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Van de Voorzitter
Geluk en gezondheid voor iedereen.
De dagen rond de Kerst zijn voor velen van ons dagen van bezinning.
Dan volgt “oud naar nieuw” en wordt de balans opgemaakt.
Nieuwe plannen worden besproken en nu maar hopen dat er geen
vreemde dingen gaan gebeuren. Een witte Kerst is het niet geworden en
voor de jaarwisseling zijn er geen voorspellingen in die richting.
Ik wens jullie allen een feestelijk uiteinde, een goede gezondheid en
voorspoed in het nieuwe jaar 2018. Als dat allemaal lukt komen de
creatieve ideeën voor een leuke film ook wel boven borrelen.
Wanneer de nieuwe uitgave van Digital Movie op de mat valt ben ik
altijd wel weer benieuwd wat er op foto- en filmgebied is te beleven.
Het blad krijgt via mij vaak een tweede leven, omdat er enkele buren zijn
die weliswaar geen filmhobby hebben, maar het toch interessant vinden
er even in te snuffelen.
Bij hen vandaan komen dan weer bladen als ComputerIdee en Computer
Tips & Trucs bij mij. Die bladen staan bol van verhalen over alles wat met
computers, programma’s en aanverwante artikelen te maken hebben.
Het kan gaan over de nieuwste snufjes bij telefoons, computers en
software. Alles om het je als gebruiker makkelijker te maken.
Er staan ook regelmatig oplossingen in voor problemen die je tegenkomt
tijdens het gebruik van de computer of telefoon. Neem alleen maar de
overgang naar het Windows 10 besturingssysteem. Daar wordt veel over
geschreven.
Op zich ging het bij mij in de oude situatie met Windows Vista prima.
Alle programma’s werkte naar behoren inclusief mijn Magix
videomontageprogramma.
Daar de ondersteuning door Windows van de besturingssystemen XP en
nu ook Vista is verdwenen heb ik de overstap naar Windows 10 toch
maar gemaakt. Vreemd genoeg gaat het werken op mijn desktop pc
onder Windows 10 best goed, maar op mijn laptop loop ik toch
regelmatig tegen onverwachte zaken aan. Ik denk wel eens, zou ik de
enige zijn die het idee heeft dat alles niet altijd zo soepel loopt als je zou
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wensen. Ook een lastige is, dat Windows 10 bijvoorbeeld zelf bepaalt
om te gaan updaten. En ik maar denken dat Magix dan traag werkt.
In de nieuwe Windows 10 Creators Update schijnen een heleboel
probleempjes te worden opgelost. Ach, misschien moet ik meer geduld
hebben. Die bladen zijn in ieder geval best wel handig. Ook als
naslagwerk om sommige zaken beter te begrijpen.
Gerard van Schie

