit back and relax tot het systeem klaar is. 
 

 
 
Na een tijdje moet het systeem opnieuw worden opgestart, maar dat gebeurt automatisch. Als je 
écht geen 10 seconden meer kan wachten, klik je op 'Restart now'. 
  
Stap 6 
Daar gaan we dan! 
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Windows 10 

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



Windows 10 
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Stap 7 
Windows vraagt je nu wat instellingen te controleren of te accepteren. In principe werkt alles 
gewoon rechtstreeks, dus je hoéft niets te veranderen, maar als je graag wat meer controle 
over je opties houdt en iedere functie apart aan of uit wil zetten klik je op 'Customize' en ga je 
langs iedere aparte optie. Dat slaan we hier even over, dus klikken we op 'Use express set-
tings'. 
 

 
Stap 8 
Deze moet je wel invullen: je gebruikersnaam (niet persé je emailadres, maar gewoon je 
naam), en het wachtwoord. Uiteraard kun je die in Windows altijd nog wijzigen. 
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Windows 10 

 
Stap 9 
Et voìla, je kunt nu Windows 10, Technical Preview gebruiken! Geniet maar lekker van het 
startmenu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GoPro Hero 3, Sony HDR-AS15 & Drift HD Ghost 

Wanneer het er qua actie op los gaat, wagen wij daar liever niet onze kostbare camcorder of 
videofilmende fotocamera aan. Een ander punt is dat de conventionele camera de actievolle 
sporter vaak in de weg zit. Met de zogenaamde actiecamera vangt u meerdere videovliegen in 
één klap. De minicamera zit vrij aan de helm, kleding of frame van het voer/vaartuig. Het opne-
men gaat grotendeels automatisch. En de body van de actiecamera kan best een stootje, spatje 
en stofje hebben. 

 
De actiecamera, ook wel sport- en helmcamera genoemd, bedient de videofilmer die van flitsen-
de actie houdt op zijn of haar wenken. Geen gedoe meer met lijvige camera's uit de hand of 
tegen de schouder. Lekker de handen vrij want na het starten gaat de opname verder automa-
tisch. En het ontwerp van deze camera's is gewapend tegen camera-onvriendelijke omgevings-
invloeden. Hoewel niet echt goedkoop is het verlies in actie van de sportcamera aanmerkelijk 
minder kostbaar dan bij een dure hoogwaardige camcorder. 
Iedereen die van outdoor, biken, parachutespringen, crossen, bergbeklimmen, kanoën, bobslee-
ën, skiën, water- of motorsport houdt kan met actiecamera aan de slag. En daar komen dikwijls 
geslaagde en vooral leuke videoclips uit. Behalve in 2D kunt u met tweecamera’s naast elkaar 
ook in 3D opnemen voor nog meer spectaculaire resultaten. Een andere toepassing vormt het 
met meerdere camera’s de gebeurtenissen uit verschillende hoeken en gezichtspunten op te 
nemen. 
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GoPro Hero 3, Sony HDR-AS15 & Drift HD Ghost 

Wat is een actiecamera? 
 
De doorsnee actie- of sportcamera bestaat uit een compact camerahuis, vast groothoekobjec-
tief, interne kaartopslag, enkele simpele bedieningsknoppen en een accu. Meestal is er ook 
een viewerschermpje aan boord of kunt u dat optioneel aanschaffen. 
Voor zwaardere beproevingen is er een apart robuust en (spat)waterdicht camerahuis dat de 
inwendige opnamemodule tegen de elementen en fysiek geweld beschermt. De camera zelf of 
het speciale camerahuis bevestigt de gebruiker: 
- Met een band aan het hoofd of helm; 
- Met een klem aan het frame van een voertuig, vaartuig of sportharnas; 
- Op een apart statiefje. 
Het starten gaat via een druk op de knop bij het camerahuis of via een afstandsbediening. Let 
er bij 3D op dat beide camera’s tegelijk synchroon starten met opnemen! Bediening op afstand 
kan tegenwoordig ook per smartphone. De kwaliteit van de videobeelden varieert van stan-
daard DV tot Full HD. Onder normale lichtomstandigheden ziet het beeld er meestal aardig uit. 
Bij matig licht kan het videobeeld snel groezelig worden. Van het geluid moet u zich kwalitatief 
gezien niet veel voorstellen. 
Tegenwoordig zijn er al tal van typen actiecamera’s op de markt. Behalve eigen ontwerpen van 
gerenommeerde merken ook diverse look a likes. Bij de goedkopere modellen kan de kwaliteit 
tegenvallen. 

