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Corona: zoals iedereen ongetwijfeld weer heeft begrepen zijn alle fysieke bijeenkomsten
nog steeds niet mogelijk. Alle VCB activiteiten worden dus nog met ZOOM gehouden. Eind
januari volgt de volgende update.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Woensdag 19 januari a.s.: 
         De aanschaf van een nieuwe 4K video-camera!
Als je nieuwe video camera wilt aanschaffen, zie je al snel ‘door de bomen
het bos niet meer’: de vele vaktermen lonken je naar de diverse mogelijke
camera’s, maar zijn niet eenvoudig te doorgronden. 
Onze  eigen clubleden Jan Kupper  (links)  en Andreas Bertram  (rechts)

brengen op deze clubavond licht in de camera-aanschaf duisternis! Als professional volgt Andreas de
nieuwe ontwikkelingen qua (video) techniek en (montage) software op de voet. Jan heeft recent een
uitgebreide markanalyse  uitgevoerd,  zowel  voor  een eigen aanschaf  als  voor  de  aanschaf  van een
nieuwe camera voor de videoclub. Beiden hebben dus een goed en actueel overzicht van wat er zoal te
koop is. Plan is deze eerste avond op 16 maart (ik neem aan dan weè l fysiek bij elkaar) te vervolgen met
een tweede club (demo) avond.
Aan de hand van twee op dit moment (voor video amateurs passende) beschikbare camera’s zullen
Andreas en Jan de mogelijke afwegingen toelichten en met voorbeelden de verschillen laten zien. Voor
alle video amateurs zeer leerzame en boeiende avond, dat is al bij voorbaat zeker!
Ook dit wordt een “Op afstand” ZOOM sessie met Lau als ZOOM Host. De uitnodiging met de ZOOM link
wordt tussen 19:45 en 20:00 uur naar alle clubleden gestuurd. De voorbeeldfilms worden dan op de
VCB website geplaatst, zodat iedereen die zelf (zonder schokken) kan afspelen. Zorg dat je er bij bent!
 Zie ook nog de website van Andreas:  https://www.leomotion.net/  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Start ZOOM MagiX Gevorderden sessies (10 febr. a.s.)
Zoals al door Gerrit gemeld aan alle cursisten, volgt volgende week donderdag 27 januari de
laatste avond van de MagiX Basiscursus. 

De MagiX activiteiten gaan daarna verder met de  “MagiX Gevorderden” sessies.  Gerrit  en
Henk gaan dan dieper in op o.a. audio, kleurbewerking, reisroutes maken, panoramafoto’s
invoegen, werken met keyframes, timelapse, effectmaskers, sjablonen, diaslideshow maken

en fundecoratie.  Dus meer dan genoeg tot  april.  De data:  10/2,  10/3,  24/3,  7/4 en 21/4 (dus de
donderdagen in de even weken, steeds van 20:00-22:00uur en op afstand via ZOOM).

Voor de huidige deelnemers van de MagiX Basiscursus met een “Halfseizoens” lidmaatschap: je wordt
dan ‘gewoon’ lid van de VCB met ingang van 1 februari 2022 (met 70 euro als contributie voor geheel
2022). De opzegtermijn is eéeén maand, maar je bent dan minimaal tot 30 april (de duur van de cursus)
VCB lid. Wil je opzeggen per 1 mei 2022, dan dien je dat dus uiterlijk 31 maart (via aan mail naar
lau@hopmans.demon.nl) aan te geven (de contributie over de maanden sept-dec (40 euro) wordt dan
aan je terugbetaald). 

Was je niet bij de MagiX Basiscursus,  maar wil je wel graag aan deze  “MagiX Gevorderden” sessies
meedoen,  geef  je  dan  even  op  bij  Gerrit  (hemeltjenvanzuylen@kpnmail.nl,  met  een  CC  naar
lau@hopmans.demon.nl).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Do 20 januari a.s.: De Filmwerkplaats - Uitleg VCB Expertise Centrum 

VCB 

EXPERTISE

CENTRUM
https://www.videoclubborne.nl/?page_id=6476      (of klik op de afbeelding)

We kunnen komende week nog niet fysiek bij elkaar komen, dus de eerder geplande demo avonden
schuiven nog even op. Hopelijk kunnen we daar dan in februari mee starten. In plaats daarvan, op do
20 jan. a.s. door Lau een rondleiding door het  “VCB Expertise Centrum”.  Deze avond staat open voor
alle leden die hier belangstelling voor hebben.

