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Van de Voorzitter
We zijn de laatste clubavond voorbij en sluiten daarmee weer een seizoen
af. Een seizoen waarin we aandacht hebben besteed aan ons 60 jarig
jubileum. Een seizoen ook waarin we afscheid moesten nemen van twee
oud clubleden. Geen leden die nog actief waren, maar wel altijd actief
geweest zijn en als zodanig ook zeer gewaardeerd. Een seizoen ook
waarin de programmacommissie ons een gevarieerd aanbod aan leerzame
clubavonden heeft geboden. Daar hebben we veel van op kunnen steken
en kunnen er ons voordeel mee doen bij het maken van nieuwe films. Een
seizoen ook waarin we enkele nieuwelingen op filmgebied mochten
verwelkomen. Laten zij zich vooral thuis voelen en niet schromen indien
nodig vragen te stellen en hun wensen te uiten.
Ons filmwereldje is er een van beweging. Niet alleen in techniek met
nieuwe camera’s en andere snufjes maar ook binnen de
amateurorganisaties als NH’63 en NOVA. Zie de laatste NOVA
Nieuwsbrief nr. 15 met de aankondiging van nieuwe mogelijkheden die
in de aangepaste website www.novafilmvideo.nl worden gelanceerd.

En daar zal het zeker niet bij blijven want het zittende bestuur onder de
bezielende leiding van filmfreak Kees Tervoort is zeer slagvaardig bezig.
Blijf op de hoogte zou ik willen zeggen.
Dat er gedurende de zomermaanden geen clubavonden meer zijn wil niet
zeggen dat er niets meer te doen is. Achter de schermen worden ideeën
uitgewerkt die moeten resulteren in twee nieuwe filmproducties. Een
voor het NH’63 project “Achter gesloten gordijnen” en de ander moet
dienen als openingsfilm voor het 40e Cinefleurfestival die wij in januari
2014 zullen gaan organiseren. Genoeg werk aan de winkel waarbij ik
zeker hier en daar een beroep op jullie hulp ga doen.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe. Laat je niet ontmoedigen door de
slechte weersomstandigheden en als je het filmen toch niet kunt laten:
kijk eens naar de locale krantenberichten. Het brengt je vaak op een goed
idee. Maak die film die je altijd al had willen maken. Veel succes!
Gerard van Schie
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Verslag clubavond 22 april 2013:
Beoordelen en jureren van films

Een film maak je niet alleen voor jezelf, je wilt een ander ook deelgenoot
maken van wat je bezig houdt in de maatschappij. Dat is het echter niet
alleen. Als filmer wil je meer. Je hebt al de stap gezet om lid te worden
van een club. Je bent leergierig en wil ook leren van je fouten. Daar zoek
je naar waardering voor wat je gemaakt hebt. Zo begon de PowerPoint
presentatie van Gerard van Schie met als thema: “Beoordelen en jureren
van films”.
Als filmer wil je soms ook meedoen aan een onderlinge clubwedstrijd of
je film op YouTube of Facebook. zetten. Zodra je aan een wedstrijd of in
een competitie meedoet krijg je te maken met mensen die je beoordelen.
Een scheidsrechter of jury. Die gaan bepalen wie er gewonnen heeft. Wat
wil je als filmer nog meer weten van een jury? Natuurlijk als je hebt
gewonnen, wat je hebt gewonnen. Maar nog belangrijker: Waarom heb je
gewonnen, of waarom heb je juist niet gewonnen?
Filmers zijn creatief en weten hun films steeds beter te verpakken. Iedere
filmer heeft zijn eigen DNA. Waaraan dient deze verpakking dan aan te
voldoen? Over het algemeen weten we het wel, maar het wordt vaak
deels vergeten. We hebben het dan over de drie basisregels bij het filmen:
Wat is de strekking van de film? Zit er een verhaal in en is daar een
voortgang of ontwikkeling in te ontdekken? En dan de technische kant,
de filmische vormgeving. Vuistregel is altijd nog het toepassen van de 5
w’s: wie, wat, waar, waarom en wanneer.
Vervolgens ging Gerard in op een aantal aspecten waar een filmer een
jurylid op mag aanspreken. We hebben het dan voornamelijk over gebrek
aan respect en zorgvuldigheid. Een jurylid moet meebewegen met de tijd.
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Daarin stelt hij of zij zich open voor de gekozen uitgangspunten van de
filmer. Zij waarderen de gemaakte keuzes en gaan op zoek naar wat de
film met hen doet. Was de film boeiend? Zit er enige emotie en
geloofwaardigheid in de film en niet onbelangrijk hoe origineel is de
film? Een jurylid gaat ook op zoek naar het gebruik van filmische
expressiemiddelen. Die geven een meerwaarde aan de film.
