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Van de Voorzitter
NOVA in de prijzen
Een fraai beeldje en een nog mooier
bedrag van € 15.000, - werd recent door
de Hogenbijl stichting aan de 50 jaar
jubilerende NOVA organisatie uitgereikt
in de Filharmonie in Haarlem. De feestelijke bijeenkomst werd gepresenteerd
door Leonie Jansen en het geheel werd vastgelegd door een aantal filmers van
Close Up en Videofilmers Velsen. Daar zal de zichtbaar verheugde voorzitter
Kees Tervoort nog wel wat werk aan hebben. Met vijf camera’s opnemen is één,
maar dan de montage nog. Deze financiële bijdrage komt op een goed moment
omdat er op verschillende plaatsen in Nederland beloftevolle jeugdprojecten van
de grond komen. En daar zit dat grijze wereldje van ons juist op te wachten
omdat “onze jeugd”nog altijd de toekomst in handen heeft.
NOVA filmfestval 2012
Het weekend voorafgaand aan de Hogenbijl prijsuitreiking werd in gebouw “De
Kubus” in Lelystad het NOVA filmfestival nieuwe stijl gehouden. Twee dagen
films kijken van hoog niveau, ingezonden en genomineerd uit alle gewesten van
het land. Nieuw was de live jurering in de zaal waarbij de beoordeling werd
uitgedrukt in aantal toegekende “sterren”. Filmrecensenten kennen ook “sterren”
toe aan professionele films. Verschil is wel dat zij in de krant een motivatie
schrijven waarom. Dit bleef op het festival bewust achterwege omdat vanuit de
regio al een beoordeling en motivatie is gegeven.
Het festival zelf was goed georganiseerd. Verfrissend was het optreden van jonge
streetdancers tussen de verschillende projectieblokken. Een minpunt was naar
mijn mening de toelating van enkele tenenkrommend lange films waarbij je je
kunt afvragen of de jury niet een korte black out had bij het voorjureren en
bepalen van de projectievolgorde. Een tiental amateurfilmers met een nominatie
op zak worden door dit systeem onnodig gedupeerd. Natuurlijk kun je niet
iedereen tevreden stellen, maar het is te hopen dat de “wijze mannen” hier een
oplossing voor weten te bedenken. “Films kunnen niet lang genoeg duren” is een
gevleugelde uitspraak van onze enthousiaste NOVA voorzitter, maar als men bij
de filmacademie in staat is studenten niet in hun creativiteit te beknotten met het
vaststellen van een tijdslimiet, wie zijn wij dan als amateurfilmers om te denken
dat wij fantastische films kunnen maken van veertig minuten en meer. Er zullen
er zeker een paar te vinden zijn. Laten die dan het respect opbrengen richting
collega filmamateurs en ook hen kansen bieden. Wat is er trouwens mis met een
fantastische speelfilm of documentaire van twintig tot vijf en twintig minuten.
Los van dit alles raad ik jullie aan met regelmaat op de NOVA website te kijken.
Er is veel te zien en te beleven. Bovenal groeit het aantal bedrijven die kortingen
verlenen op aankopen. Doen! (www.novafilmvideo.nl )
3

Demonstratie- en workshopavond
Op woensdag 31 oktober kunnen we met een goed gevoel terugkijken. Het was
het waard om alle benodigde techniek thuis te ontmantelen en mee te nemen naar
‘t Anker om daar aan belangstellenden te laten zien waar je vaak zovele uren aan
besteedt. En belangstelling was er. De uitnodiging aan bevriende clubs was niet
voor niets geweest, doch er waren ook genoeg mensen uit de omgeving om zich
op de hoogte te stellen waar die videoclub Aalsmeer nu wel voor staat. De tijd
zal leren of er beginnende filmers tussen zaten die enthousiast geworden zijn en
deze avond als een start zien om het clubleven eens willen te proberen.
De avond was in ieder geval een mooie afsluiting van ons 60 jarig jubileum waar
we hebben laten zien dat we weliswaar als videoclub klein zijn geworden, maar
nog wel springlevend! Meer over deze avond in deze uitgave.
Gerard van Schie

