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Facebook redacteuren: Lau (algemeen), Lau/René (clubavonden), Peter B (FCP-X).

Woensdag 7 oktober a.s. : tweede Laat Maar Zien avond
Op  de  clubavond  woensdag  7  oktober  a.s.  houden  we  de  tweede  “Laat  maar  zien
avond” waar de eigen films getoond en besproken kunnen worden. 

Geef ook even aan wat voor beoordeling je wilt. Kies tussen (a) lijstjes op het bord, (b) leden roepen
wat,  (c) helemaal geen of (d) juryrapport (door VCB kringjuryleden).  Het maximaal “lijstjes op het
bord” per avond is 4, bij meer, dan loten we. 

N.B.  de  films  kunnen  door  de  VCB  worden  gebruikt  voor  PR  doeleinden  (YouTube,  VCB  website,
Facebook, etc.). Heb je dat liever niet, vermeld dat dan even.

Graag weer jullie films uiterlijk a.s. maandag 5 oktober, 18:00uur (beschrijving via de email en de
film zelf via www.wetransfer.nl of als YouTube/Vimeo link) naar Reneé  (rene.nykamp@gmail.com). De
films worden dan met een verborgen link op YouTube geplaatst en de links vervolgens op de website
van de Videoclub Borne.  Deelnemers aan de ZOOM sessie kunnen de films dan zelf  via hun eigen
webbrowser vloeiend (zonder haperingen) afspelen.

Donderdag 8 oktober a.s.: MagiX Film maken: Windows bestandsbeheer
Aansluitend op de theorie les “Windows bestandsbeheer” van vorige week, de eerste praktijk
“les 1/6:  Opnamen opslaan op je  computer (bestandsbeheer)”  (door Gerrit).  Opgegeven
hebben zich: Ria v.d. Putte, Gerard Bergman, Lex Verloop, Tyton Elferink, Martine Olthof en
Carla Visser.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RABO ClubSupport 2020
De  jaarlijkse  RABO-clubactie  gaat  weer  van  start.
Dit keer onder een nieuwe naam RABO ClubSupport. 
We rekenen op jullie stem! 
           Ga naar  www.bankieren.rabobank.nl

Om deel te kunnen nemen moet je wel “LID” zijn van RABO, dus enkel een rekeningnummer is niet
voldoende.  Het is heel eenvoudig om lid te worden. Dat doe je op je digitale bankomgeving. Aan het
lidmaatschap  zijn  geen  kosten  verbonden.  RABO  verdeelt  een  aanzienlijk  bedrag  onder  de
deelnemende clubs, naar rato van het aantal stemmers op die club. Met een bijdrage uit deze actie
kunnen we als VCB toch weer wat leuks doen, dus STEM!

Vanaf  5 oktober,  gedurende een paar weken, kun je je stem uitbrengen op je favoriete club via je
digitale  bankomgeving  bij  RABO.  Via  onderstaande  link  kun  je  direct  je  stem  uitbrengen  op
VideoClubBorne. En daar rekenen wij natuurlijk op!  
     https://www.rabo-clubsupport.nl/centraal-twente/deelnemers?zoekterm=video_club_borne

Meer info staat op www.rabo-clubsupport.nl
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Alle  RABO-rekeninghouders  kunnen  deelnemen  aan  de  actie.  Misschien  heb  je  wel  meerdere
rekeningen bij RABO, dan mag je ook vaker meedoen. En je kunt ook bij vrienden en familie vragen op
de VCB te stemmen. Elke stem levert een hogere bijdrage op om ons doel te bereiken.

Stemmen doe je via je RABO-app of online via www.bankieren.rabobank.nl

VCB rekent natuurlijk op jouw stem. Zo kunnen we misschien het doel, de aanschaf van een 4K camera,
realiseren. Dus ………. DOE MEE !
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2DOC nieuwsbrief
Heb  je  interesse  in  documentaires,  abonneer  je  dan  op  de
wekelijkse 2DOC nieuwsbrief, zie 

 https://www.2doc.nl/nieuwsbrief.html

Vorige week bijvoorbeeld (klik op de links onder de titels):

Cannabis (NPO Plus): stijlvolle geschiedenisles over Neerlands relatie met softdrugs, aan de hand van
de zaak rond coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die al enkele
jaren in een Thaise cel zit

Doof kind: ontroerende film uit 2018 over het leven van de dove
twintiger Tobias de Ronde. ‘Het is mijn cultuur, mijn identiteit’