Wat echter altijd een illusie zal blijven, is dat een jurylid het iedereen
naar de zin kan maken. Juryleden zijn ook maar mensen.
Na de presentatie werden een paar groepjes gevormd, waarna enkele
korte films werden vertoond die binnen elke groep werden beoordeeld en
besproken. Zo ondervond iedereen toch wel dat het niet altijd eenvoudig
is een film te beoordelen. Natuurlijk kun je wel globaal aangeven hoe de
film op je overkomt, maar alle aspecten meewegen is toch een ander
verhaal. Na deze avond ga je ongemerkt toch anders naar films kijken.
Redactie

De iPad en de televisie
Menigeen heeft tegenwoordig een iPad. Maar wat minder
bekend is, is dat deze ook aan te sluiten is op een moderne
televisie of videoprojector, door middel van een HDMI
aansluiting.
Wat je daarvoor nodig hebt is een speciaal verloopkabeltje dat
je uiteraard apart erbij moet kopen in de Apple winkel.
Voor de iPad 2 en 3 heet dat Apple 30 pens Digital AV adapter en kost
40 euro. Vervolgens kun je met een gewone HDMI-kabel dit verloopje
weer aan de televisie koppelen.
Er zijn twee nuttige toepassingen: als je foto's op je iPad hebt staan kun je
een 'dia-show' afspelen op de televisie. Maar de iPad is ook heel handig
voor 'uitzendinggemist' en Youtube. (Uiteraard is dan een WIFI netwerk
in huis nodig). Aangekoppeld via HDMI herkent de iPad dat er een
televisie aanhangt en draait vervolgens Uitzendinggemist automatisch
beeldvullend af op de televisie. In de praktijk ziet dat er prima uit om op
die manier nog eens even een gemiste aflevering van een programma
terug te zien.
Wie dit nog niet mooi genoeg vindt, koopt een 'Apple-tv' (klein doosje ter
grootte van een broodtrommel, ongeveer 110 euro). Dan kun je draadloos
van je iPad naar het 'Apple-tv'-kastje dat bij de tv staat je favoriete foto's
en films afdraaien.
HW.
5

In memoriam: Rijn Frank
Nog net op tijd om afscheid te kunnen nemen
kreeg ik het bericht door dat ons oud clublid
Rijn Frank op 28 april 2013 was overleden.
In de tijd dat Rijn nog lid was van de
videoclub Aalsmeer kon je hem samen met
zijn goede vriend Nap Koster op de
clubavonden uittekenen op de eerste rij rechts
in de grote zaal. Ze woonden ook dicht bij
elkaar in Rijsenhout en hadden privé veel
contact met elkaar.
Soms monteerden ze samen aan een film of
anders was Rijn wel de thuisblijvende oppas
voor de hond en bewaker van Nap zijn huis als hij weer eens op
wereldreis was.
In 1997 behaalde Rijn Frank met zijn film: “National Park in Amerika”
de “Zilveren Camera”. De 1e en hoogste clubseizoenprijs die er te
behalen is. Heel knap prolongeerde hij in 1999 deze begeerde trofee met
zijn film: “Creatief Atelier”. In 2000 bood hij Daan Stuurwold de
helpende hand bij het opnemen van de film; “Boerenkaas” waarmee veel
succes werd geoogst.
Met veel enthousiasme werkte Rijn ook mee aan de totstandkoming van
één van de eerste clubspeelfilm: “De Rugzak” in 2000. Daarna ging het
filmen en monteren moeizamer vanwege de problemen met zijn gehoor.
Daar kreeg hij tijdens de zaalprojecties behoorlijk last van, wat hem
uiteindelijk met pijn in het hart deed besluiten het clublidmaatschap
noodgedwongen op te zeggen. Persoonlijk had ik nog wel een enkele keer
direct of via Nap Koster contact met Rijn en kon hem nog één keer
overhalen aanwezig te zijn bij het nieuwjaarsbuffet rond de jaarwisseling.
We hebben Rijn leren kennen als een vriendelijke man die altijd met veel
belangstelling naar andermans films keek, maar ook aandacht had voor de
man of vrouw achter de camera. Hij was een gewaardeerd clublid en een
fijn mens. Zijn achterblijvende kinderen en kleinkinderen zullen hun
vader en opa missen. Mede namens alle leden van de videoclub Aalsmeer
wens ik hen heel veel sterkte toe.
Gerard van Schie
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Clubavond 6 mei: Cameratips, opnametips, met het
oog op het maken van vakantiefilms
Deze keer opent Henk Westerhof de avond. Onze voorzitter Gerard van
Schie is met zijn familie op vakantie in Turkije om zijn 45 jarig
huwelijksjubileum te vieren. Bij deze wenst de Videoclub Aalsmeer hem
en zijn vrouw nog vele gelukkige jaren samen toe.
