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Woordje van de voorzitter

Wat vliegt de tijd toch snel...
We zijn reeds aan onze derde vergadering toe en het wordt stilaan tijd om aan ons clubfestival te denken. Leden die een film hebben en deze willen vertonen doen er best aan hun film zo vlug mogelijk
op een van de volgende vergaderingen te tonen om eventueel raadgevingen te krijgen die hun film
kunnen verbeteren.
Dit jaar opnieuw de formule zoals vorig jaar: leden die hun films niet willen laten beoordelen door
de jury, maar deze toch eens aan het grote publiek willen tonen, kunnen dit in het eerste gedeelte
van het festival.
In het tweede gedeelte worden dan de films getoond die wel door een bekwame jury worden beoordeeld. Deze films maken dan ook kans op een van de vele prijzen.
Uiteraard krijgt iedereen, ook de cineasten die in het eerste gedeelte een film tonen, een attentie van
de club.
Zo kunnen we iedereen tevreden stellen en ons publiek een zeer aangename namiddag bezorgen.
Maar om een festival te kunnen organiseren hebben we natuurlijk films nodig. We vragen dan ook
aan de leden om indien mogelijk een productie af te werken of nu nog aan een nieuwe te beginnen.
Veel filmgenot.
Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 16 oktober 2015
We begonnen de vergadering met de films die tijdens de gastprojectie bij KBAC Brugge op 13
november zullen worden vertoond te overlopen:
14
Pierre Pollet
India
Gaston Dierick
We Will Remember
Roger Saubain
Julia
Hubert Pouillie
IJsland
Kurt Mariën
Het wonder van het zaad
Paul Misplon en Gaton Dierick
Indetikwijt
Jürgen Depoorter en Thomas Vander Brugghen

Geprojecteerde films:
Willy Bolle

“Pelgrimsroute”

Willy volgde een pelgrimsroute van Fatima in Portugal tot Compostella in Spanje.
De vele gebouwen werden door Willy fotografisch zeer goed in beeld gebracht. Door de vlotte
bewegingen van de camera bij het filmen van de buitengevels vermeed Willy statische beelden..
Het teveel vertoon van de gebouwen zorgde voor een mindere aandacht van de kijker. De vraag
is: “hoe kan je het geheel toch boeiend houden?” Door één of meer rustpunten in te lassen (een
stukje landschap…. geen tekst….).

Hubert Pouillie

“Buen Camino”

“Buen Camino” zo begroeten deze vele pelgrims elkaar op weg naar Compostella.
Een goed idee om pelgrims uit verschillende landen te verwerken in een film. Ondertiteling van
de gesprekken zal wel nodig zijn.

Kurt, Thomas en Jurgen

“Testvlucht met een drone”

Zoals we zagen zal het gebruik van drone-beelden een grote meerwaarde zijn voor
de cineasten in hun productie.
Stabiele en zeer mooie beelden.

Gaston, Patrick en Paul

“3D world magic fun”

De 3D tentoonstelling in het casino van Koksijde werden door deze drie cineasten in een reportage samengevat.

Gilbert Crevits

“Een verhaal over 14-18”

Dit was een opdrachtfilm voor een museum. Het is normaal gemonteerd voor een verticale
monitor. Om het te projecteren in onze club was het beeld 90 graden gedraaid en verkleind.
Het gevolg hiervan was dat het scherm niet volledig gevuld was en de film minder tot zijn recht
kwam.

Patrick Van Hooimissen

“Groot Hertogdom Luxemburg in herfstkleuren”

Met deze beelden toonde Patrick hoe stilaan de herfstkleuren het landschap tooien in Luxemburg. Enkele mooie camerabewegingen toonden aan dat hij al veel vorderingen gemaakt heeft
en dit door veel te filmen. Oppassen voor teveel statische beelden!
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Pierre Pollet

“14”

Krachtige beelden met een zeer sterke tekst over de Eerste Wereldoorlog.
Mooi bewerkt en zeer goed gemonteerd met een passende muziek.
Terecht geselecteerd geweest voor CvB.

Jean Pierre, Pierre, Patrick en Robert Florizoone
“Evenement voor mindervaliden in Plopsaland”
Ter gelegenheid van het 15- jarig bestaan van de Rotaryclub van Nieuwpoort en Diksmuide werd
een show aangeboden aan mindervaliden in Plopsaland.
Een korte samenvatting van de aankomst van de genodigden met enkele items uit de show.
Pierre en Jean-Pierre hadden elk een stuk afzonderlijk gemonteerd.

