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Peter Misplon
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Woordje van de voorzitter

Het filmseizoen zit er bijna op.
Onze laatste vergadering in juni wordt het sluitstuk van een filmjaar met heel wat variëteit.
Heel wat films konden rekenen op de sympatie en het enthousiasme van de andere leden en dit leide
naar mooie films die aan het grote publiek konden vertoond worden.
Het waren niet allemaal toppers maar ze hadden allemaal hetzelfde gemeen : goed afgewerkte films
en dit door het toedoen van heel de club.
Om even terug te blikken op het voorbije filmseizoen kunnen wij opnieuw zeggen dat we een zeer
mooie tijd hebben beleefd. De algemene vergaderingen waren goed gevuld, de clubwedstrijd werd
een succes, op de Wevac wedstrijd konden de leden een paar mooie prijzen wegkapen en enkele
films konden doorstoten tot de nationale wedstrijd.
Maar er rest ons nu nog de laatste vergadering.
We hopen op een grote belangstelling van de leden en de club zal dan ook zoals vorige jaren een glas
aanbieden aan alle aanwezigen.
Vrijdag heffen wij het glas op het voorbije en het komende filmseizoen.
Met onze laatste magazine van het filmjaar willen wij dan ook alle leden, sponsors en sympathisanten
danken voor hun steun aan onze club.
Tot vrijdag 19 juni

Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 15 mei 2015
Jean-Pierre Thery		

“Test 4K camera Panasonic”

Na Full HD (1920 x 1080 pixels) is er nu ook al Ultra HD (3840 x 2160 pixels) m.a.w. viermaal scherper van beeld dan Full Hd.
Jean-Pierre heeft zo’n handpalmcamcorder aangeschaft en uiteraard wil je het resultaat wel eens
zien op een groot scherm. Hiervoor had hij enkele opnames in zijn tuin gemaakt, eerst in Full HD
en vervolgens in 4K, om zo het verschil te zien. Daar onze projector niet geschikt is voor 4K was
het verschil niet merkbaar.

Roland Rondou		

“Hollywood best of the West”

Roland heeft ons aangenaam verrast door van zijn geplande reis al een zeker storyboard te maken, niet getekend maar wel met beeldmateriaal.
Met behulp van de landkaart en daarop een rijdend busje neemt hij ons mee naar de verschillende gebieden die hij zal bezoeken. Hiervoor had hij gebruik gemaakt van Google Earth (knap
gevonden), waardoor sommige leden al benieuwd waren hoe je dat kan doen?
Zoals we zagen heeft Roland al gedeeltelijk zijn reisfilm goed voorbereid en hebben onze leden
hem interessante nuttige tips bezorgd.
Nu nog de nodige mooie beelden schieten en daar zijn we allen benieuwd naar!

Walter Decock		

“Streven-Creatief”

Een korte reportage over een tentoonstelling van twee Genkse kunstkringen tijdens
de week van de amateurkunsten.
Met deze film wilde Walter ons eens tonen hoe we zo’n reportage kort en toch boeiend kunnen
houden.
Van de interviews neem je de interessantste stukken.
Op een deel van de interviews maak je dan inserts van het luisterend publiek en in dit geval ook
van de kunstwerken.
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Walter Decock		

“Bali”