Het seizoen loopt ten einde, maar ondanks dat wordt de avond goed
bezocht. Ook de nieuwe leden zijn goed vertegenwoordigd.
Henk maakt ons aan de hand van een powerpoint presentatie duidelijk
wat je allemaal met je camera kunt doen. Deels maakt hij gebruik van een
eerder gebruikte presentatie waarbij aan de hand van plaatjes van
verschillende merken camera's, zoals een Sony DV camera en Panasonic
HD700 camera de diverse functies worden besproken.
Voor de nieuwe leden van de club is een avond als deze altijd heel
leerzaam.
Op een beetje geavanceerde camera zitten heel veel instellingsmogelijkheden, die lang niet altijd worden benut omdat je
veiligheidshalve op de automaat gaat filmen.
Wanneer je zelf wilt ingrijpen bijv. in de sluitertijd, belichting, de gain
(beeldversterking) en de witbalans, dan dien je de camera handmatig in te
stellen (manual) en van de automatische instelling af te halen.
Zodra je klaar bent met filmen vergeet dan niet de camera weer meteen
op de automatische instelling terug te zetten!
Uiteraard is het raadplegen van de handleiding bij je camera heel zinvol.
Ter verduidelijking heeft Henk afbeeldingen van het camerascherm
gemaakt en aangegeven wat de verschillende instellingen op je camera
doen en zo loopt hij de pictogrammen op het scherm door.
Wanneer grijp je in bij scherpstellen (FOCUS):
 scherpte verleggen
 de scherpte stabiel houden
 als de automaat niet scherp kan stellen, doordat het te donker is,
of door glas , of hek wordt gefilmd
 het onderwerp beweegt.
Belichting:
Wanneer ingrijpen bij licht?
- tegenlicht
- nachtopname's
- Sport opnames, snelle sluitertijd
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- moeilijke omstandigheden, zoals bij strand of sneeuw
- mooie close up, weinig scherpte diepte
Dit is o.a. mogelijk door het kiezen van programmakeuze op je camera
(tegenlicht correctie, nachtopname, sportopname, close up enz.)
Bij het nemen van een " Pan" van statief kan het raadzaam zijn de
beeldstabilisatie uit te zetten, omdat die soms het begin en eind van de
beweging nog niet herkent en dan probeert 'tegen te gaan'.
Na de uitvoerige uitleg over de werking van een camera gingen we over
op tips voor het maken van een goede vakantie film.
Allereerst wat neem je allemaal mee:
Camera, oplaadspullen, een extra batterij, genoeg bandjes, of SD-kaartjes,
de laatste zijn bij verre reizen zeker nog niet overal verkrijgbaar!
Evt.(eenbeen)statief of schouder statief, lensdoekje en een beknopte
handleiding van je camera.
Hoe en wat ga je filmen:
- probeer onrustig filmen te vermijden
- niet te lang
- denk aan de denkbeeldige lijn (niet over de as)
- voorkom springers
- bij een pan of tilt shots afmaken
Enkele tips:
Film geluid (orkest of
straatmuzikant), dat kan later in de
montage gebruikt worden
Shot - tegen shot (kijkers en het
beeld waar ze naar kijken)
Denk in drieën (Close Up - Half
totaal - Totaal)
Het licht ( Ochtend en -avondzon,
zijlicht )
Vervolgens volgt dan de montage.
Zorg voor een kop, midden en staart
Denk aan de 5 W's - Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer
Wat wil je vertellen met je film?
Maak een lange en eventueel een korte versie.
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Veel opnamefouten zijn tegenwoordig goed te maskeren en te
herstellen in een video montage
programma's.
Na al deze tips liet Henk een paar
stukjes
film
zien
uit
zijn
vakantiefilm van Canada gemaakt in
2003. Het vertrek op de luchthaven
Schiphol met daarbij als intro
spannende muziek. Een passagier komt in beeld met een T-Shirt waarop
groot op z'n borst CANADA en de Maple Leaf stond. Je weet meteen dat
de reis naar Canada gaat. Als tip geeft hij mee, film tijdens je reis
bestaande borden, scheelt later in de montage titels maken en je weet
waar je was op dat moment.
Het tweede stukje uit deze film was een tochtje met een snelle rubberboot
om walvissen te spotten. Moeilijk te filmen vanwege opspatten water en
het bonken op de golven. De filmopname vanuit een kajak waren erg
mooi.
Na de pauze werd er tijd vrij gemaakt om naar de film van Jan van Unen
te kijken. Hij heeft vorig jaar met een groep mensen van zijn kerk een
"Missie" reis gemaakt naar Zuid-Afrika, om aldaar in de buurt van
Johannesburg in 4 weken tijd een huis te bouwen voor Aids kinderen.