Roland Rondou

“The best of the West”

Roland heeft rekening gehouden met de opmerkingen van de vorige keer.
Hij heeft deel 1 beperkt van San Francisco tot Las Vegas.
Door veel van hetzelfde beeld eruit te knippen krijg je een vlotter geheel en wordt het hierdoor
ook boeiender voor de buitenstaander.

Walter Decock

“Beelden uit de Morvan”

In zijn “Tips voor trips” heeft Walter het ditmaal over bezienswaardigheden in de Franse Morvan.
In de Bourgogne kom je restanten van de Keltische cultuur op een aantal plaatsen tegen. Het met
vestingsmuren omringde Bibracte was de hoofdstad van één van de machtigste volkeren van
Gallië.
Hier bevindt zich het Keltisch museum met de naam Bibracte.
Deze plek is dan ook later verlaten en werd door de Romeinen ingeruild voor het strategischer
gelegen Autun.
Een mooie kort samenvattende reportage.
Gilbert
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WEVAC
verslag WEVAC-cursus ‘natuurfilms maken’
Naar jaarlijkse traditie organiseert WEVAC een cursus voor amateurcineasten. Deze keer vond
de cursus plaats in het landelijke Beveren bij Roeselare, een typisch West-Vlaams dorp met een
kerktoren, een kleurrijk café en mistroostige straten om niet in te verdwalen.
Videoclub Westkust Koksijde had zich met 4 leden ingeschreven om de cursus ‘Natuurfilms
maken’ bij te wonen die doorging in de feestzaal van het plaatselijke café. De 10 filmpjes van de
vorige avond op de maandelijkse bijeenkomst van de videoclub in de ‘Noordduinen’ waren nog
niet volledig verteerd. 4 van de 5 leden - Walter Decock, Hubert Pouillie, Jürgen Depoorter en
Patrick Van Hooimissen – waren present. De technische probleempjes om de filmpjes naar ieders
wens te vertonen, vormden voor de cursus het onderwerp van gesprek. De compatibiliteitsproblematiek zal oplossingsgericht onderzocht worden.
Rudi Debruyne, een geblokte kerel van 58 jaar, gaat ons op sleeptouw nemen in het wereldje
van de natuurfilm en de natuurfotografie. Rudi Debruyne is hoofdcameraman en redactielid van
PlattelandsTV Vlaanderen. Voor zijn Engelse collega’s van de BBC is hij gekend onder de bijnaam
‘The Cock of Flanders’, voor de Hollanders als ‘De penis van Vlaanderen’ (Rudi woont in Diksmuide
en de buitenlanders zien de IJzertoren blijkbaar voor iets anders). De directe aanpak is zijn stijl.
Met veel begeestering licht hij van naaldje tot draadje alle aspecten van het thema toe: Wat is een
natuurfilm, de workflow (pre-productie, post-productie), camera’s en lenzen met aandacht voor
DSLR, belangrijke punten bij het camerawerk, specifieke uitrusting voor het maken van natuurfilms, rondvraag en einddiscussie. De commentaren worden rijkelijk geïllustreerd met filmpjes.
Af en toe lukt het niet om de gewenste filmpjes en Powerpoint voorstellingen vanop de laptop
op het projectieschermm te krijgen. De vertoning wordt bedreigd, en de cursus misschien wel
afgelast. Jürgen Depoorter, onze materiaalmeester, demonstreert zijn kunde en helpt WEVAC verschillende keren uit de nood. In een digitale wereld waar ‘sofware’ en ‘hardware’ zo snel evolueren
is een materiaalmeester onontbeerlijk. De technische formats en de materialen moeten op elkaar
afgestemd zijn, ook in functie van filmwedstrijden en cursussen. Geen eenvoudige opdracht! Dit
vraagt tijd, een doordachte aanpak, en veel begrip. Verwacht a.u.b. niet dat alle filmpjes meteen
rimpelloos zonder horten of stoten in de beste videokwaliteit worden geprojecteerd.
‘Natuurfilms maken’ blijkt ook al geen eenvoudige zaak te zijn. De voorbereiding is van primordiaal belang en staat in functie van het type film. Een ‘1 minuut natuur’-filmpje, een reportage of
een documentaire vragen telkens een andere aanpak.
De deelnemers krijgen meteen werk aan hun broek gesmeerd. We worden gevraagd om de
workflow en het scenario van ons eigen natuurfilmpje te schetsen. De voor Rudi frappantste
voorbeelden (eigenlijk diegene waarvan hij het handschrift het beste kon lezen) worden goed
becommentarieerd.
Elk aangesneden onderwerp levert een levendig debat op. We worden algauw geconfronteerd
met de beperkingen van de amateurcineast. Wie kan zich de body van een Canon DX1 camera of
een professionele Sony videocamera veroorloven? Bovendien heb je ook nog zware zoomlenzen
nodig. Hoe kan je anders het gedrag van een ijsvogeltje close in beeld brengen. Om echte natuurfilms te kunnen maken moet je al gauw 15.000 euro ophoesten. Rudi Debruyne weet hier een
oplossing voor. Er zijn nog plaatsen waar dieren verliefd zijn op mensen. Daar voor moet je naar
Nederland gaan. In tegenstelling met ons land, blijven de buizerds er blijkbaar op hun paaltje
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zitten wanneer je de tijd wil nemen om te op film of foto vast te leggen. In de Amsterdamse waterleidingduinen kun je soms de bronst van het damhert van heel dicht waarnemen.
De gefortuneerde amateurcineast kan ook naar een eco-hotel van Gambia trekken. De exotische
vogels vliegen daar rond je oren en de monnikskap-gieren kruipen er haast tussen uw benen om
iets eetbaar op te peuzelen. Ja, in ons landje kunnen de stoute meeuwen je overvallen, en met
uw frieten gaan lopen.
Een meevallertje! De cineasten die een natuurfilm inzenden naar PlattelandstTV maken kans dat
hun filmpje uitgezonden wordt. Dit kunnen ook sfeerfilms zijn met natuuraccenten. Dit betekent
een dikke besparing voor de Vlaamse zender. In ruil krijgt de cineast een breder forum aangeboden om zijn films te verspreiden en naambekendheid te krijgen.
door Patrick Van Hooimissen

