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Woensdag 9 november a.s. workshop “Montage” - vierde avond
Leer van de profs: aanstaande woensdag de vierde (en laatste) avond van de workshop
“Korte Montage” van de professionele editor Ronald Voort. 

Deze  vierde les  komt Ronald  weer  naar  de  club en gaan we samen jullie  montages
bekijken.  Om (kostbare)  tijd  op  de  clubavond  te  besparen,  stel  ik  voor  dat  jullie  je
montages (uiterlijk dinsdag a.s. 18:00uur) van te voren naar mij opsturen via www.wetransfer.com.

Dit is je kans om weer een stapje verder te komen, dus laat deze niet voorbij gaan!

Donderdag 10 november
1. Les 2 cursus MagiX montage

Donderdag 10 november (20:00-22:00uur, grote zaal) de tweede les van de cursus MagiX
video montage.  Aangemeld hebben zich: Yacoub Matto, Peter Leijdekkers, Jos Wijering,
Gerard Nordkamp, Arnold Hoek en Johan Leeuwenkuijl.  De overige data: 24 november en
8/22 december (19 januari is  de reserve datum).  We zoeken nog een VCB Facebook
redacteur!!!

2. Les 3 cursus iMovie

Ook donderdag  10 november (Kelder, 19:00-21:00uur)
de  derde  les  van  de  cursus  iMovie.  In  les  3  gaan  we
verder  met  het  bewerken  van  de  video  en  het  geluid
(volume veranderen, effecten toevoegen, fade-in/fade-out, vertragen, etc. etc.).
De cursus wordt gegeven door  Lisette  Nijhuis,  zie  ook haar  VLOG kanaal  op

YouTube. Opgegeven hebben zich Peter Bourgonje, Jan Huijsman en Emmy Lokin. De overige data: 24
november en 8 december (22 december is de reserve datum). 

3. Les 5 cursus Filmen en fotograferen met je Smartphone

Ook donderdag  10 november  (20:00-22:00uur, kleine zaal) de  vijfde les van de
cursus Filmen en fotograferen met je Smartphone. Dit is de laatste les van het
eerste  deel.  Daarna  start,  bij  voldoende  deelname,  het  tweede  deel  van  5  avonden  (de  data:  24
november, 8/22 december, 19 januari en 2 februari). Geef je donderdag even hiervoor op bij mij.

Tot woensdag/Donderdag, Lau
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

** Videoclub Borne 15 jaar: Feestavond za 26 november (aanvang 16:00uur)! **
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Opgegeven  hebben  zich:  Anja  (2),  Annie(1),  Bert/
Henny(2),  Gerard  (Nordkamp:1),  Gerard  (Semmekrot:2),
Guus(1),Hans(2),Harry(2),Henk(2),Jan/Marja(2),Joke(2),
Lau(1),Louis(2),Peter(Bourgonje:1),Peter(Hendriks:1),
Peter(Leijdekkers:2),Reinald(1),René(Annink:2),René
(Nijkamp:2),Schelte(2), Yacoub(1) (totaal: 33). Dit aantal
ga ik doorgeven aan Kokerik, tot dan, Lau

http://www.wetransfer.com/


VCB activiteit: Zaterdag 19 november Filmen Scheepswerf"de Enterse Waarf"

De Regge was vroeger wat nu de A1 is, de  levensader van
Twente naar de Hanzesteden Zwolle en Kampen. 200 jaar
geleden voeren hier honderden Enterse zompen. Enter was
vroeger een schippers en zompendorp. 

Tegenwoordig  is  dat  niet  meer  zo  maar  wel  wordt  de
herinnering aan die tijd levendig gehouden. Aan de Lee in
Enter  ligt  namelijk  een  prachtige  werf,  waarin  zompen
worden gebouwd. Sinds de zomer van 2015 is een groep

vrijwilligers  hard  bezig  met  de  bouw van  alweer  de  vierde  zomp voor  Rijssen.  Deze  is  nu  in  de
afbouwfase en gaat dit voorjaar te water. 

Met de videoclub Borne brengen we een bezoek aan “De Enterse Waarf” op zaterdag 19 november a.s.
We krijgen een rondleiding en gaan dan filmen. Er zullen e e n of meerdere bouwers aanwezig zijn voor
uitleg en het verrichten van een aantal handelingen van de bouw. Idee is uiteraard: wij maken een
aantal leuke filmpjes en de Enterse Waarf heeft er wat PR materiaal bij. Idee is om (hierop aansluitend
en  om  dan  toe  te  voegen  aan  de  filmpjes)  in  het  voorjaar  met  dezelfde  boot  een  rondvaart  te
organiseren. Het programma is als volgt (lokatie De Enterse Waarf, werfstraat 19, Enter):

10:00uur            Ontvangst met koffie en krentwegge (3 euro p.p.)
10:30 - 11:00uur Rondleiding met film (25 euro totaal voor alle deelnemers)
11:00uur - 13:00uur Filmen 
13:00uur - 13:30uur Lunch (10 euro p.p.), min. 15 personen

Omdat het ‘kort dag’ is, willen we graag woensdag/donderdag a.s. weten wie belangstelling hebben.
Dus check even de agenda’s  en laat het me deze week weten. Meer informatie is te vinden op de
website  http://www.entersezomp.nl/  (m.n. )http://www.entersezomp.nl/34/varen/geschiedenis en
het in 2013 gemaakte filmpje https://www.youtube.com/watch?v=U78x7Zpm7ck&feature=youtu.be .

