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Wo 26 augustus a.s.: Open avond Videoclub Borne

FILMEN, Monteren OOK in CORONATIJD!!

De  Coronatijd  heeft  de  videoclub  uitgedaagd  om  op  een  alternatieve
digitale wijze hun kennis en ervaring over te brengen op cursisten. Ervaren
docenten geven op 26 augustus a.s. uitleg over hoe zij in het seizoen van
september 2020 tot en met april 2021 te werk gaan. 

In voorgaande jaren werd de open avond voor belangstellenden gehouden in
het clubgebouw aan de Twijnerstraat in Borne. Velen van hen waren verrast
van de mogelijkheden die de videoclub Borne hen te bieden had. Een groot

deel van hen werden lid om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Ook nu wordt U de mogelijkheid
geboden kennis te nemen van wat de Videoclub het komende seizoen kan bieden, zoals Film maken en leren
van (en oefenen met)  het  montage programma Magix (Windows) of FCP-X (Apple).  Maar heeft  U een
Smartphone,  dan kunt U ook daar ervaring met filmen en montage opdoen. Voor gevorderden is er o.a. de
workshop Portretfilm maken. 

De VCB bestaat bijna 20 jaar, kent circa 55 leden en is zeker niet alleen
voor  senioren.  De  vereniging  is  een  van  de  grootste  en  meest  actieve
videoclubs van Nederland waar  naast  kennis opdoen ook plaats  is  voor
gezelligheid  en  een  ontspannen  sfeer!  Naast  het  monteren  van  films
worden vaak bekende gastsprekers uitgenodigd die veel ervaring hebben
met  specifieke  onderdelen,  bijvoorbeeld  geluid.  Regelmatig  worden
buitenopnamen  gemaakt  (voorbeelden  zijn  de  Enterse  Zomp  en  dierentuin)  en  worden  er  excursies
georganiseerd, zoals naar het museum voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Let wel: zeker ook voor de huidige clubleden goed om een goed overzicht te krijgen van de mogelijkheden
het komende sizoen. Ik stuur iets voor de aanvang van de open avond een mail met een ZOOM link waarmee
de verbinding kan worden gemaakt,

tot woensdag, Lau.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Extra clubavond: do 24 sept. a.s.  Denekamp in oorlogstijd - Deel 2 
Oorlogsfilms zijn er alle vormen tijdens de vieringen van 75 jaar Vrijheid.
Maar  deze  film  gaat  over  de  oorlogsherinneringen  in  de  vroegere
gemeente  Denekamp  en  haar  kerkdorpen.  De  film  is  een  educatief  en
cultureel  project  met  een  unieke  (Nederland  -  Duitsland)
grensoverschrijdende  samen-werking.  Een  achtjarig  initiatief  van
filmmaker en lid van de Videoclub Borne Bertie Borggreve. Op donderdag

24 september de vertoning exclusief  voor leden van de Videoclub Borne!     Lokatie:
grote zaal van het Kulturhus in Borne.

Let  wel:  i.v.m.  met  Covid-19  kunnen  er  momenteel  maximaal  60  bezoekers  toegelaten  worden
(normaal circa 200).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Start Cursus FCP-X videomontage (Apple)
Altijd  al  aan  de  slag  willen  gaan  met  je  eigen
videomateriaal? Met FCP-X maak je in een handomdraai
de mooiste films,  waarna je  deze in een paar simpele
stappen  kunt  delen  met  vrienden  en  familie.  Tijdens
deze Apple montage cursus leer je  niet alleen hoe je schitterende films met
flitsende overgangen maakt, maar leer je ook hoe je deze op een website zet,

naar YouTube publiceert en hoe je een versie maakt voor iPod, iPhone en de Apple TV.

FCP-X is een Apple programma en draait alleen op Apple computers. De cursus wordt gegeven “Op
afstand” met (Apple) Facetime en zonodig (Apple) Berichten. Het lesmateriaal (en meer) voor de FCPX
training zal op de website www.moevi.nl geplaatst worden. Cursisten kunnen hiervan gebruik maken. 

Tijdens de curus leer je in 5 lessen stapsgewijs hoe je je eigen film kunt maken: 
 FCP-X interface: project aanmaken, importeren video en muziek, 
 Bewerken video: snijden, verplaatsen, overgangen toevoegen,
 Bewerken geluid: volume veranderen, effecten toevoegen, fade-in/fade-out, vertragen, 
 Bewerken video met geluid: Voice over toevoegen, muziek op internet zoeken en toevoegen, 
 Delen van de video: bestandsformaten, youtube, wetransfer.