Samen met Teun Nap heeft hij de montage op zich genomen. Het was een
hele klus om 9 uur filmopnames, gemaakt door 5 filmers met
verschillende type camera's tot 37 minuten terug te brengen. Zij lieten ons
het bouwproces zien, gedaan door de vrijwilligers, hun onderkomen
tijdens het verblijf aldaar, het bijwonen van een kerkdienst, een
excursiedag voor de gasten en tenslotte was er de feestelijke opening van
het nieuwe gebouw met zang en dans. Als afsluiting bedankte de
dominee alle vrijwilligers voor hun inzet.
De eerste groep, waaronder Jan van Unen werd na 14 dagen afgelost door
een tweede groep. Omdat de filmer uit de tweede groep tijdens het filmen
het commentaar gelijktijdig insprak, werd het eerste gedeelte van de film
voorzien van ingesproken commentaar. De film is een fraaie herinnering
aan deze bouwopdracht, die gesponsord werd door de Diaconie van de
Ned. Gereformeerde Gemeenten.
Hierna kregen we een vakantiefilm van Jaap Tromp te zien. Een reis met
de caravan door Scandinavië. We zien mooie Noorse landschappen,
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waarbij de caravan vaak op mooi gelegen kampeerplaatsen aan het water
staat. Regelmatig komt de filmer en zijn vrouw beiden in beeld door de
camera op afstand te bedienen vanuit verschillende standpunten. Dat
geeft een leuk effect. Voor Jaap heeft deze film bijzonder veel waarde
omdat dit de laatste buitenlandse reis met zijn vrouw was. De muziek
onder de beelden was van Mantovani en paste goed bij de
natuuropnames.
Tenslotte werd de film Berenspotten in Alaska van Susan en Gerrit
Griekspoor vertoond. Het is een korte impressie van Alaska. Met een
watervliegtuig vliegen zij naar Katmai in Alaska om aldaar tijdens een
wandeling beren te bekijken. De beren wachten de uitgeputte zalmen op
die op weg zijn naar hun geboorteplaats om daar kuit te schieten. De
meeste zalmen bereiken hun eindbestemming niet omdat het een
lekkernij voor de beren is. Ze vreten zich helemaal vol om vervolgens de
winterslaap in te gaan. Destijds kreeg zij voor deze film van de
rondreisjury de waardering zilver.

De avond vloog voorbij en voor vertoning van de andere door de leden
meegebrachte filmfragmenten was helaas geen tijd meer.
Het was weer een hele leerzame avond en we hopen de tips in onze
producties toe te kunnen passen.
Verslag: Susan Griekspoor
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Een goed alternatief : clubavond 13 mei 2013
De laatste clubavond op maandag 13 mei j.l. werd niet ingevuld met het
traditiegetrouwe jaarlijkse clubfestival. Er waren te weinig films om in
een onderlinge wedstrijd uit te maken wie dit jaar de “Zilveren Camera”
zou weten binnen te slepen.
In overleg met de programmacommissie werd een alternatief bedacht met
het vertonen van een aantal films waarmee ooit de fel begeerde “Zilveren
Camera” werd gewonnen.
Good old Jaap Tromp, die in de loop der jaren maar liefst tien keer deze
prijs wist binnen te halen was één van de weinige die een paar nieuw
gemonteerde films had meegenomen. Weliswaar oud materiaal in een
nieuw digitaal jasje gestoken, maar met een verrassende kwaliteit. Het
begon met “Legoland”, een korte impressie van dit beroemde park in
Borgund, Denemarken. Een film waarbij Jaap het accent op het in
miniatuur nagebouwde centrum van Amsterdam heeft gelegd. Mooi
rustig camerawerk met toevoeging van bijpassende muziek.
Vervolgens een film over de schildertechniek
van kunstenaar Frits Vogel in de film: “Als
een vogel”. In deze film komt een kunstwerk
tot stand waarbij de kunstenaar met
regelmaat afstand neemt door zich te
ontspannen in andere werkzaamheden.

Omdat de kunstenaar
zich op zijn landgoed in
Zuid Frankrijk open stelt
voor de filmer komen we
dichtbij zijn privéleven
wat deze film erg
boeiend maakt.
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Henk Westerhof liet enkele fragmenten zien uit een door hem en Jan Ran
gemaakte reportage van de feestelijke publieksopenstelling van de
Waterwolftunnel. Deze tunnel vormt een onmisbaar onderdeel in de
nieuwe N201 rondweg in Aalsmeer.

Het optreden van de Aalsmeer Harmonie vormde in deze film een van de
hoogtepunten. Voor wie hem niet herkende, de man met de pet was
natuurlijk ons muzikale clublid Jaap van Tol die er lustig op los blies. Het
geheel werd opgenomen met twee camera’s waarbij het geluid
gescheiden werd opgenomen met de Olympus PCM recorder (Ls-11) De
montage binnen MAGIX ging niet geheel vlekkeloos met het twee
camera-montagemodule maar het uiteindelijke resultaat was zeer
acceptabel. De geluidsregistratie was voor een buitenlucht opname van
een behoorlijke kwaliteit.