Verslag clubavond 25 september
De eerste clubavond van het seizoen start in de nieuwe locatie van
Buurthuis Hornmeer. Het is nog even zoeken naar de juiste tafel- en
stoelopstelling maar de ruimte ziet er gezellig uit. Chapeau voor al die
vrijwilligers onder aanvoering van voorzitter Cor Knol die zich hiervoor
hebben ingezet.
Op de eerste clubavond wordt traditiegetrouw over de voorbije
zomerperiode gesproken. Wie heeft er wat gefilmd op vakantie of is
bezig aan een project. De voorzitter opende de avond met informatie
over het NH’63 en NOVA programma voor zover bekend, het dagje uit
dat met een aantal leden werd gemaakt naar Maasvlakte 2 in
Rotterdam. Ook vertelde hij bezig te zijn geweest met de opwaardering
van zijn computer naar besturingssysteem Windows 10 en de installatie
van de vernieuwde Magix videomontagesoftware. Dat er met Magix
Photo Manager de luxe en Magix Music Maker Movie Score Edition twee
gratis programma’s werden meegeleverd bleek een aangename
verrassing.
De eerste ervaringen om met het Magix programma te werken zijn er
nog niet, doch voor het installeren van deze vernieuwde
montagesoftware moet je wel veel geduld hebben. Er blijkt een aantal
programmaonderdelen apart gedownload te moeten worden. Dit is
onnodig tijdrovend. Je mag na aankoop van een dergelijk programma op
zijn minst verwachten dat alles in één keer wordt gedownload.
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Omdat met de installatie van Windows 10 afscheid genomen moest
worden van het fotoprogramma Picasa dat uit de markt is gehaald door
Google, heeft Gerard in Magix Photo Manager de Luxe een prima
alternatief gevonden. Verrassend is ook Magix Music Maker, een
programma waar je als filmer zelf eenvoudige muziek in kunt maken.
Rechtenvrij, wat wil je meer. Veel handelingen in het programma blijken
hetzelfde als in de montagesoftware. Een aanrader om daar wat mee te
gaan proberen. Op YouTube staan een aantal voorbeeldfilmpjes waar je
zeker wat van kunt opsteken voor je aan de slag gaat.
Jan Pannekoek had een leuk kort filmpje meegenomen wat een indruk
gaf hoe het er op een clubavond uitzag. Dat was wel wat jaren geleden.
Monique Voorn had twee korte versies van haar korte film:
“Spiegelingen ballet” meegenomen waarbij ze de vraag stelde welke
muziek het beste zou passen bij de beelden. Opvallend is dat je bij het
horen van een eentonig stuk muziek de beelden gaat onderwaarderen
en het geheel overkomt als een
pauzefilmpje. Daar waar een
meer ritmische muziek werd
gebruikt waren dezelfde beelden
ineens dynamischer, paste de
titel bij het geheel en werd het
een stuk aangenamer om naar te
kijken. Deze filmversie zou aan
kracht winnen bij een nog
kritischer keuze van het beeldmateriaal.
Opa Henk Westerhof liet ons zo trots als een Pauw kennismaken met
zijn eerste kleinzoon Pieter. Erg leuke shots kwamen voorbij. En wat je
natuurlijk van deze ervaren filmer mag verwachten. Hij ging door de
knieën en filmde veel shots op de hoogte van de kleine man.
Tenslotte liet Gerard van Schie een op Facebook ontdekt animatiefilmpje
zien van Carlos Lascano getiteld: “LILA”. Niet zomaar een tekenfilmpje,
maar een korte speelfilm waarin een combinatie te zien was van de
werkelijkheid en getekende animatie.
5

Verslag clubavond 9 oktober
Nadat de voorzitter de actuele nieuwtjes had verteld en de liefhebbers
had gewezen op de door NH’63 aangekondigde “In de hoofdrol” avond
bij videofilmers Velsen was iedereen benieuwd naar de premièrefilm van
Jan Ran en Henk Westerhof met de titel: “Van Architect tot Molenaar”.
Een gefilmd portret van Abel Blom, architect van beroep en molenaar
geworden uit hobby.
In deze interessante film van Jan en Henk is het Abel Blom, zoon van de
bekende architect Piet Blom (bekend van de kubusappartementen in
Rotterdam) die als verteller en hoofdpersoon het verhaal vertelt. Een
verhaal dat een deel van zijn leven beslaat, waarin hij vanwege een
beroepsmatige opdracht kennis maakt met de in Nederland zo
traditionele molens. Dit fascineerde hem zo, dat hij in zijn vrije tijd in
opleiding ging voor het molenaarsvak. In korenmolen De Leeuw, waar hij
deels als molenaarsleerling werd opgeleid ontving hij uiteindelijk zijn
begeerde diploma. De filmmakers hebben er voor gekozen Abel zijn
verhaal te laten vertellen. Een boeiend verhaal, dat zeker, maar ook erg
veel, zonder de kijker enig rustmoment te bieden met filmbeelden die
voor zichzelf spreken.
Niet iedereen was het daar mee eens. En dat maakte de discussie
levendig. Zoveel kijkers, zoveel meningen. Het is uiteindelijk aan de
filmmakers Jan en Henk zelf om nog eens kritisch naar de film te kijken
en datgene te wijzigen wat de film ten goede komt.