Volgende vergadering
vergadering van 20 november 2015
Zoals gewoonlijk beginnen we met de algemene mededelingen.
Op 20 november, de dag van de vergadering, gaat ook het festival van de Gouden Kat door te
Ieper.
Aan dit festival neemt Jürgen en Thomas deel met hun film ‘Identikwijt’. Jammer dat dit samenvalt
met onze clubvergadering. Wij konden de datum echter niet meer verplaatsen maar we wensen
Jürgen en Thomas alvast veel succes toe op dit festival.
Ook is de film van Jürgen en Thomas genomineerd voor het nationaal CVB filmfestival te Knokke.
Dit gaat door op zondag 22 november in CC scharpoord vanaf 10 uur. We zullen alvast duimen
voor hen met de hoop op een goed resultaat. Voor wie kan aanwezig zijn zal het zeker interessant
zijn want dit zijn de beste films van het Vlaamse landsgedeelte.
Op 13 november hebben wij een gastprogramma verzorgd bij de Brugse amateurcineasten
hierover wat meer op de volgende vergadering.
Dan volgt het filmprogramma. Wie zeker wil zijn dat zijn film vertoont wordt doet er goed aan de
secretaris Jean Pierre Thery (jp.thery.baert@gmail.com) te verwittigen voor het opstellen van het
filmprogramma. Vorige vergadering is de projectie wat uitgelopen en we zouden ons strikt aan
het sluitingsuur, dit is 23 uur, willen houden.

Tot vrijdag 20 november
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Techniek
hoe kies je de juiste codec en container voor uw video workflow
In de oude tijden van digitale video (de jaren 1990), waren er maar een paar manieren om uw
opnames op te slaan. Nu zijn er tal van verschillende formaten om uit te kiezen. Pas op! Een onverstandige keuze in formaat kan verwoestende resultaten hebben.
Vele werkuren kunnen verloren gaan in formaten die traag renderen of moeten worden getranscodeerd, maar wees niet bang! Zodra u de kennis van de codecs en containers onder de knie
hebt, zult u in staat om uw zoektocht naar een fantastische film voort te zetten.
Waarom het formaat telt?
Er is een veelheid van redenen waarom een video-formaat belangrijk is. Als je het formaat dat
waarin een camera filmt begrijpt, dan kun je berekenen hoeveel opslagruimte je nodig hebt voor
de beelden die je van plan bent te maken. Om te weten of montage of kleurcorrectie software
een formaat native kan verwerken of als het moet worden getranscodeerd, moet je kennis van
het formaat van de beelden te hebben. Wanneer een filmfestival of omroep vraagt om een video
te leveren, hoe beter je het begrijpt, hoe makkelijker het zal zijn om uw project er goed uit te
laten zien.