Iets voor 20:00uur wordt (door Lau) de ZOOM link naar alle VB leden gestuurd.

Opgegeven hebben zich voor De Filmwerkplaats: Lau Hopmans, Fred Boender, Gerard Semmekrot, 
Henk Visscher, Jan Hooftman, John Haxe, Paul Simon, Paul Horsthuis, Peter Hendriks, Rene Nijkamp, 
Tyron Elferink en Simon Poelmann.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wijzingen VCB Clubprogramma

wk datum
Clubavonden 
Trekker Omschrijving

5 2 feb Lau Laat maar zien avond 4/4

7 16 feb
Alfred de Gier
Bertie Borggreve

Monteren met het gratis (Windows/Apple) programma 
“Da Vinci Resolve”

9 2 mrt Andreé  Bourgonje
Dynamisch Filmen met een Gimbal (actieve stabilisator voor je 
camera)        https://www.videoclubborne.nl/?page_id=5970   

11 16 mrt
Andreas Bertram
Jan Kupper

Deel 2 van "De aanschaf van een nieuwe 4K video-camera" 
(demo-avond).

13 30 mrt Lau Beoordelen van Films / Filmanalyse: verhaalopzet & filmtechnisch
15 13 apr Lau VCB Slotavond met verkiezing publieksprijs
17 27 apr Koningsdag

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestuursbesluit Laat-Maar-Zien avonden

In de bestuursvergadering van 21 dec 2021 zijn de volgende nieuwe ‘spelregels’ voor
de LMZ avonden afgesproken:
 Alleen films waar clubleden de afgelopen 12 maanden aan gewerkt hebben 

(filmen en/of (opnieuw) montage) worden vertoond.
 De aankondiging wordt uiterlijk 10 dagen van te voren (zondag avond) naar alle leden verstuurd.
 Films kunnen tot uiterlijk 3 dagen van te voren (dus ook zondag avond, maar 1 week later) 

worden ingestuurd.
 Voor films die daarna worden aangemeld, beslist de cooö rdinator van de Progr. Comm. (principe: is 

er plaats dan wordt de film meegenomen, zo niet dan schuift de film door naar de volgende LMZ 
avond en komt dan bovenaan de lijst).

 Als er onvoldoende films zijn, zorgt de cooö rdinator Progr. Comm. voor een (eventueel deels) 
alternatieve invulling.

 Films die langer duren dan 15 minuten, kunnen wel worden aangemeld, maar dan wordt er een 
jury gevormd van ten minste twee bestuursleden. Deze jury bepaalt dan of deze films vertoond 
gaan worden. Dit zal normaal gesproken pas op een volgende LMZ avond zijn.

Op dit moment is Lau de “coördinator Progr. Comm.”. 
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De eerstvolgende LMZ avond is woensdag 2 februari a.s. Hierbij gelden de volgende
regels:
 De maximale lengte van de films is 15 minuten.
 Meerdere films per persoon zijn welkom, maar we maken dan 2 (of zo nodig 3,

etc.) rondes,
 Bij teveel films, geldt plaatsing op volgorde van inzending en zolang het past binnen de tijd (de 

rest schuift door naar de volgende LMZ avond en komt dan bovenaan de lijst).
 Films worden alleen vertoond als de maker op de LMZ avond aanwezig is.
 We vertonen eerst de bovenstaande films van de eigen clubleden en sluiten (alleen bij voldoende 

tijd) af met een film van een andere videoclub en/of uit voorafgaande VCB seizoenen.

Graag jullie films uiterlijk zondag 30 januari, 18:00uur aanmelden bij Reneé  (rene.nykamp@gmail.com).
De film(s) zelf graag via  www.wetransfer.nl sturen. De films worden dan met een verborgen link op
YouTube geplaatst en de links vervolgens op de website van de Videoclub Borne. Uiteraard kun je ook
een link naar een eigen video kanaal sturen. Graag ook een korte omschrijving van je film(s) voor op de
VCB website toevoegen.

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 (na de LMZ avond)). 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.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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