6

Met in gedachten het bezoek aan de “Cinesjasten” in Uithoorn had
Susan Griekspoor een foto/video montage in elkaar gezet van een
safaritocht in Tanzania Afrika. Op zich is het prima een combinatie te
maken met gebruikmaking van foto’s ( Gerrit) en video ( Susan). Het
beeldmateriaal van beide dragers was dan ook van hoogstaande
kwaliteit. Het lukte jammer genoeg maar een enkele keer een mooie
overgang van een statische foto naar bewegend beeld te creëren. Door
het fragmentarisch te monteren mis je als kijker een verhaal, wat
versterkt wordt door de toepassing van alleen muziek. Die overigens
goed gekozen was.

Na de pauze gaf Henk Westerhof een korte presentatie over het
Windows besturingssysteem en het gebruik van de “verkenner”. Veel
handige tips hoe daar mee om te gaan kwamen voorbij. Voor sommigen
appeltje/eitje, anderen maakten hun notities en zullen er hun voordeel
mee doen. Steeds weer blijkt het prettig om deze kennis zo nu en dan
even op te frissen.
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Verslag clubavond 23 oktober: werkavond licht
Met enthousiasme kwam vrijwel iedereen op deze derde clubavond het
buurthuis binnen, met onder de arm statief, camera en
gebruiksaanwijzing. Ronald van Eijk was intussen al bezig om zijn
uitgebreide verzameling lampen en andere attributen uit de koffers te
halen.
Nadat de voorzitter de avond had geopend was het aan Henk Westerhof
en Ronald om uitgebreid uitleg te geven aan wat belichting bij filmen
heeft te betekenen en welke hulpmiddelen er zijn om een bescheiden
set uit te lichten. Ook de handzame led lichtbronnen kwamen aan bod.
Jan Ran had er twee meegenomen. Kleine van stuk, maar een handzaam
hulpmiddel om bij je te hebben tijdens een interview.
Ja, en toen was het tijd om zelf aan de slag te gaan en uit te vinden hoe
je met al dat licht om moet gaan. Het werd spelen met de afstand tot
het onderwerp en de diafragma instellingen van de camera om Jan
Pannekoek en Bert van Scheppingen, die als vrijwilligers op de
uitgelichte set hadden plaats genomen, goed te kunnen filmen. Soms
moest de gebruiksaanwijzing de helpende hand bieden, waarbij het
opvallend was dat de gemiddelde consumentencamera’s een prima
beeldkwaliteit genereren als er een goede belichting aanwezig is. Dat dit
over het algemeen buiten geen probleem is weten we wel, maar binnen
reageren deze camera’s ook prima.
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Gerard van Schie had een tafelopstelling gemaakt met een brandende
kaars en een beeld dat hij ooit eens tijdens een workshop bij een
beeldend kunstenaar had gemaakt. Dat bleek niet eenvoudig te zijn om
met zo weinig licht zonder beeldruis een opname te maken. Toen de
moeilijkheidsgraad werd opgevoerd om ook te proberen de
scherptediepte te verleggen moesten de handleidingen er weer aan te
pas komen. Ook bleken goede resultaten haalbaar.