Deze film betreft Walter’s eerste reisfilm en dit over religie en traditie in 4/3, opnamejaar 2002.
Om veel en op uitzonderlijke plaatsen te kunnen filmen maakte Walter gebruik van een plaatselijke chauffeur.
Een zeer boeiende film en dit door de variatie aan beeldmateriaal, de ondersteunende commentaar en vooral daar de mensen in beeld doorgaans actief bezig zijn met iets waardoor de
aandacht van de kijker niet wordt afgeleid.
Wat ook opvalt is dat een film niet altijd moet ondersteund worden door muziek en kunnen live
geluiden en commentaar voldoende zijn.
Voor deze productie werd Walter dan ook terecht geselecteerd voor CvB.
Gilbert
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Clubleven
Etentje in brasserie-restaurant De Mol
We kunnen alvast beginnen met te zeggen dat de afwezigen opnieuw ongelijk hadden!!
Net zoals vorig jaar was er een zeer uitgebreid buffet voorzien. We vonden zelfs dat het nog beter
was dan vorig jaar. Er was alvast veel meer keuze van koude-, warme- en nagerechten.
Geniet even mee met de foto’s:
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Nieuws
Canon introduceert nieuw 24-inch 4K-referentiedisplay en met sterren bezaaide cast van 4K-camera’s
voor professionals en semipro’s
Canon maakte onlangs haar ‘next generation’ input-to-output solutions voor 4K-productie workflows bekend. Het assortiment bestaat uit de DP-V2410, een robuust 24-inch 4K-referentiedisplay,
en twee nieuwe 4K-camcorders – de EOS C300 Mark II, een 4K Cinema EOS camera en de XC10,
een compacte, lichtgewicht 4K-video- en fotocamera voor beginnende filmmakers.

De DP-V2410 – een 24-inch 4K-referentiedisplay
De nieuwe DP-V2410 is ontwikkeld
voor gebruik op de set of op locatie
bij zowel omroep- als filmproducties en biedt een nauwkeurige
en betrouwbare weergave van
4K-content. Het referentiedisplay
vereenvoudigt de kwaliteitscontrole
bij live-opnamen met bevestiging
van scherpstelling en belichting
plus on-set kleurmanagement en
grading.
De DP-V2410 maakt evenals de
bestaande DP-V3010 deel uit van
het Canon-assortiment 4K-referentiedisplays en biedt een indrukwekkende 4K (4.096 x 2.160) resolutie
met een verbazingwekkende
nauwkeurigheid in kleurreproductie. Dankzij een nieuwe High Dynamic Range Mode maakt het display het eenvoudig om tegelijk
de details in zowel zeer lichte delen als schaduwpartijen te bekijken, zodat een natuurlijk en meer
realistisch beeld ontstaat. De DP-V2410 is ook geoptimaliseerd voor ondersteuning van de DCI-P3
cinema-kleurruimte, het broadcast ITU-R BT.2020 kleurenspectrum en ACES Proxy 1.0. Een nieuw
IPS-paneel met RGB LED backlight-systeem zorgt voor een contrastratio van 2000:1 en Canon’s
systeem voor automatische kleur- en helderheidscorrectie garandeert een blijvende, consistente
beeldkwaliteit, kleurweergave en helderheid.
Uitgevoerd met zowel 3G/HD-SDI als HDMI interfaces plus een ingebouwde debayer, is de
DP-V2410 in staat om native 4K RAW-beeldmateriaal rechtstreeks vanaf compatibele Cinema
EOS-camera’s weer te geven, zodat kosten voor een extern apparaat worden bespaard. Een
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link-up functie voor de beeldkwaliteit zorgt daarnaast voor automatische synchronisatie met de
kleurinstellingen van compatibele Canon-camera’s en voorkomt zo instelfouten.
Een reeks on-set functies maken een snelle en eenvoudige beoordeling van content mogelijk. Tot
deze functies behoren een Wave Form Monitor en Vectorscope voor meting van 4K-kleurinformatie, helderheid en luminantie. Het display beschikt daarnaast over meerdere 1D/3D-LUTs voor
efficiënte monitoring en een geluidsniveaumeter voor nauwkeurige geluidsregistratie.
De DP-V2410 heeft een slanke en robuuste behuizing en is voorzien van een stevige handgreep.
Met een gewicht van slechts 12 kg is het eenvoudig op de sets te transporteren. Met een 24 volt
DC-voeding kan het referentiedisplay de hele dag worden gebruikt.
De DP-V2410 zal naar verwachting in Q4 2015 leverbaar zijn in Europa.

