
 

Met een camera en laptop met videobewerkingsprogramma kom je al heel ver. Lisette Nijhuis geeft 

belangstellenden morgenavond uitleg.         © Robin Hilberink 

Videoclub Borne: ‘Echt van deze tijd' 
BORNE - Het gebeurt tegenwoordig altijd en overal: fotograferen en filmen met de 
smartphone. Vaak blijft het ook daarbij. De Videoclub Borne laat zien wat je vervolgens 
met al die beelden kunt doen. 

De suggestie dat een videoclub vooral iets voor oudere mannen zou zijn, veegt Lisette Nijhuis 

meteen van tafel. "Filmen en fotograferen met de smartphone is helemaal van deze tijd, 

ongeacht leeftijd of geslacht. Vooral tijdens vakanties wordt veel vastgelegd. Zonde als dat 

alleen maar ergens op een computer komt te staan. Want wie heeft nu zin om drieduizend 

vakantiekiekjes te bekijken? Het is veel leuker als je weet wat je allemaal met je foto's kunt 

doen. Dat leer je op de videoclub." 

Morgen houdt Videoclub Borne een open avond voor alle belangstellenden. Lisette Nijhuis 

(18) geeft dan uitleg over onder meer montage met het programma Apple FCP-X/iMovie. Ze 

kwam min of meer toevallig met de club in aanraking. "Al jaren ben ik bezig met fotografie, film 

en computers. Twee jaar geleden zag ik tijdens Borne op z'n Best een stand van de videoclub. 

Ik ben er toen op afgestapt. Sindsdien kom ik regelmatig. Tegenwoordig help ik vaak anderen, 

maar nog steeds steek ik er zelf ook wat van op. Je leert altijd dingen van elkaar." 

Twee jaar geleden zag ik een stand van de videoclub. 

Ik ben er toen op afgestapt 
Lisette Nijhuis 

Twentse Courant Tubantia (Alice Plekkenpol 27-08-19) 



Afkicken 

Binnenkort begint Lisette aan haar laatste jaar vwo. Graag zou ze daarna verder gaan met 
video en fotografie, maar concrete plannen in die richting zijn er nog niet. Bovendien moet ze 
nog even afkicken van een jaar highschool in de Verenigde Staten. "Ik kwam pas medio juni 
terug uit Oregon. Daar verbleef ik bij een gastgezin. Heel leerzaam en indrukwekkend. De 
school besteedde elke dag aandacht aan documentairefilms maken, ik heb er veel van 
opgestoken. Met het gastgezin bezocht ik het Smith Rock State National Park, waar ik een 
korte film over maakte." 

Eerder was Lisette al actief als vlogger op YouTube, 'maar daar ben ik mee gestopt'. "Ik vond 
het gewoon niet meer zo leuk om te doen. Nu houd ik mij meer bezig met fotografie, vooral 
portretten maken. Daarom zit ik sinds kort op Facebook en Instagram. Nee, veel volgers heb ik 
nog niet, dat komt vanzelf wel. En wat betreft het filmen gaat mijn voorkeur uit naar de natuur. 
Dat heeft ongetwijfeld met mijn Amerikaanse tussenjaar te maken." 

Vakantiefoto's 

De jonge Bornse vindt het leuk haar kennis over te dragen op andere amateurfilmers. "Je kunt 
zoveel meer met je vakantiefoto's doen, zoals er een leuke film van maken met muziek en 
teksten erbij." Uitleg geven vond ze de eerste keer een beetje eng, al wende dat snel. "We 
hebben hier immers allemaal dezelfde interesse." 

Je kunt zoveel meer met je vakantiefoto's doen 
Lisette Nijhuis 

De videoclub telt zo'n vijftig leden uit de regio rondom Borne, mannen en vrouwen, jong en 
ouder. De activiteiten bestaan uit clubavonden met gastsprekers, praktijkavonden, workshops 
en cursussen. Zo begint donderdag de cursus portretfilm maken, een vervolg op de eerder 
gehouden minikronieken. Ook gepland staan lessen filmen en fotograferen met de 
smartphone, en filmmontage. 

Fabel 

Volgens Lisette is het een fabel dat de technische kant van filmen vrouwen of senioren zou 
afschrikken. "Ik merk juist dat de meeste mensen willen meegaan met de nieuwste 
mogelijkheden: filmen met de smartphone doet tegenwoordig bijna iedereen. Hier leer je hoe 
je dat beter kunt doen, bijvoorbeeld door te filmen vanuit diverse verrassende standpunten." 
Ze toont een duidelijk voorbeeld op haar laptop: een wandelaar vastgelegd door een op de 
grond geplaatste camera. De grote schoenen komen recht op de kijker af. 

Ook Lisette Nijhuis leert al doende nog steeds bij. "Ik was altijd al in computers 
geïnteresseerd, en vond in het begin veel informatie op internet. Maar bij zo'n club is het toch 
anders. Je bent meteen met de praktijk bezig, wisselt tips uit en helpt elkaar verder. Als dat 
een betere video oplevert, geeft dat echt voldoening. En bovendien is samen je hobby 
uitoefenen gewoon heel gezellig." 

De gratis informatiebijeenkomst van morgenavond is om 20.00 uur aan de Twijnerstraat 6 in 
Borne. Graag aanmelden bij Lau Hopmans, e-mail lau@hopmans.demon.nl 


