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Introductie

� Corona: nieuwe uitdagingen voor de VCB: hoe verder?
� Zeker meer op afstand gaan werken � ZOOM + 

Teamviewer ?

� Vandaag eerste test met ZOOM:
� Test presentatie geven (powerpoint / camera’s)
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� ZOOM (+ alternatieven)

� Opstelling De Fontein

� Opstelling/Instellingen bij de clubleden thuis

� Test filmpje afspelen

� Evaluatie

� Mute deelnemers of niet? Vragen � hand opsteken!

� Bestuursvergadering � Graag jullie opmerkingen / 

terugkoppeling!



ZOOM

� (gratis versie) Video bellen tot 100 personen

� Gratis versie maximaal 40/45 minuten. Betaalde PRO 

account (Host: 14 euro/maand) geen beperking.
� Mogelijk nu langer? 

� Dezelfde sessie opnieuw starten?

� (zo nodig nieuwe sessie starten) � check even je email !
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� (zo nodig nieuwe sessie starten) � check even je email !

� Heeft iemand ervaringen?

� Veiligheid (gratis versie) 
� M.i. nu niet zo helder: lijkt mij (grotendeels) opgelost!

� Zie https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/privacytest-8-videobel-apps

� (was) inbrekers op de sessie (“Zombombing” ; porno).

� (was) Advertenties (zonder toestemming).

� (was) Doorverkopen email adressen.

� Gratis en 100% veilig gaat niet goed samen.

� Veel gebruikers � wordt goed in de gaten gehouden (dus lijkt mij voor hobby (VCB) ok).



Alternatieven

� (Apple) Facetime (max. 32 personen, incl. schermdelen). 

� (Windows en Apple)  Jitsi  (wel: Google Chrome verzamelt 

gegevens � Google instellingen goed zetten!).

� (Windows en Apple) Teams (?).

� (Windows en Apple) Google Hangouts (max. 10 
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� (Windows en Apple) Google Hangouts (max. 10 

personen, incl. schermdelen).

� Wereby (zonder downloaden/installatie en registratie, 

maar met maximaal 4 personen).

�Overzicht nog naar VCB website.

�Nog verder bekijken!



Opstelling De Fontein
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Opstelling thuis
(zie email beschrijving)

(zie 02_ZOOMsettings_Gebruiker_Lau14Mei2020.docx/pdf)

� Zoveel mogelijk iedereen dezelfde opstelling/instelling!

� Opstelling: Tweede scherm � gelukt?

� Account aanmaken & ZOOM instaleren.
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� Account aanmaken & ZOOM instaleren.

� ZOOM instellingen.

� ZOOM meeting starten/beantwoorden.

� Vragen/opmerkingen?



Découpage 
5-shots systeem

5-shots-systeem:
� Videojournalistiek : 5 basisshots die (als het ware) het oog volgen: 

(1) (wat) hameren (HANDEN), (2) wie is er aan het timmeren (HOOFD), 

(3) in wat voor setting gebeurt dat (OVERZICHT), (4) Hoe beleeft de 

hoofdpersoon dat (OVER-THE-SHOULDER), (5) Het tafereel vanuit een 

ander perspectief (ANDERE HOEK).

� Vormen samen een klein (beeld)verhaaltje,
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� Vormen samen een klein (beeld)verhaaltje,

� Geeft beelden die altijd zijn te combineren (geen springers)

� Eenvoudig � automatiseer dit bijvb.

� Wel voor situaties met actie, niet voor (statische) interviews.



Vijf shots MP4

Vijfshots_VCB15okt2017.mp4 � komt dat goed over?
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EffeBelle MPG/AVI

EffeBelle_totaal. MPG / AVI � komt dat goed over?
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Evaluatie

Opmerkingen?
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Opmerkingen?

Vragen?

Hoe verder? 