Een nieuwe generatie 4K-videocamera’s - de EOS C300 Mark II en XC10
De EOS C300 Mark II is een nieuwe, uiterst duurzame Cinema EOS 4K-videocamera en stelt filmmakers en omroepen in staat 4K-video met hoge bit rates en een dynamisch bereik met 15-stops
vast te leggen op interne CFast 2.0™¹ kaarten.
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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

20
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Volgende vergadering
vergadering van 19 juni 2015
Dit is de laatste vergadering van het filmjaar.
Na de algemene mededelingen kunnen we overgaan tot de projectie.
Dit jaar was het thema voor de tussentijdse wedstrijd “de één-minuut film” we zijn benieuwd
hoeveel cineasten hieraan zullen deelnemen.
Ook is er nog tijd voorzien voor films van de leden.
Gaston Dierick heeft beelden van zijn reis naar Myanmar, het vroegere Birma. Hij vraagt om wat
raadgevingen in verband met de montage.
We verwachten echter nog wat films van andere leden.
We sluiten dit filmseizoen terug af met een drink aangeboden door de club.
Dus allen op post op vrijdag 19 juni.

Vandewoude
Garage • Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 • Koksijde • 058 51 15 33 • www.kia.be
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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
Waldemar Bonsels ‘Maya the Bee’. TM Studio 100 - www.maya.tv

ADV FILMCLUB VEURNE.indd 1
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Techniek
Welk statief moet ik kopen

Moderne video camera’s zijn bijna altijd uitgerust met één of ander beeldstabilisatie systeem.
Dat voorkomt voor een deel de trillingen die de camera te verduren krijgt wanneer je uit de hand
filmt. En die later op het Tv-scherm van die onrustige beelden veroorzaakt. Het is in veel gevallen
een bruikbaar systeem. Maar echt een ‘rotsvast’ beeld krijg je alleen als je een statief gebruikt. Nu
bestaan er statieven en statieven. En lang niet alle statieven zijn bruikbaar voor videofilmen. We
zetten de belangrijkste zaken even op een rij.

Soorten
Het beste statief voor het gebruik onder een camcorder is zwaar en log en er zit een zeer goed
‘balhoofd’ op. Balhoofd is een ouderwets woord, maar is het beweegbare deel waar de camcorder
op geschroefd is. En er zit al lange tijd geen ‘bal’ meer in. Vroeger waren fotostatieven ermee uitgerust. Het balhoofd of statiefkop van een statief voor video en film kan twee kanten opdraaien.
Horizontaal en verticaal. En elke beweging kan afzonderlijk vast en los gezet worden. De draaipunten moeten zeer nauwkeurig lopen. Er mag zeker geen ‘speling’ in zitten. De beste koppen
zijn de zogenaamde vloeistofkoppen. En wanneer een bewegingsrichting vast gezet wordt, dan
mag de kop niet verdraaien. Een goede statiefkop is dan ook het duurste deel van het statief.
Dan nu het statief zelf. Dat staat uitaard op drie poten. Maar heeft geen middenzuil. Of het moet
een zeer zwaar uitgevoerde zuil zijn die ook nog eens aan de onderkant gesteund is. (zie het
plaatje) Als het statief geen middenzuil heeft dan moet hij in uitgeschoven toestand zo hoog zijn
dat je, rechtopstaand door de zoeker van je camcorder kunt kijken. Makkelijk is, als het statief
voorzien is van (uitdraaibare) rubber pootjes voor op gladde vloeren. Nog beter is, wanneer er
een zogenaamde spin onder gezet kan worden. Die voorkomt dat de poten uitglijden. Zwaar en
log is misschien wat overdreven, maar in elk geval moet het statief zeer stabiel zijn.

Varianten
Maar als je met vakantie gaat dan is zo’n zwaar statief niet aantrekkelijk om mee te sjouwen. Dan
is een licht statief altijd nog beter dan helemaal niks. Maar koop er dan wel één met een goed
lopende kop. Een ander alternatief is een éénbeen statief. Dan heb je in elk geval een steun op
de grond. Als je dan met een arm of schouder tegen een boom of muur aanleunt, dan sta je ook
goed stevig. Als laatste mogelijkheid, voor het geval je het bovenstaande nog te veel vindt, is er
een schouderstatief. Dan heb je een steun tussen de camcorder en je schouder en als je dan de
camera ook nog tegen je hoofd drukt en met twee handen ondersteund, dan kan het er ook mee
door. Als laatste noem ik een handig ding wat een filmvriend van mij gebruikt. Hij heeft een textiel zakje gemaakt ter grootte van een boterhamzakje en dat gevuld met rijst. Daarna goed dicht
genaaid. Dat zakje legt hij op, bijvoorbeeld, een muurtje en plant daar zijn camcorder op. Je kunt
niet draaien met de camcorder, maar het levert rotsvaste beelden op. Zelfs in tele.