Drama  Girl     (NPO  Plus):  gestileerde  documentaire  over  een
Nederlands  meisje  dat  de  hoofdrol  krijgt  in  een film  over  haar
eigen leven
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwe ontwikkelingen: 360 graden en Virtual Reality (VR)
Hieronder wat voorbeelden van 360 graden en Virtual Reality (VR) camera’s, zoals de Vuze XR 360 en
180 3D (VR) camera (360 euro bij BOL.com) en de  Insta360 EVO 360 3D VR camera (ca 400 euro). De
opnamen die je hiermee kunt maken, kun je ook met je smartphone in een VR-bril 3-dimensionaal
bekijken  klik op de links (of op de plaatjes) voor enkele reviews en voorbeelden.

https://www.youtube.com/watch?v=9OIVNUMY68g

https://www.youtube.com/watch?v=aIRjBuGYQRA       

Insta360 EVO 360 3D VR camera (ca 400 euro)
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Status opgaven VCB cursussen & workshops d.d. 3 oktober 2020
Hieronder de status van de opgaven voor de cursussen/workshops tot zover. Kijk allemaal even waar
je aan deel wilt nemen en geef je dan z.s.m. even op. We weten dan waar we aan toe zijn.

Kijk ook nog even of de cursus MagiX videomontage (door Gerrit en anderen) iets voor je is
(of weet je wellicht anderen die mogelijk interesse hebben, geef het dan even door).  De
eerste les is op donderdag 29 oktober, dus je kunt je nog aanmelden!

Met  de  basiscursus  MagiX  videomontage  behandelen  we  alle  fasen  van  de  montage:  het
inlezen van het opgenomen filmmateriaal, het eigenlijke monteren van beeld en geluid, het

toepassen van beeldovergangen en effecten, het toevoegen van titels en muziek en het exporteren naar
bestanden of naar DVD/Blu-Ray disc.

Status opgaven VCB cursussen/workshops d.d. 29 september 2020
Maak je eerste MagiX film (optioneel voor MagiX basiscursisten) – Start 8 oktober 2020

Ria van der Putte (3e maal, gratis), Gerard Bergman (3e maal), Tyron Elferink, Martine Olthof, Frits 
Boertien (2e maal)

Workshop “Portretfilm maken” (door Lau Hopmans & Jan Kupper) start do 8 oktober (inbegrepen 
bij VCB lidmaatschap).

Louis Vijn

Filmen voor beginners (door Lau Hopmans, vanaf 16 september) Filmopnamen voorbereiden & 
maken: Ken je camera, Geluidopnamen, Verhaal, Standpunten, Compositie, etc. etc.  (inbegrepen bij 
lidmaatschap, start wo 16 september 2020).

-------------- Praktijk oefeningen samen met

Jenny van Dorsten Lex Verloop (nieuw lid)

Ria van der Putte Alleen

Martine Olthof Tyron Elferink

Henk Visscher Alleen

Cursus FCP-X (door Hans Meulenbroek, Peter Bourgonje: Data: 2/16/30 sept., 28 okt., 11 
nov.2020. Kosten VCB lidmaatschap (€37,50 voor een half seizoen) + cursusgeld (€20 voor 5 
avonden) = €57,50 totaal per cursus.

Bertie Borggreve, Harrie Ribbers(2e maal), Hannie Droste(3e maal), John Haxe(2e maal).

Cursus “MagiX Basis” montage (door Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher, Joke van Hierden). Data: 17 
sept. (check HW/PC, Gerard Semmekrot), 1 okt. (Bestandsbeheer), 29 okt., 12/26 nov., 10 dec. 
2020, 7 jan 2021. Plus: za 9 jan 2021 (praktijkochtend), do 21 jan. 2021 (Terugkom-avond ). 
Kosten VCB lidmaatschap (€37,50 voor een half seizoen) + cursusgeld (€20 voor 5 avonden) = 
€57,50 totaal per cursus

Ria van der Putte (3e maal, gratis), Gerard Bergman (3e maal), Tyron Elferink, Martine Olthof, Frits 
Boertien (2e maal)

MagiX – Gevorderden start do 4 februari 2021

Marko Zwier, Louis Vijn,

Cursus “Filmen & fotograferen met je Smartphone, Deel 1” (door Anja Jansen). 
Data:  17  sept., 1/29  okt.,  12/26  nov.  2020.  Kosten  VCB  lidmaatschap  (€37,50  voor  een  half
seizoen) + cursusgeld (€20 voor 5 avonden) = €57,50 totaal per cursus.

Jenny van Dorsten, Marko Zwier

N.B. Met m.b.t. de cursussen geldt dat alleen de eerste keer dat je deelneemt de 20 euro betaald dient te worden. 
De tweede, derde, … keer hoeft geen extra lesgeld betaald te worden.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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