Foto’s uit filmmateriaal van Monique Voorn-Schulz

Op een dergelijke doe-avond steek je veel op uit eigen ervaring door te
spelen met je camera, maar ook door bij een ander te kijken en te
vragen. Leerzaam en leuk om te doen.
Na de pauze besprak Henk Westerhof een door de
programmacommissie bedachte groepsopdracht tot het maken van een
korte film van min 5 minuten en max 10 minuten. Een film waarin een
verkeersbord Aalsmeer, een beroep, een emmer en een fiets in voor
moet komen. Na het indelen van de groepjes ging men de resterende
tijd in overleg om alvast ideeën uit te broeden en eventuele
taakverdelingen en afspraken te maken.
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24 oktober - Videoclub Aalsmeer op bezoek bij de Cinesjasten.
Beloofd is beloofd. Het tegenbezoek op 24 oktober aan foto-en
videoclub Cinesjasten in Uithoorn werd een gezellige avond films kijken.
We waren met zeven leden goed vertegenwoordigd en konden vele
vragen beantwoorden.
Het meenemen van films gaat tegenwoordig nogal makkelijk. Het enige
wat je hoeft mee te nemen is een stick waarop alle films in MP4 zijn
gekopieerd. Maar eenmaal op bezoek blijkt het toch niet zo eenvoudig
te zijn. In sommige films was een storing te zien waarvan de herkomst
zich nog steeds laat raden.
Ons programma was een mix van enkele films uit de oude doos en een
aantal recente films. Voor deze gelegenheid had ik contact opgenomen
met Artur Stuurwold, de zoon van ons oud en inmiddels overleden lid
Daan Stuurwold met de vraag, of hij nog in het bezit was van de film
“Boerenkaas” waar zijn vader ooit de “Zilveren Camera” mee had
gewonnen. Altijd leuk om deze film in een “uit”programma te vertonen.
Dat je dan de bewuste film mee krijgt en nog een aantal dvd’s met een
groot deel van Daan zijn filmwerk was een welkome verrassing.
De film “Sanne” van Ronald van Eijk
scoort altijd goed. Ooit in 1999
bekroond met de Zilveren Camera
tijdens het clubfestival. En in de prijzen
bij NH’63 en de NOVA. In het archief
vond ik nog een Nieuwsbrief van mei
’91 met daarin een foto van de jury
bestaande uit André Montijn, Dick der
Nederlanden en Jan van der Kolk. Allen
afkomstig van AMFI’66 uit Hillegom.
De tekst over hun beoordeling spreekt
voor zich.
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Ronald van Eijk, anno 1991 ...

De jury in 1991. Dick der Nederlanden, André Montijn en Jan van der Kolk
Ook films als: Welkom in Aalsmeer, Als de lente komt, Wensdroom
wordt werkelijkheid, Mudmasters, Autoliefde roest niet, Flowering The
Sky en Bij de Masseur konden op veel waardering rekenen.
De leden van de Cinesjasten waren erg enthousiast en konden er geen
genoeg van krijgen. Als een toegift werden er nog twee reservefilms
vertoond, waarna iedereen met een goed gevoel huiswaarts keerde.
Gerard van Schie