Belangstellenden rond de Magix montagepresentatie - Foto Ronald van Eijk

Sinterklaas breekt bijna aan
En dan moet je rijmen gaan,
Over bomen en de maan,
Maar daar heb je niet veel aan.
Blijf proberen, blijf niet staan.
Veel succes gewenst door
Daan.
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Verslag clubavond 17 september 2012
Zo, dat was de eerste clubavond van het seizoen!
Maar wat een belabberde opkomst. En – ondanks twee uitnodigingen in de
plaatselijke kranten – was er niemand “van buiten” de vereniging gekomen.
En dat was jammer, want op deze free-wheel-avond kregen we heel wat
interessante beelden voorgeschoteld van een paar leden die in de VS waren
geweest: op vakantie en op familiebezoek.
Zonder dat het een echte film is kun je toch een uitgebreide kennis opdoen van
typisch Amerikaanse situaties.
Jan Ran liet ons zien, dat er geen fietspaden waren, maar dat die paden werden
gebruikt voor golfkarretjes, die we in grote getale geparkeerd zagen staan bij
winkelcentra (in de staat Georgia, ten noorden van Florida).

Henk Zonneveld nam ons mee naar een gebied in Utah en Colorado met
ongelofelijk grote rotsformaties en “arches” (door wind en zand uitgeslepen en
van een onwaarschijnlijke omvang).
Je valt van de ene verbazing in de andere. Het was duidelijk, dat je bij 40 graden
en klimpartijen niet ook nog eens met een zwaar statief kunt gaan sjouwen.
Anders hadden we geen opnamen kunnen zien en dat zou nog erger zijn geweest
dan te veel beweging van de camera.
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Henk Westerhof had een filmpje meegenomen, dat door zijn dochter Tessa met
een groot aantal vrienden in een zomerkamp was vervaardigd, volgens het
zogenoemde lip-dub-principe. Dit is een op speciale wijze verfilmde popsong.
Hierbij wordt eerst eindeloos geoefend, wat een ieder moet doen en waar ze
moeten staan of bewegen, om daarna in één take alle 3 tot 4 minuten
onafgebroken te gaan filmen. Zelfs trappen op en af werden niet geschuwd! Een
voor ons ouderen een nogal wild resultaat werd het, maar toch in zekere
opzichten boeiend om naar te kijken. Via You Tube worden dit soort filmpjes
tegenwoordig voor een groot publiek bekeken.
Bekijk dit filmpje op: http://www.youtube.com/watch?v=gzNL37-d8pY
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Na de pauze liet Henk ons een 50 jaar oude film zien van Bert Haanstra:
“ARTIS”.
Als je zoiets voor het eerst ziet heb je de moed om zelf een film in elkaar te
frutselen bijna verloren. Eigenlijk heel eenvoudige beelden, gewoon in Artis
gefilmd, maar heel slim bij elkaar gemonteerd op het ritme van ondersteunende
muziek.
Vooral “beeldrijm” was veel gebruikt, hetgeen leuke reacties tot gevolg heeft.
Alleen weten wij wel, dat je niet alleen maar op toevalstreffers kunt rekenen. Je
hebt hiervoor een oceaan van opnamen nodig en de montage doet de rest.
Dit was echt een genie op filmgebied, waardoor je je niet moet laten afschrikken.
Zo’n niveau is maar voor heel weinigen weggelegd en daar hoeven wij derhalve
niet van uit te gaan.
Voor ons was het prima avond!
Voor wie de film 'Zoo' van Bert Haanstra nog eens wil zien:
http://www.youtube.com/watch?v=_YW-ghr4oYg