Tip
Eerlijk gezegd gebruik ik in vakanties en voor snelle reportages altijd mijn schouderstatief. Maar
dan wel met de beeldstabilisator van de camera ingeschakeld. Gebruik je een goed statief, dan
kun je de beeldstabilisator beter uitschakelen. Moet je nog een nieuw statief kopen, neem dan je
camcorder mee naar de winkel en probeer het statief met de camcorder in telestand. En kijk dan
goed naar het beeld in de zoeker. Wanneer je de kop verdraait, dan moet dat zeer soepel gaan en
zonder schokken. En bespaar niet op een goed statief. Een goed statief heb je voor je hele leven.
Zelfs als je nu pas 25 jaar jong bent.
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Techniek
Videofilmen op reis: de montage
Een beroemd regisseur heeft eens
gezegd:“Alle beelden zijn opgenomen, nu
ga ik de filmmaken”. En zo is het ook. Je film
ontstaat niet op het moment dat je opneemt,
maar thuis.
Veel filmers vinden het voldoende om het
geschoten materiaal, met alle fouten, zo op
het scherm te laten zien. Maar zeg nou eerlijk,
is het niet veel leuker om er een echte film van
te maken? Met een begin- en een eindtitel?
Met een nette beeldwisseling? Misschien hier
en daar een passend stukje muziek erbij? De
echte ‘diehards’ zetten er ook nog een verklarende tekst (voice-over) onder. Monteren is
even doorbijten en het kost tijd, maar neem je
die moeite, dan kijk je jaren later nog steeds
graag naar je film. En iedereen kan het leren!

Basismateriaal
Bij thuiskomst verzamel je alle opgenomen materiaal. Dit is hetbasismateriaal voor je film,
wees daar zuinig op. Heb je de film opgenomen op dvd’s, fi naliseer die dan. Daarna kunnen ze
afgespeeldworden. Staan je opnamen op een harde schijf of een geheugenkaart in de camcorder,
schrijf dan eerst al het materiaal over naar dvd’s of de harde schijf van de pc waarin je de film wil
monteren. Gebruik je dv-bandjes, zet dan het schuifje aan de achterkant op save. Zo kun je het
bandje niet overschrijven. Omdat dv-bandjes nog verreweg het meest worden gebruikt is de rest
van dit verhaal daarop gebaseerd.

Spotten
Zeker als je veel opnamen hebt gemaakt is het verstandig om eerst al het mate riaal te spotten:
elk shot beschrijven. Dat lijkt misschien een overbodige handeling maar dat is het zeker niet. Geef
elk bandje een nummer, bij voorkeur in de volgorde waarin je ze tijdens de reis hebt opgenomen.
Maak dan bij elk bandje een lijstje van de shots en noteer de volgende
gegevens in kolommen:
• shotnummer: nummer je shots gewoon vanaf 001;
• tijdcode begin: op veel camcorders kun je de tijdcode op de display of zoeker aflezen;
• inhoud: beschrijf wat het shot laat zien en/of horen;
• totaal, half-totaal, close-up: geef met T, HT of CU aan wat de uitsnede van het shot is;
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• bruikbaar: geef aan of het shot al of niet bruikbaar is in het verhaal;
• montage: in deze kolom noteer je later de volgorde waarinde shots achter elkaar geplakt
moeten worden.
Als je deze lijst op de pc maakt, met een tabel in Word (of een ander programma), dan kun je later
sorteren op de kolom ‘montage’. Je krijgt dan een lijst met shots in de volgorde zoals ze in de film
moeten komen.