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De derde door Jaap Tromp ingebrachte film ging over vleesetende
planten en hoe deze aan de kost komen. De close up (macro) beelden
waren met veel geduld opgenomen. De afwisseling in kader was
minimaal maar werd voor een deel goed gemaakt door de goede
beeldkwaliteit. Interessant om te vernemen hoe Jaap deze opnamen heeft
weten te maken.
Daarna kwamen de echte winnende “Zilveren Camera” films aan bod.

Het begon met de legendarische film “Het broekje” van Jaap Tromp en
Martin Verbeek uit 1988, daarna “Boerenkaas” van Daan Stuurwold uit
2000, de “Internationale bloemententoonstelling” van Ronald van Eijk uit
1994, “De Jusfabriek” van Cor van Roode en Gerard van Schie uit 2008,
“Susan en Gerrit in Tokyo” van Susan Griekspoor uit 2009, “Een
ongenode gast” een clubproductie o.l.v. Henk Westerhof uit 2011 en als
afsluiting de film “Natuurlijk” van Jan Ran en Henk Westerhof. Al deze
films zijn nog steeds de moeite waard om te bekijken. Jammer dat de
techniek ons in de steek liet bij het vertonen van één van de beste binnen
onze club gemaakte films: “Sanne” van Ronald van Eijk uit 1999. Een
prachtige tijdloze film die we zeker nog een keer willen terug zien.
De avond was zeer geslaagd. Goed om nog een keer te herhalen maar dan
niet ter vervanging van het clubfestival. Laten we volgend jaar ons best
doen het clubfestival in ere te houden.
Gerard van Schie
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IBC Exhibition 13 tot 17 september 2013
RAI Amsterdam

We hebben het hier over de grootste beurs op video, film, en audio- gebied die
jaarlijks in de RAI te Amsterdam gehouden wordt, de IBC. Voor ons dus
eigenlijk ―om de hoek. En “last but not least”, als je je vóór augustus registreert
(gratis) op de IBC site, dan heb je vrije gratis toegang op alle beursdagen, met
uitzondering van de eerste dag. Meld je aan als: Member of the Film- en Videoorganisation Aalsmeer.
Deze beurs is dé snoepwinkel voor de serieus geïnteresseerden in het bijzonder
in de videohobby. Daarnaast is er ook alles te vinden op audio gebied, vooral
daar waar audio en video/film elkaar kruisen. Maar ook alle aanverwante zaken
zoals dolly‘s, jibs en cranes, steadycams, accessoires voor camera‘s, video
montagesystemen, monitoren, mixers, microfoons. ....enz. enz. Teveel om op te
noemen. Voor het grootste gedeelte is deze beurs toegespitst op de professionele
markt, maar zeker is ook gedacht aan de consumentenmarkt, waar de serieuze
amateur videofilmer toe behoort
Om alles te kunnen bekijken heb je meer dan een dag nodig. Je moet een keuze
maken. Op de site kun je de deelnemende bedrijven vinden die voor jou
interessant zijn. Over het algemeen mag er gefotografeerd en gefilmd worden.
Altijd goed om thuis nog eens na te kijken wat je gezien hebt.
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Help, wat moet ik kiezen?
Jij zit in dat videowereldje, als ik een nieuwe camera wil kopen welke
moet ik dan kiezen? Deze vraag kreeg ik recent van een van mijn buren
op mijn bordje en geloof me dat dit niet eenvoudig was om te
beantwoorden. Op de eerste plaats moet je jezelf afvragen wat je wilt
gaan doen en wat je wensen zijn. Wil je puur alleen zo nu en dan een
vakantiefilmpje maken of wil je meer? Is er de wens een combinatie te
maken van fotograferen en filmen? En niet onbelangrijk, wat heb je te
besteden? Op het internet en in bladen als Video emotion, Digital Movie
en vele andere fotomagazines staan het vol met artikelen over het filmen
met camcorders, reflex-en systeemcamera’s. Bij sommige merken krijg je
er zelfs een gratis cursus “filmen” bij. Als eenvoudige consument zie je
door de technische bomen het eenvoudige bos niet meer en wordt je
keuze er dan niet gemakkelijker op.
Kijk ik naar mezelf, dan kon ik tot dit moment uitstekend uit de voeten
met mijn Sony VX 1000 videocamcorder, ware het niet dat na de laatste
reparatie de betrouwbaarheid in gebruik nogal wat te wensen overlaat.
Help, wat moet ik kiezen, slaat dus ook een beetje op mij. Ook ik sta op
een kruispunt om een keuze te maken.