Daan.
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Clubavond 1 Oktober 2012
Deze avond was in drieën gesplitst.
Als eerste werd door Gerard van Schie de toestand aangeroerd, die is ontstaan,
doordat enige trouwe leden het wegens hun conditie niet meer kunnen opbrengen
om naar de clubavonden te komen. Te weinig leden resten.
Dit speelt ook bij andere verenigingen en de vraag is: wat gaan we daar aan
doen?
Het samengaan met een andere club is niet zo simpel; het oprichten van een
juniorenafdeling zou misschien een uitkomst bieden. Het geven van cursussen (
met de praktijk die er bij hoort) kan soelaas bieden, ofschoon weinig. Het
betrekken van “mensen van buiten” bij projecten is een mogelijkheid.
De vraag is wat de jongeren zouden willen; eventueel benaderen.
Daarna kwam het vieren van het 60-jarig bestaan op 31 oktober a.s. aan de orde.
Gerard van Schie had een voorstel voor een flyer opgesteld. Het 60-jarig bestaan
moet worden benadrukt, weinig tekst. Fotohandel Kruyt is bereid medewerking
te verlenen m.b.t. tot presentatie en uitleg.
Eventueel MAGIX benaderen. Ook de nieuwe mogelijkheid om met een
fotocamera films op te nemen komt aan de orde.
De naamsbekendheid is absoluut aanwezig door de krantenartikelen.
Resumerend stelde Gerard voor om in de grote zaal in een vierkant opgestelde
apparaten het monteren te vertonen van 3 á 4 verschillende systemen. Henk
Westerhof dacht aan een powerpoint-presentatie, waarin de ontwikkeling van het
filmen kan worden getoond. Op het podium kunnen dan doorlopend films van
onze leden worden vertoond, waarvoor Jan Pannekoek en Teun Nap een lijstje
zullen aanleveren. Zij verzorgen af en toe avonden voor diverse groeperingen.
Henk Westerhof vond, dat de door de programmacommissie voorgestelde
groepsvorming met een opdracht moest worden uitgesteld, i.v.m. de
voorbereiding op betrekkelijke korte termijn van het 60-jarig jubileum.
De programmacommissie had als onderwerp bedacht: sport en meer in het
bijzonder de passie voor sport. De mens in de sport derhalve. Maar dit mag ook
worden vertaald naar 'Passie voor kunst/muziek' (voor diegenen die wat minder
met sport hebben).
Hij vertoonde twee fragmenten, voorbeelden vanuit de professionele sector.
Het betrof de passie voor muziek, waarbij de maker van de film vond, dat in
Nederlander de mogelijkheden van het muziekonderwijs en ondersteuning van
toptalent eigenlijk te weinig aanwezig zijn. Het tweede fragment ging over Jan
Akkerman, die in 1973 door het Engelse muziektijdschrift Melody Maker tot de
beste gitarist ter wereld werd benoemd en benadrukt, door diverse prominenten
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dit bij herhaling te laten zeggen. Hoe hij daarmee omging werd nog even
behandeld.
Met deze voorbeelden van documentaires waarin de de gepassioneerde mens
centraal staat als ondergrond kunnen we alvast een voorbereiding maken. De
verdeling in groepjes gaan we op een later moment doen. Eerst maar eens ons
jubileum!
Daan Stuurwold.

15 Oktober: Cor van der Plaat over scenario's en
storyboards
Deze avond stond in het teken van het maken van een scenario