Wat precies is een formaat?
Door een beetje te begrijpen over de codecs en containers gebruikt in populaire formaten, zult
u in staat zijn om betere keuzes te maken voor het werk dat je doet. Als iemand vraagt welk formaat een video is, dan willen ze vaak weten welke container en codec werden gebruikt om het te
maken - en waarschijnlijk in welke standaard het werd gecodeerd - tenzij, natuurlijk, de video van
de donkere eeuwen is en dan zullen ze meestal willen weten op wat voor soort videoband de film
is opgeslagen en dan hopen dat ze een geschikt toestel vinden om de film af te spelen.
Codecs
Een codec is de manier die gebruikt wordt om de gegevens van een audio- of videobestand
zodanig te verwerken dat het kan worden gebruikt voor weergave, montage of andere codecs
(transcodering). Codecs worden gebruikt om de media gegevens te organiseren, maar deze
gegevens worden binnen een container gehouden. Er zijn veel verschillende soorten audio- en
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videocodecs, en ze hebben elk hun eigen voordelen.
Containers
Een container of een wikkel is wat wordt gebruikt om audio- en video-gegevens bij elkaar te houden in een enkel bestand, samen met aanvullende informatie. Containers hebben een bestandsextensie als .mov, .avi of .mp3. Terwijl sommige containers alleen media hebben in een bepaalde
codec, zoals de .mpg container die wordt gebruikt voor MPEG-bestanden, kunnen sommige
containers, zoals MOV, gegevens bevatten in diverse audio- en videocodecs. De container heeft
informatie die bijvoorbeeld aan een mediaspeler vertelt of hij audio- en videodata tegelijkertijd
moet afspelen.
Containers bevatten vaak ook metadata over de media in het bestand. Deze metadata kunnen
zo simpel zijn als de framesnelheid van de video of welke camera en lens werden gebruikt om de
beelden te maken, welke camerainstellingen werden toegepast, waar het werd opgenomen en
informatie over het shot en de productie. De metadata binnen een container kunnen ook vertellen in welke norm het materiaal werd geproduceerd.