 
GoPro Hero 3 
 
Tot de klassiekers van de actiecamera’s behoort de GoPro Hero-familie. Veel nagedaan maar 
doorgaans niet overtroffen in beeldkwaliteit en functionaliteit. Het topmodel is de zwarte uitvoe-
ring (€ 499,-). Voor het vakantiebudget komt de zilveren uitvoering (€ 349,-) in aanmerking. 
Deze actiecamera kan op de body/huis zelf of op afstand bediend worden per app en 
smartphone (iOS). Maximaal zijn met de afstandsbediening tot 50 camera-eenheden te bestu-
ren. De bediening op de Hero zelf gaat via drie knoppen en een aanraakschermpje. 
Het opgeslagen videoformaat in HD op 25 of 50P valt voor dit type camera best goed te noe-
men. Ook het geluid is niet slecht. De zwarte uitvoering is meer lichtsterk en heeft minder klei-
ne beeldfoutjes. Het GoPro Hero-systeem kent diverse bevestigingsaccessoires en behuizin-
gen. De camera valt ook onder water in te zetten. 
 



DVD gaat 1000 jaar mee 
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De houdbaarheidsdatum van normale cd's en dvd's is maar zo'n tien jaar. De Millenial Disc 

gaat wel duizend jaar mee. 

 

Je maakt al jaren trouw backups van de familiefoto's en je belangrijkste documenten op cd-r's en 

dvd's en legt die in de kluis. Helaas, blijkt in de praktijk dat cd-r's en dvd's vaak nog niet eens tien 

jaar mee gaan, zo ondervond TechARP. Hij wilde zijn archief van zo'n driehonderd cd-r's die in de 

laatste zeven tot negen jaar waren opgenomen op een harde schijf zetten. Bijna tien procent van 

de schijven bleken gedeeltelijk of zelfs geheel onleesbaar. 

Het Amerikaanse bedrijf heeft daar wat opgevonden. Vanaf 1 september verkoopt het bedrijf een 

nieuw type dvd die je data bij kamertemperatuur voor duizend jaar preserveert. De Millennial Disc 

ziet eruit als een standaard dvd maar is opgebouwd uit lagen keihard materiaal. De data wordt met 

een laser letterlijk in de datalaag gegraveerd. Daarvoor heb je dan ook de Millennial Writer, een 

speciale dvd-brander voor nodig. 

De gebrande dvd's kan je wel met een gewone dvd-speler lezen. Hoewel muziek- en filmmaat-

schappijen met speciale apparatuur wel in staat zijn om commercieele muziek cd's en dvd's te 

produceren die honderden jaren mee gaan is de Millennial Disc het eerste product waarbij je als 

consument thuis betrouwbaar je digitale leven voor lange tijd op dvd kan branden. De Millennial 

Discs zullen zo'n 25 tot 30 dollar per stuk gaan kosten. 
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Nieuw Pinnacle Studio 18 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

D e  u l t i e m e  v i d e o b e w e r k i n g s s o f t w a r e  
 
U kunt elke uitdaging op het gebied van videobewerking aan met Pinnacle Studio 18 Ultimate, 
onze compleetste versie. Ultimate is gebaseerd op een nieuwe native 64-bitsarchitectuur, zodat 
u adembenemende films kunt maken met ondersteuning voor 4K Ultra HD-video. U krijgt alle 
functies van Pinnacle Studio Plus en meer, waaronder NewBlue-bonuseffecten, Blu-ray-
productie, iZotope Music & Speech Cleaner, extra Scorefitter-soundtracks en ondersteuning 
voor XAVC S voor 4K en HD. Geef uw video's extra pit met 2000+ overgangen, effecten en 
sjablonen, voeg de perfecte soundtrack toe en deel uw creaties eenvoudig online, op schijf en 
op apparaten. 