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magix perikelen en de oplossing daarvan

Naar aanleiding van vragen over Magix een paar mogelijke oplossingen. Als je een nieuwe desktop of
laptop hebt gekocht of je gaat upgraden naar Windows 10, wil je uiteraard je programma Magix daarop
installeren zonder een nieuwe versie te kopen. Als je zomaar je harde schijf formatteert zonder Magix
veilig te stellen, ben je het programma kwijt en daarmee je licentie. Die zul je dan opnieuw moeten
aanvragen.

Het kan gemakkelijker. Voordat je iets wist ga dan in Magix naar de menubalk(bovenin) en kies Hulp. In
het volgende rolmenu staat een optie “deactiveren”. Klik daarop, even wachten en je bent klaar. Bij een
volgende  installatie  van  Magix  kun  je  gewoon  je  serienummer  invoeren  en  alles  werkt  weer  als
vanouds. Het gaat hier om de versie Magix de Luxe 2016.
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VCB computer Tips en Trucs

https://www.youtube.com/watch?v=U78x7Zpm7ck&feature=youtu.be
http://www.entersezomp.nl/34/varen/geschiedenis
http://www.entersezomp.nl/


Het kan voorkomen, dat in het bovenstaande rolmenu, de optie “deactiveren” niet voorkomt. Dan moet
je  eerst  nog  updaten.  Blijf  in  hetzelfde  rolmenu  en  kies  voor  actualiseren.  Je  hebt  een
internetverbinding  nodig.  Het  programma  doet  nu  zijn  werk  en  als  het  klaar  is,  staat  de  optie
deactiveren er in. Met deze actie is trouwens je programma weer up-to-date, want je hebt nu de laatste
aanpassingen(patches) ook binnen gehaald.

NB. Je kunt trouwens ook deactiveren in oudere versies, maar dat gaat online, want die optie zit niet in
die  programma’s.  Daarvoor  ga  je  naar  www.magix.com ,  kies  “mijn  account”  en  “mijn  producten”,
“geactiveerde apparaten weergeven”, “uncheck” en dan “ja, ik wil het volgende apparaat deactiveren”.
Tenslotte “wijzigingen opslaan”. 

Als laatste nog een tip: kijk eens op de site www.magix.com. Daar vind je de laatste aanpassingen en
veel informatiemateriaal.

Succes, Gerrit Hemeltjen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VCB archief op Google Drive

Recent  toegevoegd  op  het  VCB Google  Drive  (zie  VCB nieuws  199  van  10
oktober j.l.) archief:
 (03_VCB_leden\09_artikelen\02_Hardware\Stekkers_en_Kabels)

 2016_AansluitgidsDeJuisteKabels_TipsEnTrucs.pdf

 (03_VCB_leden\09_artikelen\10_Windows10\)
 2016_WebfilmpjesYouTubeEtcDownloaden_TipsEnTrucs.pdf

 (03_VCB_leden\09_artikelen\10_Windows10\))
 2016_Automatische_Backups_TipsenTrucs.pdf

Wil je toegang tot dit VCB archief, geef dit dan aan bij mij. Ik geef je dan de juiste rechten. Heb je nog
geen GMAIL account, maak er dan eerst een op ,https://accounts.google.com/SignUp?hl=nl 

Lau
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 5 november: Bezoek Consumer Expo op de Dutch VR days 

Als onderdeel van de Dutch VR days (3-6 november a.s.) zijn Anja en Lau naar de “Consumer expo”dag
geweest: veel Virtual Reality filmpjes, spellen en toepassingen als instructiefilms maar ook in de zorg
als  afleiding  tijdens  het  prikken  of  als  healing  behandelingen  voor  depressies  (zwemmen  met
dolfijnen). Zie hieronder voor een impressie, Lau.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Volg de Videoclub Borne ook op facebook  (zoek
naar  “videoclubborne”).  Onze  redacteurs  zijn  Lau
(algemeen), Marja (MagiX thema-avonden), Andre 
(DCDD),  Rene  (Nijkamp)  &  Gerrit  (clubavonden),
Jan (Huijsman, cursus iMovie). 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=nl
http://www.magix.com/
https://www.facebook.com/Videoclubborne-1028767773858480/
https://www.facebook.com/Videoclubborne-1028767773858480/
http://vrdays.co/program/consumer-exhibition/