Dat de beeldkwaliteit van films in HD en Full HD mij behoorlijk hebben
geïmponeerd moge duidelijk zijn. Om daarvoor te gaan is dus niet zo
moeilijk. Mijn twijfel gaat meer uit richting de aankoopkeuze van een
videocamera (camcorder) of spiegelreflex met filmmogelijkheid (DSLR).
Vooral bij de laatste keuze kan ik me ook weer meer uitleven in mijn
oude fotografie hobby waar ik soms wel
eens een beetje heimwee naar heb. Kijk
ik op You-tube naar de met DSLR
camera gemaakte korte films dan kunnen
deze de toets der kritiek prima doorstaan.
En laten we wel zijn, bij het filmen gaat
het tenslotte niet alleen om techniek maar
meer om wat je wilt vertellen.
In mijn zoektocht kom ik min of meer tot
de ontdekking dat er gekozen kan
worden uit drie mogelijkheden. De
compacte videocamera in het goedkope
segment, de videocamera voor de
gevorderde amateur en de derde
mogelijkheid, de systeemcamera-en of
spiegelreflexcamera. Sony heeft min of
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meer een vierde variant met een fotocamera incl. filmfunctie, waarbij er
geen spiegel wegklapt zoals bij de spiegelreflexcamera. Dit heeft zeker
voordelen.
De variatie bij de videocamcorders is intussen erg groot: van simpele
hand modellen tot (semi) professionele draagbeugelmodellen. Natuurlijk
afhankelijk van het beschikbare budget is er voor ieder wat wils. De
recht-toe-recht-aan videocamera filmt in vrijwel alle gevallen prima.
Beperkingen zijn over het algemeen: klein formaat (ligt minder vast in de
hand), matige groothoekmogelijkheid, overbelichting door beperking van
grijsfilters, geen zoeker, geen mogelijkheid voor aansluiten externe
microfoon, te kleine beeldsensor en een tegenvallende geluidopname. Het
bedieningsgemak en compacte formaat maken aan de andere kant weer
veel goed.
De middenklasse camcorders
onderscheiden zich door een
betere lens (optiek), goede
beeldstabilisatie, een veel
betere geluidsopname, een
grotere beeldchip of zelfs
drie opnamesensoren. Een
wat zwaarder gewicht heeft
een betere handligging tot
gevolg. De mogelijkheid van
handmatige instelling en het gebruik van een zoeker geeft deze camera’s
datgene wat de gevorderde amateurfilmer als basiswens heeft. De nog iets
duurdere uitvoeringen beschikken soms over de mogelijkheid om van
objectief te wisselen.
Bij de systeem(foto)camera gaat het bekijken van het door het objectief
opgenomen beeld elektronisch via het LCD of Oled scherm of via een
digitale (opsteek) zoeker. De opkomst van de systeemcamera vindt zijn
oorsprong in de wens naar kleine compacte camera’s voor foto en video
met mogelijkheid van wisselbare objectieven. Er is net als bij de spiegel
reflexcamera (DSLR) een flinke variatie in prijs en uitvoering. Ook hier
zijn accessoires noodzakelijk. Denk hierbij aan extra objectieven
(groothoek en langere videozoom). Bij het filmen is een extra handgreep
noodzakelijk voor een goede stabiliteit. Daarnaast is een lichtkap om het
instelscherm nodig en een extra microfoon voor de geluidsopname.
De spiegelreflexcamera’s hebben het nadeel dat ze erg zwaar zijn. De
DSLR modellen zijn weliswaar lichter geworden maar het gewicht is toch
zwaarder dan een videocamera. Er is een scala aan modellen op de markt,
van eenvoudig tot hightech. Met deze camera’s kun je evengoed filmen
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als fotograferen maar zoals bij alle creatieve processen geldt: “een
camera is maar zo goed als de persoon die hem bedient”. Voor een goed
resultaat komt het erop aan dat je de instellingen van je camera leert
kennen.
Bij het fotograferen en in Full HD video opnemen zijn vooral de
middenklasse camera’s interessant qua mogelijkheden en prestaties. De
body houdt goed vast en de bedieningsfuncties zijn vaak een stuk meer
ergonomisch dan bij de compact of systeemcamera. Sterke punten zijn
verder het grote aanbod aan verwisselbare objectieven en accessoires,
grote sensor en goede prestatie bij weinig licht. Je ziet in de optische
zoeker wat je doet maar beschikt ook over een uitklapbaar
beeldschermpje voor video. Er zijn verschillende handmatige
instelmogelijkheden. Evenals bij het gebruik van een systeemcamera zijn
aanvullende hulpmiddelen noodzakelijk bij het opnemen van video. Denk
hierbij aan speciale rigs (handgrepen voor een betere stabilisatie) Extra
aantrekkelijk bij video zijn de uitgebreide creatieve mogelijkheden op het
gebied van opties, dieptescherpte, filters, belichting en digitale filmkeuze.