Niet zo standaard standaarden
Een autohandelaar kan u vertellen dat een auto die ze verkopen wordt geleverd met een standaard reservewiel, maar de maten van het wiel zullen slechts passen op een paar merken, modellen en jaren van auto’s. En niet op elke velg van elke auto.
Helaas, kan video zeer vergelijkbaar zijn. Als iemand je vertelt dat een video in NTSC is, mag deze
alleen worden verwezen naar een NTSC-standaard frame rate van 29,97 fps. Als van een film
wordt gezegd dat het Rec. 709 is, verwijst dit naar een specifieke set van normen voor HDTV die
dingen zoals framesnelheid, kleurbereik en de resolutie omvatten, hoewel men erop kan wijzen
dat zelfs Rec. 709 meerdere frame rates ondersteunt.
Om de zaken nog ingewikkelder te maken, heb je de Rec. 2020 standaard voor UHDTV (4K TV)
en de DCI norm voor 4K film. Deze normen hebben verschillende resoluties en verschillende
beeldverhoudingen. Rec. 2020 heeft een aspectverhouding van 1,78:1 (16/9), waarbij DCI 1,85:1
en 2,39:1 (ongeveer 17/9 en 21/9) ondersteunt. Dus als je werkt aan bijvoorbeeld een kortfilm die
kopieën nodig zal hebben in Blu-ray, en het zal ook moeten spelen vanaf een DCP (Digital Cinema
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Package) in een bisocoop, wees er zich dan van bewust dat de normen voor de indelingen zeer
verschillend zijn.
Sommige indelingen zijn gemaakt voor video met behulp van gemeenschappelijke codecs maar
staan alleen bepaalde variaties in zaken als resolutie en bitrate toe, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gebruikt in hardware en software platformen. AVCHD en DivX zijn beide formaten
die de H.264 (MPEG-4) codec gebruiken, maar het zijn verschillende standaarden.
Het vermijden van compressie depressie
Comprimeren van een videobestand kan er toe leiden dat het veel van zijn beeld- en geluidskwaliteit verliest. Het gebruiken van eenzelfde bestand en dit meerdere malen comprimeren kan dat
verlies nog verergeren. De meeste online video-hosts zoals Vimeo en YouTube zullen uw bestand
opnieuw comprimeren dus is het aan jou om er voor te zorgen dat de beelden in een zo hoog
mogelijke kwaliteit worden aangeleverd. Waar mogelijk, zal je willen monteren en exporteren van
uw bronmateriaal en transcoderen naar ongecomprimeerde of lossless codecs om de kwaliteit
van je media te behouden.
Een niet-gecomprimeerde codec slaat media op zonder compressie zodat er geen kwaliteit verloren gaat, maar de bestanden zijn zeergroot. Een lossless codec slaat media met compressie maar
zonder kwaliteitsverlies op, maar met een minimum aan ruimtebesparing. Een lossy codec slaat
media met compressie en kwaliteitsverlies op. Bij lossy compressie, hoe hoger de compressie, hoe
kleiner het bestand en hoe groter het kwaliteitsverlies.
De meeste camera’s en recorders gebruiken een soort van compressie dus je wilt zoveel mogelijk
gegevens als je kunt als je in postproductie behouden. Als uw laatste renders zijn gemaakt van
uw bronmateriaal, dan is het enige verlies wat je hebt door de compressie zelf. Merk op dat als
je rendert voor archivering, compressie niet wordt aanbevolen. Als u een gematigd lossy codec
zoals ProRes 422 of Matrox MPEG-2 gebruikt, dan zie je een verlies in beeldkwaliteit, maar voor
het gemak in de workflow en afhankelijk van het te leveren formaat, is het misschien de moeite
waard. Het beste is om uw workflow vooraf te testen en te beslissen voordat u monteert, omdat
halverwege een project vast stellen hoeveel beeldkwaliteit je hebt verloren door compressie zeer
deprimerend kan zijn.
Compatibiliteit
Compatibiliteit met verschillende codecs en formats voor de hardware en software kan nog
steeds een enorme uitdaging zijn. Je moet ervoor zorgen dat alle codecs die je zult gebruiken van
opname via postproductie tot het finale eindproduct compatibel zijn met je hard- en software
alvorens aan een project te beginnen. Je kunt vaak dingen zien zoals kleur verschuivingen in het
beeld bij het verplaatsen van het ene stukje software aan een ander omdat ze waarschijnlijk de
beeldgegevens niet op dezelfde manier verwerken. Op een groot project of een waar consistentie van cruciaal belang is, kan het testen van uw workflow voordat u begint u helpen om dit soort
problemen te voorkomen of hoe ze aan te pakken.
De Academy of Motion Picture Arts and Sciences (zij geven de Oscars) lanceerden onlangs een
standaard bestandsformaat en workflow genaamd ACES. Het is ontworpen om veranderingen
in kleur en andere bestandscompatibiliteitsproblemen tussen software van de productie door
post en archivering te elimineren. Het is al ondersteund in software zoals Premiere Pro en DaVinci
Resolve en gebruikt in films als “Chappie”. Ze werken ook aan een hardware-certificeringsprogramma voor ACES. ACES is gratis en eenvoudig te gebruiken; het is de eerste crossplatform (film en video) standaard voor digitale film
archivering.
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Gemiddelde standaarden
Tussenliggende of gemiddelde codecs of formaten worden gebruikt voor post-productie werk
in veel situaties; Echter, voor de snelste resultaten in post, zult u het gebruik van tussenformaten
willen voorkomen en gebruik maken van uw bron beelden. Er zijn momenten waarop het gebruik
van een tussenliggend formaat mischien een must is. Als de hardware en/of software die u in uw
workflow gebruikt het bronmateriaal niet ondersteunt, moet u een tussenliggend formaat gebruiken. Als je het bronmateriaal niet houd en te beperkt bent in opslagruimte voor uw bestanden, dan kan een tussenliggend formaat beter werken.