De cursus wordt gegeven op de woensdagavond, van 20:00-22:00uur (data: 2/16/30 september, 28
oktober en 11 november) door Hans Meulenbroek en Peter Bourgonje. De prijs bedraagt 57,50 euro
voor de gehele cursus (5 avonden). Deze prijs is opgebouwd uit €20 specifiek voor de cursusavonden
en €37,50 voor het half-seizoens VCB lidmaatschap. Daarmee kun je dan ook weer weè l deelnemen aan
alle andere Clubavonden van de Videoclub Borne (zie de website). Aansluitend op de cursus kun je (als
lid  van  de  Videoclubborne)  deelnemen  aan  de  FCP-X  gebruikersgroep (ook  om  de  2  weken).  De
onderwerpen die we dan behandelen kiezen we met alle deelnemers samen.

Voor  meer  informatie  over  de  inhoud  van  de  cursus,  mail  naar  de  docent
hansmeulenbroek@icloud.com, voor opgave mail naar lau@hopmans.demon.nl.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Goed nieuws !

Na vele jaren is het dan eindelijk gelukt: Bertie is verenigd met zijn
echtgenote (en haar drie kinderen) uit Ghana/Kameroen! Na de twee
weken quarantaine, nu op weg naar een mooie toekomst. 

Heel, heel, heel hartelijk gefeliciteerd, Bertie. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niet zo goed nieuws 1!
Ons clublid Cees Tognini is aan het bijkomen van
een hartinfarct.  Namens de VCB heb ik hem een
kaartje gestuurd. 

Laatste bericht van Cees (17 augustus): Eerst hartelijk bedankt voor de
goede wensen mij toe gestuurd.  Tot op het moment ben ik bezig om
geestelijk en lichamelijk van de schrik te bekomen. Binnenkort start ik

in het ziekenhuis met een hart revalidatie dat tot een betere conditie moet leiden. Voor de rest ben ik van
plan om nog lang te leven en zo veel mogelijk creatief te zijn en de VCB te voorzien van films.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Niet zo goed nieuws 2!        [mail Bertie, za 22 aug 2020]

Gisteravond was, en ben nog steeds ontdaan na een telefoontje van Herman Ordelmans
uit Diepenheim. Hij zat de afgelopen bij  diverse avonden op de club en het laatste bij
Apple Hans. Velen kennen hem als een opgewekte man van ongeveer 80 jaar. We kennen
elkaar goed maar ik had de afgelopen tijd geen aandacht voor hem omdat mijn vrouw en
kinderen  over  zouden  komen  vanuit  Kameroen.  Herman  heeft  een,  wat  ik  van  hem
begreep, een hersenbloeding gehad en ligt al drie weken in het ziekenhuis. Hij kan niets

meer en heeft 24 verzorging nodig. Herman zit voor altijd in een rolstoel. Zoals hij tegen mij zegt is het,
naar alle waarschijnlijkheid, zelfs niet meer mogelijk om naar huis te komen naar zijn vrouw Wilma.
Vanzelfsprekend komt hij niet meer bij de videoclub. Mijn leven staat stil zegt hij. Ik was gelukkig en nu
kan  ik  niets  meer  alleen  net  een  beetje  praten.  Ik  vind  het  heel  erg  voor  hem  en  ook  voor  Wilma
natuurlijk. Ik moest alle leden de groeten doen. Straks ga ik hem bezoeken. 
. . . . . 
Vanmiddag  ben  ik  bij  Herman  geweest.  Hij  kan  op  zijn  benen  staan  om  het  bed  in  te  komen.  Zijn
rechterarm werkt nog behoorlijk en belangrijkste is dat je nog met hem praten kunt. Zijn verstand ogen
en het praten is wel aangetast maar het is nog goed te doen. Het is nu twee maand geleden en is zes
weken geleden van het ziekenhuis naar het Elisabeth in Delden gebracht. Hij ligt en zit in zijn rolstoel
totdat er een besluit komt welk verzorgingshuis hij vast naar toe kan. Groeten van Herman. 
Hij zei steeds. Tja het is niet anders, we moeten maar het beste ervan maken. Bertie Borggreve

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw op de website: Tutorials

Edius Tips & Trucs

 Zie: https://www.videoclubborne.nl/?page_id=4805

Bij de Videoclub Borne werken Paul Koppen de Neve en Paul Simon met het videomontage programma 
Edius!

FCP-X Tips and Trucs

 Zie: https://www.videoclubborne.nl/?page_id=4665

Bij de Videoclub Borne werken Hans Meulenbroek, Peter Bourgonje, Hannie Droste, Harrie Ribbers en John
Haxe met het videomontage programma FCP-X. Woensdag 2 september start de FCP-X montage cursus van
Hans en Peter (zie pagina 2).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de pers: Tubantia 12 augustus 2020  https://www.tubantia.nl/borne/videoclub-borne-doet-nu-

bijna-alles-online-anderhalve-meter-afstand-houden-lukt-echt-niet~a181a8d7/
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