
 

 

 

De Videoclub Borne 

De Videoclub Borne (VCB) is een officiële 

vereniging van amateur filmers en bestaat 

sinds mei 2001. Het doel van de vereniging is 

het bevorderen van de amateur (video) film-

kunst in midden-Twente (Borne e.o.). Voorop 

staat het samen maken van steeds betere films 

en het van elkaar leren. Ook af en toe een 

‘uitje’ (bowlen e.d.) wordt daarbij echter niet 

vergeten. Het accent ligt hierbij op vakantie- 

en familiefilms, maar ook worden er speel-

films, kleine documentaires (zoals portret-

films) en meer-camera registraties gemaakt. 

 

Films maken, is dat niet veel te moeilijk? 

Nee, niet als je bij een videoclub bent met 

mensen die je hierbij kunnen en willen 

helpen. Het aardige van videofilms maken is 

vooral de combinatie van techniek (het 

maken van de opnames en de montage op de 

computer) en de creativiteit (hoe maak je nu 

een leuke film). De huidige beschikbare 

middelen voor het maken van een videofilm 

zijn betaalbaar en maken het voor iedere 

amateur mogelijk om echt mooie films te 

maken die niet onderdoen voor het werk van 

professionals.  

 

Wat bieden we nieuwe leden? 

Specifiek voor de ondersteuning van nieuwe 

leden bieden we het volgende aan:  

• De Praktijkavonden Filmen  voor begin-

ners (camera, standpunten, kaders, com-

positie) en Monteren voor beginners. 

• Workshop Windows bestandsbeheer, 

• Cursussen video editing: werken met de 

video montage programma’s (Windows) 

MagiX Video De Luxe, (Apple) FCP-X 

(5 avonden per cursus), 

• Cursus Filmen en fotograferen met je 

Smartphone (2 maal 5 avonden), 

• Persoonlijke hulp bij computer en/of 

video problemen. 

Ten slotte, op onze MagiX en FCP-X 

gebruikersavonden, kun je samen met de 

meer ervaren leden oefenen met, je eigen 

films monteren, werken aan nieuwe films 

en/of het oplossen van je specifieke computer 

en/of montage problemen. 
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De clubavonden 

In de oneven weken (op de woensdag) 

houden we onze clubavonden. We hebben 

een programma commissie die zorgt voor het 

invullen hiervan.  

Op de clubavonden worden vaak gastsprekers 

uitgenodigd, gaan we films (van ons zelf of 

van anderen) bekijken en bespreken of 

worden soms korte workshops gehouden. 

De cursussen 

In de even/oneven weken (op de woensdag en 

donderdag) houden we onze cursussen: 

• Filmen en fotograferen met je Smart-

phone, 

• (Windows) MagiX en/of (Apple) FCP-X 

video montage, 

• (voor gevorderden) Portretfilm maken. 

De praktijkavonden 

In de even weken (op de woensdag) houden 

we onze praktijkavonden. Deze zijn gericht 

op beginners en vooral bedoeld om de basis- 

vaardigheden aan te leren. We onderscheiden 

hierbij: 

• Filmen voor beginners: met onderwerpen 

als de bediening van de camera, stand-

punten, kaders, compositie. 

• Monteren voor beginners (de techniek): 

hoe monteer je eigenlijk een goede film? 

(juiste workflow, volgorde en lengte van 

shots, overgangen, cross-cutting, …) 

Na een korte uitleg, ga je hierbij, in koppels 

en onder begeleiding vooral dus zelf aan het 

werk. Daarna bespreken we de resultaten. 
 

Buiten de clubavonden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten de clubavonden worden soms in 

groepjes ‘projecten’ uitgevoerd. Voorbeelden 

hiervan zijn de diverse promotiefilms, een 

meer-camera registratie van een zangkoor, 

een theatergroep of een dansuitvoering 

(bijvoorbeeld bij het 30 jarig bestaan van de 

basisschool ’t Eimink in Hengelo). Als je het 

leuk vindt, kun je hieraan meewerken. 

Verdere  informatie 

Voor verdere informatie en enkele films, zie 

onze website: www.videoclubborne.nl. 

Daarnaast kun je contact opnemen met Lau 

Hopmans (voorzitter VCB, tel. 06-415782 

78). Voor 5 euro per avond kun je ook altijd 

aan een club- of praktijkavond deelnemen. 

Onze clubavonden worden gehouden op 

woensdag/donderdag avond (20:00-22:00uur) 

en momenteel “Op afstand” met ZOOM en 

Facetime. Voor actuele informatie, zie onze 

facebook pagina (zoek op “videoclubborne”). 
 

Graag tot ziens! 

 

De Fontein 

Première van het docu-drama De Spreekbeurt 