Beeld uit 'Autoliefde roest niet'
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Verslag clubavond 6 november
Deze avond gaat Henk Westerhof verder met het aangekondigde
programma: Opfrisavond monteren met Magix. Hiervoor had Henk de
nieuwste softwareversie: Magix Video de Luxe Plus 2018 op zijn laptop
staan en vertelde in het kort iets over enkele wijzigingen in de layout.
Met een reeds gemonteerd filmpje als uitgangspunt werden
basisprincipes van het monteren besproken. Vervolgens werden de
bedieningsknoppen in de werkbalken doorgenomen. In de nieuwste
versie staan ze op een andere plaats maar functioneel zijn ze nog
hetzelfde.
De grootste verschillen zitten in de presentatie van de overgangen en de
effecten. Zo keken we naar de mogelijkheden om een uitsnede te
maken, of vergroten of verkleinen van het beeld. In combinatie met Keyframes zijn dynamische effecten mogelijk, met name het 'tot leven
wekken' van foto's, door in Magix gemaakte 'camerabewegingen'.
Een ander handig effect is het rechtzetten van de horizon. Het overkomt
ons allemaal wel eens, dat de zee toch een beetje naar één kant leeg
loopt en dat is hiermee eenvoudig te verhelpen.
Aan de hand van het filmpje 'de
Ongenode gast' keken we naar
montagevormen. Zoals 'beeldrijm',
'parallel montage' en 'snijden in de
beweging'. Mooie montage-wijzen die
de film ongemerkt boeiender maken
om naar te kijken.
Over de effect mogelijkheden en audio is veel te vertellen. Daar is één
opfrisavond te kort voor. In het nieuwe jaar zal op 22 januari een tweede
opfrisavond worden gegeven.
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Verslag clubavond 20 november
Algemene ledenvergadering
Een jaarlijks terugkerende clubavond, waar de leden tijdens de
vergadering in de gelegenheid worden gesteld met het bestuur van
gedachten te wisselen over alles wat belangrijk kan zijn binnen de
videoclub.
Voorzitter Gerard van Schie opende de vergadering met een woord van
welkom aan de aanwezige leden. Hij memoreerde dat een
ledenvergadering meestal te boek staat als een saaie avond, maar dat
hoeft niet zo te zijn. Leden hebben op zo een avond de gelegenheid het
bestuur te controleren en corrigeren en ideeën aan te dragen. Maak
daar gebruik van. Samen kijken we naar de toekomst en wat we van de
videoclub kunnen verwachten.
Een van de recente ingezonden stukken wilde de voorzitter er even
uitlichten. Het betrof een mail van oud secretaris Henk Zonneveld, die
daarin na veel wikken en wegen zijn lidmaatschap vanwege een slechte
gezondheid per direct heeft opgezegd. De voorzitter sprak zijn
waardering uit voor het doorzettingsvermogen van Henk, die al lange
tijd kwakkelde met zijn gezondheid, maar het secretariaat niet wilde
opgeven. “Zo hoor ik er nog bij, en kom ik er nog eens uit” was zijn
redenering. Wij kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren en
wensen hem alle goeds toe.
Door omstandigheden kon niemand van het bestuur de
Najaarsvergadering van NH 63 bijwonen. Bij de voorzitter was wel
bekend dat NH’63 een nieuwe secretaris in de persoon van Marion van
Leeuwen binnen haar gelederen heeft. Zij volgt Jan Elseman op die de
overstap heeft gemaakt naar het penningmeesterschap, een vacante
plek na het vertrek van Sjaak Vrieling.
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Laatste mededeling
betrof Penningmeester
Bert van Scheppingen,
die de voorverkoop
kaarten voor het
Cinefleurfestival 2018
heeft ontvangen.
Dit festival wordt
gehouden op 27 januari
2018. Locatie Theater
Ins Blau, Haagweg 6,
2311 AA Leiden.
Aanvang 13.30 uur. In
de voorverkoop kosten de kaarten € 7,- p/st. Aan de zaal € 8,00.
Videoclub Aalsmeer doet aan dit festival mee met drie films. Een keuze
moet nog gemaakt worden. De films dienen uiterlijk 31 december
ingeleverd te worden.
Vervolgens worden het Jaarverslag van het secretariaat, Verslag
Kascommissie, Financieel verslag en begroting behandeld. De evaluatie
van het dagje uit naar Rotterdam is positief en heeft als resultaat dat het
bestuur voor 2018 een nieuw dagje uit mag gaan plannen. Ideeën zijn
welkom.
Na de vergadering-afsluiting en pauze laat Gerard Voortallen een kort
vakantiefilmpje over Jordanië zien. Bert van Scheppingen vertoonde de
speelfilm “De Ruil”. Na het maken van de opdrachtfilm “De Rugzak”
hadden Bert van Scheppingen, oud lid Henk Hemstede en Ronald van
Eijk de smaak te pakken. Ze maakten plannen voor een nieuwe speelfilm
die beter moest worden dan de voorgaande. Het werd een spannende
triller waarin we zowaar nog Cor Knol, voorzitter van Buurthuis
Hornmeer als acteur te zien kregen.
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Verslag clubavond 4 december
De pakjesavond van St Nicolaas. Het thema op deze clubavond was er
een van de verrassingsfilm. Leden nemen een film mee waar ze iets
speciaals mee hebben.
Gerard Voortallen nam ons met een kort filmverslag mee op reis. Het
verhaal van een vriendengroep tijdens een kort verblijf in Griekenland.
Zon, strand, cultuur en lekker eten in de Griekse keuken. Daar wordt je
vrolijk van.
Gerard van Schie had
een kort filmpje
meegenomen van zijn
bezoek aan de
Haarlemse Koepel. Een
intussen niet meer in
gebruik zijnde
gevangenis. De
rondleiding werd
verzorgd door twee
oud gevangenbewaarders. Foto’s en
film geheel
opgenomen met de
telefoon.
Indrukwekkende
beelden van het
betreden van de
koepel in combinatie
met het geluid. De
stilte van nu en het
lawaai uit de tijd dat
300 gedetineerden de
koepel bevolkten.
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Jan Ran vertoonde opnieuw het filmportret van molenaar “Abel Blom”.
Samen met Henk Westerhof is de montage van de film nog eens kritisch
bekeken en werden een paar schoonheidsfoutjes verwijderd. In het
interview zijn een aantal rust momenten ingebracht waardoor de film
evenwichtiger is geworden. Meer in balans. Juist op het moment dat de
“molenaar” als beroep op de wereld erfgoedlijst wordt geplaatst is deze