en andere voorbereidingen voor het maken van een mooie film.
We hebben Cor van der Plaat hiervoor uitgenodigd. Hij maakt
altijd een zeer gedegen planning voordat hij aan een film
begint. Bij velen van ons is hij al lang bekend door de
uitzonderlijk goede films, die hij alleen of met anderen tot stand
heeft gebracht.
Het maken van een scenario en storyboard neemt hij heel
serieus en dat bleek ook goed uit de manier, waarop hij één en
ander aan ons overdroeg.
Hij houdt zich al 40 jaar bezig met filmen en heeft alle stadia van
materiaalgebruik, dat bij elk systeem hoort, doorlopen. Het volledig
reproduceren van zijn lezing heeft geen zin. De clubleden, die op de avond zelf
aanwezig waren, konden alles wat met dit onderwerp te maken heeft op zich
laten inwerken. En dat was nogal wat.
Cor heeft een voorkeur voor het maken van speelfilms en laat niet veel aan het
toeval over. Het resultaat is derhalve een film, die staat als een huis. Een aantal
films is ons van eerdere gelegenheden al bijgebleven, zoals de wraak van een
dochter op haar losbandige moeder, waardoor haar vader in de gevangenis zit.
Ook de film over een verslaafde zoon, die tot zijn dood leidt, is zo’n kunstwerk,
dat je altijd bijblijft. Cor weet waarover hij praat en ziet kans om dat op anderen
over te brengen. Om zijn hoge niveau te bereiken zal niet mee vallen, maar we
hebben na zijn betoog veel om over na te denken om uiteindelijk tot een perfect
resultaat te komen. Alleen al het bereiden van koffie werd met een aantal zaken
er om heen, zonder al te veel tekst, een indrukwekkend filmpje.
Hij legde uit hoe we de diverse termen, die gangbaar zijn geworden, moeten
zien.
Denk hierbij aan: synopsis (kort overzicht), shot, scenario, draaiboek, draaiplan,
etcetera.
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Ook het bekijken van de locaties is van groot belang, waarna plattegronden
kunnen worden gemaakt, waarop camera-standpunten staan afgebeeld. Te weinig
ruimte ter plekke valt dan meteen door de mand.
Hij toonde ons een groot aantal voorbeelden, waarmee we ons voordeel konden
doen.
Er was veel contact met de luisteraars.
Dit deel van de avond werden we bedolven onder de goede uitgangspunten, waar
je altijd meteen mee te maken krijgt als je aan een film begint tot en met de
uiteindelijke montage.
Na de pauze liet hij ons kennis maken met een groot aantal dialoog-patronen: de
stand van de camera ten opzichte van de spelers: het zogenoemde A, I en Lpatroon. Het uitbeelden van bijvoorbeeld de spanning tussen twee personen en de
onderlinge verwijdering passeerden de revue. Uitermate verhelderend door de
vele foto’s die hij hierbij gebruikte. Zo kun je meer lading aan de shots
meegeven. Hij stelt terecht, dat elk shot “gerechtvaardigd” moet zijn. Tenslotte
vertoonde hij een uitsnit van enige films van zijn hand, waardoor we konden
kennismaken met het uiteindelijke resultaat. Velen van ons herinnerden zich die
films, die bij velen een diepe indruk hebben achtergelaten door de boodschap
erin, die zo duidelijk over kwam.
Een geweldig interessante avond, waar we veel hebben opgestoken.
Daan Stuurwold.