 
Krachtige videobewerking 

Gebruik slepen en neerzetten om automatisch films te maken of gebruik de modus 
Storyboard om uw films te plannen. Meer ervaren bewerkers kunnen de tijdlijn gebrui-
ken voor precisiebewerking. 

 
Live Screen Capture 

Neem content van uw scherm op en voeg opnamen toe aan films met Live Screen 
Capture. U kunt zelfs een voice-over toevoegen tijdens het vastleggen! 

 
Video-effecten 

Kies uit meer dan 2000 2D- en 3D-effecten om uw publiek te verrassen en met open 
mond achter te laten. 

 
Bewerken op meerdere lagen 

Doe meer met een onbeperkt aantal tracks waarmee u geavanceerde beeld-in-beeld 
en meerlaagse effecten kunt maken in HD of 3D, net als een Hollywood-pro. 

 



Nieuw Pinnacle Studio 18 
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Premiumeffecten van NewBlue 
Til uw video's naar een hoger niveau met meer dan 700 voorinstellingen en meer 
dan 55 plug-ins, waaronder: 

Motion Blends - video-overgangen die kronkelen, zoomen, worden uitge-
smeerd en ronddraaien. 

Light Blends - op lichteffecten gebaseerde overgangen met lichtflitsen, globes, 
stralen, stroboscoopeffecten en meer. 

Film Effects - creëer het authentieke uiterlijk van oude film met oneffenheden, 
trillingen, vlekken, krassen en korreligheid. 

Stabilizer - stabiliseer trillende video eenvoudig tot standvastige opnamen. 
Video Essentials 2 - maak een vignet, wissel specifieke kleuren in een scène, 

voeg beeld-in-beeld toe en corrigeer lensvervorming. 
Video Essentials 6 - verwijder kleine imperfecties, repliceer opnamen tot een 

videomuur, vergroot een videogedeelte voor nadruk. 
Video Essentials 7 - voorkom het tijdrovende gebruik van keyframes bij het 

toepassen van pixeleffecten, pan en zoom eenvoudig op stilstaande beel-
den en meer. 

 
Ondersteuning voor 4K Ultra HD-video 

U kunt probleemloos video opnemen in 4K Ultra HD dankzij de ondersteuning voor 
4K Ultra HD Video, die zelfs ondersteuning voor XAVC S en intelligente 4K-codering 
omvat. 

 
Verwijder ongewenste geluiden en verbeter uw audio  

Met iZotope Music & Speech Cleaner is het eenvoudig om ongewenste geluiden te 
verwijderen uit uw audio- en videobestanden. Ervaar de helderheid van geluid dat 
goed hoorbaar is! 

 
Video's delen en Blu-ray Disc-productie 

Post uw films online met delen in één klik op Facebook, YouTube en Vimeo. Maak 
dvd's en Blu-ray™-schijven en exporteer uw bestanden naar populaire indelingen, 
zodat ze kunnen worden afgespeeld op spelconsoles en mobiele apparaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  







 

 
Zaanario is een uitgave van film en videoclub Zaanstreek-Noord en is gevestigd te Wormerveer. 
 

 

 

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

 

 

Bankrekening NL07 RABO 0133 542 351  

t.n.v. Videoclub Zaanstreek-Noord 

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

Filmen is plezier voor ons 
allemaal! 

 Bezoek ook eens onze internetsite: 

www.videoclubzaanstreeknoord.nl 
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