film nog zeer actueel ook. Een prima inzending voor het Cinefleurfestival
in januari.
Jan van Unen had een dvd meegenomen met vier clubopdrachtfilmpjes
over “Vervoer”. Leuk om deze verschillende uitwerkingen op dit thema
terug te zien. De film over de uitvinding van het wiel liet toch wel het
meest complete verhaal te zien. Leerzaam om wederom te constateren
dat goed opgenomen geluid in een film belangrijk is.
In de film “Ampies Berg” van Jan van Unen is het levenswerk te
bewonderen van Ampie en Batje Bouw . Vijftig jaar lang hebben zij hard
gewerkt aan hun berg. Een bijzondere tuin met meer dan duizend
verschillende bloemen en planten. De film mist de details en close ups,
maar de shots van de vele waterpartijen maken veel goed.
Monique Voorn-Schultz nam ons met haar filmpje mee naar Artis. Een
naar ze zelf aangaf montageoefening met als resultaat een aardig
pauzefilmpje. Mooi als je zelf kritisch bent, maar wat een prachtig
opgenomen beelden. Mooi van kleur en technisch gebruik van
scherptediepte. Ja, er zat geen verhaal in . Maar als dit een voorproefje
is van veel meer in Artis opgenomen materiaal, dan zijn wij nieuwsgierig
naar een complete film waar wel een verhaal achter zit.
Gerard van Schie vertoonde een premièrefilmpje “World of Flowers”.
Een impressie van de bloemenpracht die was te zien tijdens de jaarlijkse
IFTF, International Floriculture Trade Fair in Vijfhuizen. Een kleurig
geheel, gemonteerd op bijpassende muziek.
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Verslag clubavond 18 december
Een ingelaste werkavond met de opdracht een korte film te maken met
de werktitel:“Inspraak”
De film is een bewerking van een artikel in “Het Haarlems Dagblad” door
Margot Klompenmaker, redacteur bij Hollandmediacombinatie. Zij
schreef dit naar aanleiding van de vele discussies binnen Raad van de
gemeente Bloemendaal.
Gerard van Schie maakte een vrije bewerking en beschrijft de kloof
tussen politiek en burger aan de hand van een fragment uit de
raadscommissie van de Gemeente Aalsmeer.
Een mevrouw spreekt in over de wens tot het groen houden van een
stuk gemeentegrond rond de bouwplannen aan de Roerdomplaan. De
voormalige oude school, waarin Buurthuis Hormeer en enkele andere
organisaties als het Rode Kruis gebruik van maakten zal worden
gesloopt. Doorvoor in de plaats wil de gemeente zoveel mogelijk
woningen bouwen. Er wordt in de raad flink gediscussieerd en enkele
raadsleden stellen de voorzitter een vraag. De voorzitter wil hier echter
niet inhoudelijk op in gaan en wil het woord geven aan een inspreekster
die zich heeft aangemeld.
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Een van de acteurs was Cor Knol, in het dagelijks leven voorzitter van
Buurthuis Hornmeer. Hij ondervond aan den lijve de vele discussies die
er speelden tussen buurthuis en gemeente. Als (oud)
amateurtoneelspeler was zijn rol als voorzitter van de raad op het lijf
geschreven. De inspreekster werd verdienstelijk gespeeld door clublid
Marian Offerman. Andere leden figureerden, filmden, zorgde voor de
belichting en spelregie. Zo had iedereen een leuke taak. De foto’s van
Gerrit Griekspoor spreken voor zich.
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Filmen met de Smartphone
Bron: ComputerIdee
Het is prachtig dat we met de Smartphone steeds beter kunnen
filmen….maar er worden er soms zoveel filmpjes mee gemaakt dat veel
mensen niet meer weten wat ze er mee moeten doen. Het is natuurlijk
handig om uit zo een verzameling zelf een leuke compilatie te maken en
ook te bewaren.
Het maken van filmpjes was vroeger een stuk lastiger. Maar juist
daardoor werd het juist beter gepland en bedacht en werd er meer tijd
ingestoken. Filmpjes waren niet een paar seconden lang, maar eerder
een flink aantal minuten, waardoor het ook interessant was om de
projector, videoband of DVD erbij te pakken en er een filmavond vol
herinneringen van te maken. Ondanks het vluchtige materiaal van
tegenwoordig kan dat nog steeds. Het geheim: zelf monteren. Maak een
journaal van al deze korte losse filmpjes.
Monteren kan al rechtstreeks op de smartphone. Er is wat dat betreft
veel veranderd in de tijd en inmiddels ligt het kwaliteitsniveau zo hoog
dat niemand vrijwel het verschil kan zien tussen een filmpje dat
gemonteerd is op de smartphone, pc of Mac. Het enige onhandige is dat
vanwege het kleine schermformaat het nogal een gepriegel is. Dat gaat
op een computer natuurlijk comfortabeler. Wil je toch op de
smartphone monteren dan zijn daar allerlei geschikte apps voor. Op de
iPhone ligt de voorkeur bij iMovie en voor Android is Power Director
goed werkbaar. Beide apps zijn te downloaden in de Apple App Store en
in Google Play.
Wanneer je zelf weet dat je de filmpjes gaat monteren, dan is het handig
om op een andere manier te gaan filmen. Houd de telefoon vast in
landschapsmodule, niet in portretmodus (rechtop) Bij rechtop filmen
blijven er na monteren twee zwarte vlakken aan beide zijden van het
beeld over. Ook is het belangrijk om na te denken over hoe je iets gaat
monteren. Begin altijd met filmen een paar seconden voordat er iets
gebeurt en druk pas op stop nadat de actie een paar seconden is
afgelopen. Ze blijft er ruimte over voor overgangen in het eindresultaat.
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Een aardig en eenvoudig programma om video mee te monteren is:
Videopad Video Editor. Een gratis videobewerkingsprogramma voor
persoonlijk gebruik. Klik specifiek op: “Download the free version here”,
anders krijg je de betaalde versie die maar een bepaalde tijd geldig is. De
gevorderde videoamateurs beschikken vaak al over een
bewerkingsprogramma om te monteren. Pinnacle, Magix en Première
Pro zijn goede programma’s om ook dit soort filmpjes te monteren.
Het is aan te raden de opgenomen filmpjes vanaf de telefoon regelmatig
over te zetten op de PC of Mac. Niet alleen omdat het veilig is bij verlies
van het toestel, maar ook omdat dat het monteren een stuk
overzichtelijker maakt.