29 Oktober 2012: werkavond interviews maken
Na een aantal mededelingen van Gerard nam Henk Westerhof de leiding over.
Op deze werkavond was de bedoeling dat we verschillende technieken gingen
oefenen voor het in beeld brengen van een
interview tussen twee personen. Daar waren
verschillende settings voor bedacht, waarbij we
uiteindelijk 'zittend aan tafel' uitwerkten.
Henk wees erop, dat rekening moest worden
gehouden met de achtergrond, de belichting,
geluid, beelduitsnedes zoals halftotaal , close-up,
extreem CU, over the shoulder en oppassen om
niet “over de lijn” te gaan.
over de schouder shot
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Wat de camera ziet als je over de as gaat. (Bron: Eddy Weijers
communicatiewetenschap)

Henk wilde ook experimenteren met een licht bewegende camera, wat
tegenwoordig veel wordt gebruikt. Dit is niet eenvoudig, maar kan een “pratend
hoofd” iets interessanter maken.
Ons clublokaal veranderde al snel in een complete filmset. Schuiven met tafels
en stoelen. Beetje licht erbij. Oei de achtergrond is niet mooi. Zitten die koppen
wel goed in beeld?
Er werd gewerkt met twee camera’s door Jan Ran en Gerard van Schie (op
rolstatief).
Daan werd door Jan van Unen geïnterviewd over zijn werkzame leven. Door een
aantal leden was hierover niet zo veel bekend, zodat het interview er nog een
functie bij kreeg.
Het bleek een heel gedoe om alles goed in beeld te krijgen en uiteindelijk bleek,
dat het werken met twee camera's best lastig is, om een goede afwisseling in
beelden te krijgen die toch goed bij elkaar passen. Wellicht dat één camera toch
de voorkeur verdient. Door het ontbreken van de belichtingsfaciliteiten van
Ronald bleken de beelden ook erg “vlak”te zijn.
De bewegende camera was eerlijk gezegd een gematigd succes. Het blijkt toch
wel heel moeilijk, zelfs met een 'dolly' om een soepele camerabeweging te
krijgen. Maar oefening baart kunst ....
Al met al was het een erg leerzame avond, waarop we zowel zagen wat er wél
werkte, als ook wat er niét werkte, en een ruggensteun voor degenen, die een
interview moeten filmen.
Daan Stuurwold.
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Verslag algemene ledenvergadering
Een jaarlijks terugkerend programmaonderdeel, noodzakelijk omdat alle leden
op de hoogte gebracht dienen te worden van de actuele financiële positie en
andere bestuurlijke activiteiten en besluiten die zijn genomen. Al een aantal
jaren zijn we in staat gebleken het nuttige met het aangename te verenigen door
kort en bondig te vergaderen waarna we nog een paar films kunnen draaien. Zo
ook dit jaar.
Wat is er zoal besproken?
Mededelingen
Het bestuur spreekt nogmaals haar zorg uit over het teruglopende ledenaantal.
Het Cinefleurfestival wordt gehouden op zondag 20 januari 2013. Welke films
komen vanuit Aalsmeer in aanmerking? Ideeën zijn; “Vette actie” van Teun Nap,
“Prelude to a Winter” van Ronald van Eijk, “Kunst met een kleine k”, een
clubproductie (deelmontage uit de Oude Raadhuisfilm) of “Van klei tot brons”
van Gerard van Schie
Er werd een korte evaluatie gehouden over de “Open avond” ter afsluiting van
ons 60 jarig jubileum.
De NH’63 Interclubontmoeting wordt gehouden op zondag 25 november a.s. in
Heemskerk
Aalsmeer neemt met drie korte films deel.
“Prelude to a Winter” van Ronald van Eijk
“Kunst met een kleine k”, een clubproductie (deelmontage uit de Oude
Raadhuisfilm)
“Van klei tot brons” van Gerard van Schie
Er wordt gejureerd in de zaal d.m.v. het opsteken van cijferbordjes. Ronald van
Eijk zal als afgevaardigd jurylid videoclub Aalsmeer vertegenwoordigen.
Videoclub Noordwijk heeft een nieuwe secretaris: Jolien Reitsma.
Johan Stevens, secretaris van HSL heeft een zware herseninfarct gehad. Er is
langzaam herstel zichtbaar maar een eerste inschatting is dat Johan zeker tot en
met mei volgend jaar in verpleeghuis “Velserduin” moet verblijven. Wij wensen
hem alle sterkte toe.
De Notulen van de Alg ledenvergaering van 28 november 2011 werden
gearresteerd.
Het Jaarverslag van het secretariaat werd goedgekeurd
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De financiële jaarstukken werden met dank aan de penningmeester goedgekeurd.
De kascommissie was tevreden en stelde de vergadering voor de penningmeester
en daarmee het bestuur te dechargeren. De vergadering ging hiermee akkoord.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Jan van Unen, Jaap van tol en Susan
Griekspoor als reservelid.
Het bestuur dankt alle commissieleden voor hun inzet en is bijzonder blij te
vernemen dat zij hiermee willen voortgaan.