Nadeel is wel dat de bediening van de DSLR onhandiger is dan bij de
videocamera. Dat zal zeker enige gewenning met zich meebrengen. Ook
aanschaf van noodzakelijke accessoires betekent een verhoging van het
budget.
Voor wie meer wil weten over het filmen met de reflex-en
systeemcamera’s: in het foto maandblad SHOOT, nr 24 staat een
uitgebreid artikel met alle in- en outs, voor en nadelen. Het maandblad
“Foto” komt met een test van de nieuwste Nikon D7100
spiegelreflexcamera met filmfunctie.
Kunnen we nu een keuze maken? Dat verwacht ik niet. We zijn echter
wel een stapje verder. Het is belangrijk dat je een soort stappenplan
maakt met veel vragen waar een antwoord op moet komen. 1. Wat is mijn
wens, wil ik fotograferen of filmen, of wil ik beiden. 2. Wat is mijn
beschikbare budget? 3. Ga op onderzoek uit en maak een lijst van
technische wensen waarover elk apparaat dient te beschikken. 4 Laat je
goed voorlichten bij de vakhandel. 5. Laat je niet verleiden tot impuls
aankopen, neem de tijd. 6. Heb je een keus gemaakt, gun de order aan
degene waar je vertrouwen in hebt. Daar krijg je ook je service als het
nodig is. 7.Verdiep je na aankoop goed in de handleiding en ga veel
oefenen.
Gerard van Schie
Bron: Internet, Video emotion, Digital Movie,SHOOT
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UNICA films 2012
Videofilmers Velsen was op donderdag 23 mei jl. gastvereniging voor de
jaarlijkse vertoning van prijs winnende films op het UNICA filmfestival
2012. Jammer dat er vanuit Aalsmeer niemand bereid was naar Velsen te
komen. Wat is dat toch, filmen is je hobby, je bent lid van een club maar
bent blijkbaar niet bereid dit soort leerzame avonden te bezoeken? Aan de
weersomstandigheden kon het ook niet liggen. Of zouden er al veel
clubleden met de noorderzon zijn vertrokken naar warmere streken? In
ieder geval hebben de mensen die er wel waren een paar knallers van
films kunnen aanschouwen.
NOVA voorzitter Kees Tervoort, zelf vorig jaar als voorzitter van de
UNICA jury actief, wist de
aanwezigen aan te moedigen te
vertellen wat zij er van vonden.
Uitschieters waren: “Luminaris” van
Juan Pablo Zaramella uit Argentinië.
Een prachtige met “Goud” bekroonde
animatiefilm, “Cette Obscure
Tentation” van Reaud Ducoing uit
Frankrijk. Deze film met invloeden
van de bestseller “Intouchables”
behaalde “Zilver”evenals de film
“Lunch” van Ivica Musan uit
Kroatië. Deze laatst vertoonde film was naar de mening van de
meerderheid ondergewaardeerd.
Waardering voor
Videofilmers Velsen die
deze avond uitstekend
hebben verzorgd.
Gerard van Schie

De Nederlandse delegatie
tijdens het Unica festival
2012 in Bulgarije was op z'n
Hollands (?) uitgedost.
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Film “AMOUR” uit op DVD
Liefdevolle eenvoud beklemt
De film Amour van regisseur Michael Haneke – over een oud echtpaar
waarvan de relatie onder spanning komt te staan als de vrouw getroffen
wordt door een herseninfarct – trok overal volle bioscoopzalen. Het
Franstalige drama won de Oscar voor beste buitenlandse film, een
Gouden Palm en een aantal European Awards.
De film begint met het einde. Het einde waar alles letterlijk om draait.
Politie dringt een appartement binnen in het hartje van Parijs. Ze hebben
de mond afgedekt met zakdoeken en openen snel de ramen. In de
slaapkamer vinden ze haar. Geen vrolijk begin, dat zeker niet, maar de
regisseur staat erom bekend dat hij ongemakkelijke situaties goed kan
vastleggen.
Amour vertelt over Anne en Georges, een Frans echtpaar op leeftijd. Ze
hebben een volwassen dochter en leiden een rustig onopvallend bestaan
in Parijs. Vrijwel de hele film speelt zich af in hun appartement met zijn
parketvloer, en hoge plafonds, met zijn vele boeken en schilderijen en een
vleugelpiano in de woonkamer. Anne was vroeger muzieklerares, en het
echtpaar bezoekt regelmatig concerten.
Dan slaat het noodlot toe. Anne krijgt een beroerte, waardoor ze
halfzijdig verlamt raakt. De trotse vrouw belandt in een rolstoel en heeft
moeite haar beperkingen te aanvaarden. Haar liefdevolle man George
verzorgt haar met al zijn kracht en toewijding. Ze zoeken naar een nieuw
evenwicht, wanneer wederom een beroerte Anne belet niet meer te
kunnen praten. De zorg voor zijn vrouw
valt George zwaar, daarbij weinig steun
ondervindend van zijn dochter.