Audio codecs
WAV-bestanden (.wav) kunnen binnen de audio industrie standaard worden genoemd (er is geen
algemene audio-norm; ACES ondersteunt alleen beeldbestanden). Ze zijn compatibel met bijna
alle productie-en post-software en zijn altijd ongecomprimeerd omdat de bestanden klein zijn in
vergelijking met videobestanden. Sommige camera’s nemen op in een WAV-compatibel formaat,
maar het zal vermeld staan als PCM of Linear PCM (LPCM) want dit is de codec die gebruikt wordt,
en het geluid moet in een container zoals .avi of .mov worden geplaatst, zodat zij gesynchroniseerd blijven met de video die eveneens wordt opgeslagen. PCM audiocodering wordt ook in
AIFF bestanden gebruikt. Hoewel er een groot aantal audio codecs rond gaan, is voor de meeste
workflows .WAV de beste optie voor video-werk.
Veel voorkomende codecs
Terwijl er honderden audio- en video codecs rond gaan voor verschillende toepassingen, is dit
een lijst met veel voorkomende codecs en hun typische toepassingen:
H.264(MPEG-4)
Meestal aangeduid als MPEG-4, H.264 maakt gebruik van compressie en is een van de meest
voorkomende videocodecs in gebruik. De codec wordt breed gedragen en gebruikt in de productie, postproductie en distributie van video. Veel camcorders en DSLR’s nemen op in H.264. Het
is de standaard voor Blu-ray-schijven, evenals vele web video hosts. H.264 is efficiënter voor de
compressie dan MPEG-2 en het levert meestal een betere videokwaliteit bij dezelfde bitrate.
MPEG-2
Het is de standaard voor DVD’s en werd oorspronkelijk gebruikt voor kabel-tv. Het werd gebruikt
voor HDV videoband en was populair voor web video. MPEG-2 wordt nog steeds gebruikt door
sommige van de huidige camera’s, en het wordt vaak gebruikt door montagesoftware om video
previews te maken. MPEG-2 is een lossy compressie maar bij gebruik van lagere compressie kan
het een hoge beeldkwaliteit leveren.
H.265 (MPEG-H, HEVC)
Een lossy codec en de follow-up van H.264, H.265 biedt betere compressie dan zijn voorganger.
Hoewel er nu niet veel ondersteuning voor H.265 is, zal het niet lang duren voordat het op grotere schaal gebruikt zal worden.
Flash
Flash was ooit de meest populaire optie voor het coderen van video’s online, maar nu, wordt de
door Adobe ontwikkelde lossy codec meestal gebruikt voor animaties en games.
MJPEG (Motion JPEG)
MJPEG werd in het verleden gebruikt voor web-video en wat post werk. De lossy codec is niet zo
efficiënt als MPEG-2 en H.264 en nog zelden gebruikt. MJPEG is gebaseerd op JPEG-compressie
gebruikt voor foto’s.
JPEG 2000
Een lossy compressie, JPEG 2000 is het vervolg op het JPEG-formaat voor foto’s. De JPEG 2000-indeling zorgt voor een zeer hoge kwaliteit van beeldsequenties, en het is de compressie gebruikt
voor Digital Cinema (DCP).
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Niet te doen wat je met honing kan doen ! www.meli.be
© Studio 100 Animation - Based on the books written by
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REDCODE
Red Digital Cinema ontwikkelde een eigen variant van JPEG 2000 voor hun filmcamera’s genoemd RedCode. Het is een laag verlies, hoge beeldkwaliteit compressie die native wordt
ondersteund door de meeste professionele nabewerkingssoftware. RedCode gebruikt de .r3d
bestandscontainer.
ProRes
Apple ProRes is een reeks codecs die zowel lossless en lossy compressie bieden. Hoewel de
codecs ProRes zijn ontworpen voor intermediair werk in de nabewerking, worden ze gebruikt als
opnameformaten door makers van camera’s en recorders als gevolg van de populariteit van de
codecs bij gebruikers, evenals de brede ondersteuning van de codecs door software bedrijven.
De codecs ProRes waren de vervanging voor de oudere Apple Intermediate codec.
DNxHD
Lossy tussenliggende codec van Avid, DNxHD, is ontworpen om te werken met hun software. Net
als ProRes gebruiken hardware fabrikanten nu DNxHD in hun producten.
WMV
Windows Media Video wordt meestal gebruikt als een lossy codec en is nooit op grote schaal
ondersteund, behalve door Microsoft-producten. WMV is de beste video-codec voor PowerPoint.
VP9
VP9 is de lossy codec ontworpen door Google, dat wordt gebruikt voor YouTube en ondersteund
door veel webbrowsers voor HTML5 video. Er is sprake van het toevoegen van niet-gecomprimeerde opties aan de codec.
HuffyYUV and Lagarith
HuffyYUV en Lagarith zijn beide gratis lossless video codecs die vaak gepaard gaan met een .avi
container. De twee codecs zijn niet zo populair als ze ooit waren mogelijk omdat op een compressieverhouding van ongeveer 3:1 ze niet veel ruimte ten opzichte van niet-gecomprimeerde
video-bestanden besparen.
Oudere codecs
Hier zijn een paar codecs die eens gemeen waren, die zijn vervangen of niet meer op grote schaal
ondersteund: Apple Intermediate, Apple Animatie, MPEG-1, RealVideo (Real Player), Indeo en
Cinepac.
Veel gebruikte containers en formaten
Er zijn tientallen digitale videoformaten en containers; Dit is een lijst van veel gebruikte containers en formaten met hun gebruikelijke toepassingen:
CinemaDNG
Ontwikkeld door Adobe en soms verward met AdobeDNG (voor foto’s), CinemaDNG werd
ontworpen voor een gestandaardiseerd beeldsequentie formaat voor speelfilm. CinemaDNG ondersteunt ongecomprimeerde en gecomprimeerde beeldbestanden. In de afgelopen jaren was er
weinig steun voor CinemaDNG, zelfs van Adobe. Nu zijn er zowel hardware en software producten die CinemaDNG bestanden ondersteunen voor HD, 2K en 4K maar ze hebben de neiging erg