Uit: Nieuwe Meerbode van 15 november
13

Nieuwe versies montage software
De versies van montage software blijven
elkaar in rap tempo opvolgen.
Magix komt met versie 2013, die de MX
versie opvolgt. Volgens de website is de
snelheid van het werken met AVCHD video
verbeterd (met name het importeren).
Het geluid en video zitten nu standaard samen
in één spoor, wat de overzichtelijkheid ten
goede moet komen (maar wel meer handelingen vraagt als je het geluid toch los
wilt maken). Ook kan Video Deluxe meer gebruik maken van de kracht van een
(geschikte) videokaart, wat de snelheid van het renderen van overgangseffecten
ten goede komt.
Het computerblad 'Personal Computer Magazine', testte de nieuwe versie, gaf het
drie (van de vijf) sterren, en was niet erg onder de indruk van de vernieuwingen.
Ze concluderen: 'Het aantal nuttige vernieuwingen in Magix Video deLuxe 2013
is minimaal. Het presteert alleen in combinatie met een nVidia-kaart iets beter.
Het moet nu alle zeilen bijzetten om niet te worden gepasseerd door de
concurrentie.'
Ook Adobe Premiere Elements kwam met
een nieuwe versie (versie 11), samen met een
nieuwe Photoshop Elements. Best snel (ik heb
net enkele maanden geleden versie 10
gekocht).
Functioneel zijn ook hier de vernieuwingen
niet groot, maar Adobe heeft het vooral
gezocht in een nieuw uiterlijk en een
eenvoudiger bediening. Er is nu een 'quick
modus' en een 'expert modus'.
Ook dit pakket werd getest door PCM (december 2012), kreeg ook maar 3 van
de 5 sterren, maar wel een behoorlijk enthousiaste bespreking: 'Premiere
Elements mag dan weinig vernieuwingen bevatten, maar je krijgt het gevoel dat
het pakket prettiger en gebruiksvriendelijker werkt dan voorheen.' Met name de
snelheid bij werken met AVCHD materiaal krijgt een compliment.
Aanbiedingen: Magix geeft nu een foto-manager kado, Adobe biedt deze week
40% korting in de webshop, waardoor je nu Elements en Photoshop sámen kunt
kopen voor 100 euro.
Henk Westerhof
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“Open avond bij jubilerende videocub Aalsmeer
groot succes”
Tijdens het “Open huis” van de 60 jaar jubilerende Videoclub Aalsmeer werden
twee MAGIX videomontage softwareprogramma’s verloot onder de aanwezige
bezoekers. Penningmeester Bert van Scheppingen trok uit de ingevulde
formulieren twee winnaars. Inge Herbold uit Hoofddorp (Magix video de luxe
2013 premium) en Manouk Schouten uit Aalsmeer (Magix video de luxe 2013)
kunnen zich gaan bekwamen in het monteren van films.
Voorzitter Gerard van Schie was zichtbaar tevreden met de opkomst. “Dat er ook
nogal wat dames de weg naar ’t Anker hadden gevonden is een prima
ontwikkeling. De amateur filmwereld is een nogal eenzijdig mannenbolwerk.
Binnen onze videoclub zijn we heel blij met onze enige dame Susan Griekspoor
die zich met mooie reisfilms prima staande weet te houden tussen de mannen.
Het zou fijn zijn als meer dames deze stap zouden maken om meer met
opgenomen filmbeelden te gaan doen”.
Tijdens de demonstraties met de verschillende montagesystemen konden de vele
vragen waar de bezoekers mee worstelden worden beantwoord. Wat er zoal
mogelijk is wekte hier en daar verbazing vooral welke mogelijkheden er zijn om
foto’s en filmbeelden met elkaar in één gemonteerde presentatie te combineren.
Twee werelden van fotografie en film komen daarmee dichter naar elkaar.
Foto Kruyt had flink uitgepakt en een groot aantal camera's en accessoires
meegebracht, en voorzien van speciale aanbiedingen. Menigeen liep rond met
een 'SevenOak' stabilisatie-statief om eens uit te proberen hoe dat werkt. Ook een
slimme dimbare led-lamp (zuinig met de accu en toch veel licht) trok veel
belangstelling en werd menigmaal verkocht.
Al met al was het een geweldige opzet, waarbij de uitgebreide ruimte in ons
clublokaal opviel en ook veel belangstellenden trok.
Er waren ook veel mensen van andere filmclubs (Velsen, De Ronde Venen, de
KLM filmclub, de Cinesjasten) die samen met veel Aalsmeerse “mensen van
buiten” belangstelling toonden. Er was veel te zien en een aantal leden van ons,
die diverse opstellingen en montageprogramma’s verzorgden, hadden niet te
klagen over belangstelling.
Op het toneel werden diverse soorten films in een doorlopende voorstelling
vertoond. De grote verspreiding van de flyers had duidelijk succes tot gevolg.
Het was een drukbezochte avond.
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De Open Avond van 31
oktober.
Foto's: Ronald van Eijk
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Agenda
Let op: precieze onderwerpen en sprekers in 2013 is nog onder voorbehoud.
Datum
26-11-2012
10-12-2012
7-01-2013
21-01-2013
4-02-2013
18-02-2013
4-03-2013
18-03-2013
8-04-2013
22-04-2013
6-05-2013
13-05-2013

Onderwerp
Werkavond: montage. Tips en truuks op het grote scherm
met montageprogramma Magix / Adobe
Bevriende filmclub op bezoek: Saenden
Nieuwjaarsbijeenkomst / diner
Verhaal en opbouw van de film, structuur.
Archiveren, organiseren en backups maken van films op de
computer
Montagetips en demo's met Pinnacle Studio
Rondreisjury
Muziek bij films (spreker volgt)
Titels bij films (spreker volgt)
Oefenen met het jureren van films
Open
Clubfestival
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We bedanken foto Kruyt
(Raadhuisplein) voor haar
enthousiaste bijdrage aan
de Open Avond rond ons 60
jarig jubilieum
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