Video’s importeren. Wanneer de video’s op de harde schijf staan kun je
deze importeren in het videobewerkingsprogramma. Maak van te voren
een projectmap en verwijs alle door het bewerkingsprogramma te
berekenen files naar de aangemaakte projectmap. Op deze manier hou
je alles overzichtelijk in één map bij elkaar. Na het monteren kun je de
gemaakte film branden op een DVD, kopiëren naar een stick of externe
harde schijf waar je foto’s en films op bewaart. Je kunt de film ook direct
uploaden naar Facebook of YouTube.
Het resultaat van monteren is dat je nu één film kunt bekijken op je tv,
in plaats van al die losse flodders op je telefoon. En het is nog leuk ook
om er op een groter scherm van te genieten.
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Agenda
Di 9 jan

Nieuwjaarsdiner

Ma 22 jan
Za 27 jan

Opfrisavond Videomontage 2
Cinefleur in Leiden

Oriëntal Palace
Kudelstaart
Henk

Theater Ins Blau, Haagweg 6 2311
AA Leiden. Aanvang 13.00 uur

Ma 5 febr
Ma 19 febr

Ma 19 mrt

Bevriende filmclub op bezoek
Filmanalyse met films van Nova
festival 2016
Resultaten opdrachtfilms en
opnames werkavond december
NH'63 rondreisjury

Ma 9 apr
Ma 16 apr
Ma 30 apr
Ma 14 mei
Juni/Juli

Gastspreker
Nog in te vullen.
Nog in te vullen
Clubfestival
Dagje uit

Ma 5 mrt
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Kaag en Braassem
Gerard

Samen met KLM
cameraclub
Nog te bepalen