Regisseur Haneke legt deze aftakeling
van Anne en de worsteling van George
genadeloos vast. Er is geen
communicatie meer, iedereen is
eenzaam. Dat geeft je als kijker een
pijnlijk en beklemmend gevoel. Amour
is geen vrolijke film. Maar wel een film
die je gezien moet hebben. Het maakt
discussie los: hoe willen wij omgaan
met het laatste deel van ons leven? Kan
het ook anders? Laten we hopen van
wel. Gerard van Schie
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Oplaadbare batterijen
De consumentengids van mei 2013 besteedde aandacht aan oplaadbare AAbatterijen, zoals je die in tal van apparaten tegenkomt. En daar stond iets
belangrijks in: de uitleg van 'Low Self Discharge' batterijen (aangeduid met de
vreemde titel 'LSD-batterijen').
Normale oplaadbare batterijen lopen langzaam in een aantal maanden leeg. Maar
deze nieuwe 'LSD' batterijen doen dat niet. In een jaar verliezen ze hooguit 10 tot
20% van hun lading. En nog belangrijker: ze gaan ook veel langer mee, hun
capaciteit loopt ook na vele malen opladen niet terug, wat met gewone
oplaadbare batterijen wél het geval is.
En ik dacht altijd dat het een gewoon een verkooppraatje was, die aanduiding
'Always ready' of 'Ready to use' op de verpakking. Maar dat blijkt dus niet zo.
Het advies van de consumentenbond is nu:
Gebruik wegwerpbatterijen alleen in apparaten die heel weinig stroom gebruiken
en waar lange duur van belang is, zoals een klok, een thermostaat, een
brandmelder.
Grote stroomverbruikers zoals een flitser (of een fototoestel met flits er in) doen
het bijna altijd beter op oplaadbare batterijen dan op wegwerpbatterijen. Je haalt
meer flitsen uit een batterij en de flits is ook sneller weer opgeladen.
Kies oplaadbare batterijen eigenlijk altijd van dit nieuwe 'Always ready' type en
gebruik die in zaklantaarn, fototoestel, afstandbediening, muis, etc., dus
apparaten die wat meer stroom gebruiken. Gewone oplaadbare batterijen kunnen
alleen nog waarde hebben voor apparaten die heel veel stroom gebruiken, zoals
een flitser. (Dat komt omdat gewone oplaadbare batterijen nog net iets meer
capaciteit hebben dan 'LSD'-oplaadbare batterijen).
Tenslotte keken ze uiteraard ook naar de prijs en de kwaliteit. De prijzen lopen
enorm uiteen (van 1 euro tot 7 euro per 4
wegwerpbatterijen). Opvallend is dat de Aerocell
Alkaline van de Lidl bij de gewone batterijen het best
scoort en veruit het goedkoopst is. Andere goede zijn de
Varta (Max Tech) en de Duracell Ultra power (maar die
zijn beide heel veel duurder). Goedkoop en aardig goed
zijn de Ikea Alkalisk LR6 batterijen.
Bij de oplaadbare 'LSD' batterijen is Ikea de grote
winnaar (Ladda Ready-to-use) voor 4 euro, bij de Hema
kun je voor 10 euro terecht (Recheargable NiMH
Always-ready) met een ruim voldoende beoordeling,
andere merken (waaronder Varta en Duracell) zijn (veel) duurder en niet
noemenswaardig beter.
Bron: consumentengids mei 2013
Henk Westerhof
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Agenda
Algemene film- en videoactiviteiten
Datum
24 tot
31-08-2013
13-09-2013
10-10-2013
13-10-2013
19-10-2013
26 en
27-10-2013
09-11-2013
29-11-2013
08-12-2013

Onderwerp
UNICA wereldfilmfestival 2013 in Fieberbrunn, Tirol –
Oostenrijk.
TAS, 48 hour project
In de hoofdrol, organisatie: Videofilmers Velsen (onder
auspiciën van NH’63)
Nationaal Speelfilmfestival, in Cine Sneek Friesland
50 jarig jubileum Videofilmers Velsen
50 jarig jubileum NH’63. Diverse activiteiten o.a. het
filmfestival met als thema: “Achter gesloten gordijnen”
Nationaal NOVA filmfestival in Alphen a/d Rijn
Euregionaal filmfestival in Roermond
14e De Ronde Venen Open in Vinkenveen.

Onze clubavonden in het nieuwe seizoen
Datum
23-09-2013
07-10-2013
21-10-2013
04-11-2013
18-11-2013
02-11-2013
16-11-2013
04-12-2013

Onderwerp
Films van leden

Alg Ledenvergadering en vertoning van enkele films
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