groot te zijn.
ACES (Academy Color Encoding System)
ACES is een kleurbeheer en het filesharing-systeem wat gratis is, en het groeit in de softwareondersteuning. ACES maakt gebruik van de OpenEXR bestandsformaat dat is ontwikkeld door
Industrial Light and Magic (ILM). De ACES OpenEXR bestanden zijn ongecomprimeerde afbeeldingsreeksen, maar je hoeft niet op die manier te werken om ACES te gebruiken. Je kiest alleen
het ACES-profiel dat voor uw werk past in uw montagesoftware, importeert uw beeldmateriaal
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en bent vertrokken. ACES is de enige wereldwijde standaard voor het archiveren van digitale
video, dus als u wilt dat uw kleinkinderen in staat zijn om uw werk over vele jaren te kunnen
bekijken, is het gebruiken van dezelfde archiveringsstandaard als The Academy (Oscars) een goed
begin om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen.
AVI
De AVI (.avi) container wordt ondersteund door bijna alle montagesoftware. Het kan gebruikt
worden met het grootst aantal audio- en videocodecs binnen elke container wat het zeer gebruiksvriendelijk maakt.
MOV
Apple ontwikkelde de MOV (.mov) container, maar het is niet beperkt tot Apple codecs of hardware. U kunt werken met MOV-bestanden op Linux en Windows als op Apple platforms met een
groot aantal codec opties.
AVCHD
Gezamenlijk ontwikkeld door Sony en Panasonic als een HD-opname-indeling, is AVCHD doorgaans gebruikt door consumentencamcorders. De standaard maakt gebruik van de H.264-videocodec gecombineerd met ondersteuning voor gecomprimeerde of ongecomprimeerde audio.
Omdat de indeling wordt gebruikt door veel camera’s, is software-ondersteuning wijdverbreid.
AVCHD gebruikt doorgaans de .mts en .m2ts bestandsextensies.
AVC-Intra
Panasonic ontwikkelde het AVC-Intra formaat voor de professionele camcorders. AVC-Intra maakt
gebruik van intra-frame compressie wat betekent dat het beeld frame per frame wordt gecomprimeerd, in tegenstelling tot compressie over meerdere beelden, zoals AVCHD. AVC-Intra wordt
ondersteund door de meeste professionele montagepaketten en maakt gebruik van de MXF
container.
MXF
MXF is een formaat ontworpen om de standaard te zijn voor het uitwisselen van gecomprimeerde videobestanden. Hoewel er software-ondersteuning is voor MXF, heeft het nooit brede
gebruik gehad als van AVI of MOV.
XAVC and XAVC-S
Deze bestandsformaten zijn ontwikkeld door Sony en maken gebruik van H.264-compressie voor
de opname in HD en 4K bij video-camera’s. Software-ondersteuning groeit voor deze formaten
die ook gebruik maken van de MXF container.
Samenvatting
De waarde van een codec of container is hoe die past in een workflow. Het formaat hoeft niet
populair te zijn om goed te werken voor u, maar er zal meer informatie beschikbaar zijn over
het werken in de meer gangbare formaten mocht je hulp nodig hebben. Vergeet niet om de
specificaties van uw hardware en software te controleren bij het plannen van uw workflow. Door
te kijken naar de projecten waaraan je wilt werken, kunt u uitzoeken welke codecs en containers
het beste voor u zullen zijn.
SIdebar: Waarom een beeldsequentie gebruiken?
Afbeelding sequenties kunnen worden gebruikt voor het weergeven van video; bovendien, sommige animatie software exporteerd alleen naar afbeelding sequenties. Opslaan van een videoclip
als een reeks stilstaande beelden in plaats van het frame gebaseerde video in een enkel bestand
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kan een aantal voordelen hebben. Als je een beeldsequentie hebt met zware effecten die moeten
worden gerenderd en het exporteren mislukt halverwege, dan kan je inpikken waar je gebleven
was, omdat de render goed zal zijn tot het laatste frame alvorens het mis ging. Als het renderen
naar bijvoorbeeld een AVI wordt onderbroken, dan is meestal het gehele bestand onbruikbaar.
Afbeelding sequenties worden ondersteund als import en export formaten door vele populaire
post-productie softwarepakketten waaronder enkele gebruikt voor foto’s zoals Photoshop. U kunt
in sommige software zelfs betere prestaties ervaren met een sequentie van beelden, in tegenstelling tot een videobestand, omdat de codering van beeldsequenties simplistisch is.
Een van de grootste voordelen van beeldsequenties is in archivering. Als een bestand in een afbeelding sequentie is gearchiveerd en het raakt beschadigd en het kan niet worden gerepareerd
of geopend met alle beschikbare software, dan is slechts één of enkele frames verloren. Door
het analyseren van het frame dat vóór de verloren frame en degene die daarop volgde kwam te
analyseren, kunnen tools in veel programma’s een frame creëren die tussen de twee past; indien
goed uitgevoerd, is het vaak zeer overtuigend dat het frame er altijd al behoorde. Hoewel deze
instrumenten zijn ontworpen om frames voor slow motion te maken, kunnen ze oook worden
gebruikt voor herstel. Als een bestand met frames gebaseerde video (in tegenstelling tot een
reeks afbeeldingen) corrupt is dan is het erg moeilijk en soms onmogelijk om elk van de beelden
te herstellen.
Er zijn echter ook een paar nadelen aan het gebruik van beelden sequenties. Ze hebben geen audio dus je moet voor de klank een eigen bestand creëren. Bovendien presteert sommige software
niet goed bij het gebruik van gecomprimeerde afbeelding sequenties. Afhankelijk van de aard
van de projecten die je hebt, kunnen beeldsequenties nog goed passen binnen je workflow.
door Odin Lindblom
vertaald uit het Engels door Jürgen Depoorter

Vandewoude
Garage • Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 • Koksijde • 058 51 15 33 • www.kia.be
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CAFETARIA HOGE-BLEKKERBAD
Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker, Koksijde-dorp

. Jupiler en Stella Artois van ’t vat
getapt volgens de ISB-normen
. Diverse trappisten- en abdijbieren
. Artisanale pizza-baguetten en croque-monsieurs
. Mits consumptie, gelegenheid tot nuttigen
van meegebrachte boterhammen
. Terras voor 80-tal personen

. Open vanaf 10 tot 21 u. – ook over de middag
. Huisgemaakte pannenkoeken
. Openbaar vervoer op 5 minuten
. Op klein half uurtje wandelafstand van zee
. Openbaar speelpleintje op 50 m. van de cafetaria
. Carambole-biljart (competitie dinsdag- en vrijdagmiddag)
. Recreatiebad met instructie-, buiten- en wildwaterbad, glijbaan,
duowhirlpools met aromakeuze, …..
. Gratis toegang internet
. Democratische prijzen
. Ruime parking

Pylyserlaan 30
8670
KOKSIJDE
058/51.60.03
www.zwembaden.koksijde.be
truwantphilip@gmail.com
Fb : Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbaters sinds 1994 :
Philip en Christel Truwant-Vervenne
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Agenda
ledenvergaderingen 2014 - 2015
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 20 november 2015
vrijdag 18 december 2105
vrijdag 15 januari 2016
vrijdag 19 februari 2016
vrijdag 18 maart 2016
vrijdag 15 april 2016
vrijdag 20 mei 2016
vrijdag 17 juni 2016

Cinypra festival van de Gouden Kat
De “Gouden Kat” is een jaarlijkse filmwedsrijd georganiseerd door Cinypra. Iedere WestVlaamse filmclub stuurt zijn beste film en deze wordt dan opnieuw beoordeeld, niet
door film-critici, maar door kunstenaars uit diverse sectoren.
Van onze club nemen Jürgen DEPOORTER & Thomas VANDER BRUGGHEN deel met
hun film “Identikwijt”.
Steun onze leden en wees aanwezig!!
Vrijdag 20 november 2015 in het CC van Dikkebus

clubwedstrijd/Filmfestival 2016
Jawel, we praten reeds over het komende filmfestival annex wedstrijd.
De volgende editie van dit niet te missen evenement gaat opnieuw door in het casino van Koksijde
en dit op zondag 7 februari 2016.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda (als je er al eentje hebt voor komend jaar)

clubetentje 2016

Het clubetentje staat nu reeds op de agenda voor zaterdag 4 juni 2016. We gaan terug naar
restaurant De Mol in De Panne. Zeker nu reeds aanduiden op uw kalender hé!!
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PIRANACONCEPTS.COM

› INDUSTRIEBOUW ‹
› WONING- & APPARTEMENTSBOUW ‹
› AGROPROJECTEN ‹
› PREFAB BETON ‹
› METAALCONSTRUCTIES ‹
› ALUMINIUM EN HOUTSCHRIJNWERK ‹

MORTI nv
Industriepark Drongen 1
Booiebos 21
B-9031 Drongen (Gent)

› CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ‹
› CONSTRUCTION D’HABITATIONS ET D’APPARTEMENTS ‹
› PROJETS AGRAIRES ‹
› BÉTON PRÉFABRIQUÉ ‹
› CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ‹
› MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM ‹

T +32 (0)9 282 48 77
F +32 (0)9 282 45 09
mail@morti.be
www.morti.be
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