Monteren op de pc
Beschik je over een pc met Windows XP als besturingssysteem,
dan heb je meteen Windows
Movie Maker, een heel eenvoudig
programma om een videofilm
te monteren. Installeer wel het
laatste servicepack. Werk je met
een digitale camcorder, dan moet
je pc een fire-wireaansluiting (iLink of IEEE 1394) hebben om de
shots tekunnen overzetten naar
de pc (voor fi lms op kaartjes of
harde schijf een USB-kabel). Zie
de gebruiksaanwijzing van de
camcorder en de pc. Ontbreekt die
aansluiting, dan kun je die er voor
een paar tientjes in (laten) zetten. Koop er meteen een fire-wire-kabel bij. Je pc moet ook een vrij
grote harde schijf hebben want digitale video slurpt per uur 13 Gb aan ruimte op. Nog beter is
het om een tweede harde schijf te reserveren voor je videofiles. Voordat je begint je film op een
harde schijf te laden (capturen), is het verstandig de schijf eerst te defragmenteren. Dat voorkomt
later moeilijkheden. Elements en Magix Video deLuxe. De laatste versies van deze programma’s
kunnen ook videobeelden van dvd’s, harde schijven en geheugenkaarten monteren. Neem de
gegevens van je pc en je camcorder mee en laat je goed informeren als je wat koopt. ‘Pinnacle
Studio’ is de meest gebruiksvriendelijke software. De prijzen zijn ongeveer gelijk.

Montagetips
Je bent nu klaar om te monteren. Enkele tips: Beginelke film met een stukje zwarte film. Geef de
film ergens in het begin een titel die de lading dekt. Gebruik alleen overgangen als het ergens
voor nodig is, bijvoorbeeld als je een sprong maakt in tijd of locatie. Zet anders de verschillende
shots gewoon ‘hard’, kop-staart, aan elkaar. Gebruik muziek als ondersteuning van de beelden.
Let erop dat er geen teksten worden gezongen die niet op de beelden van toepassing zijn, maar
muziek uit het land waar je gefilmd hebt is natuurlijk leuk. Ter ondersteuning kun je er ook nog
verklarende tekst (voice-over) onderzetten. Maar dan wordt het al meer hogeschoolwerk.
Tot slot: laat je film pas zien als hij helemaal naar je zin is. Bloopers zijn in dit geval niet interessant.
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Computer
Welke SD-kaart moet ik kopen?
Zoals je op deze website al hebt kunnen lezen zijn er veel verschillende soorten SD-kaarten. Verschillende formaten, verschillende snelheden, verschillende merken, noem het maar op.
Stap 1 is om te kijken welk type SD-kaart je nodig hebt. Is het een normale SD-kaart, een mini-sd
of een micro-sd? Daarna moet je weten of de SD-kaart compatible is met het apparaat. Meestal
wordt dit duidelijk aangegeven in de handleiding. Sommige apparaten kunnen bijv. niet overweg
met SDHC kaarten, andere kunnen maar een maximale opslaggrootte aan.
Daarna kun je gaan kijken hoeveel data je op wilt slaan en hoe snel je de kaart wilt hebben. Vaak
zijn b-merk SD-kaarten trager dan a-merken. Veel b-merken geven namelijk de snelheid weer in
mb/sec, wat de maximale schrijfsnelheid (soms zelfs leessnelheid) is. Het class-systeem werkt veel
beter, vertrouw daar daarom meer op.
Hieronder vind je een overzicht met apparatuur en wat voor SD-kaart aan te raden is.

Digitale fotografie
Class 4 is voldoende, tenzij je een dure spiegelreflexcamera hebt. Echter de prijzen zijn zo erg
gedaald dat Class 10 vrijwel standaard is geworden. We verkopen ook geen langzamere kaartjes
meer in de webwinkel (behalve de SD 2GB). 8 GB aan data is voor een goedkoop cameraatje ook
voldoende. Voor duurdere camera’s die grotere foto’s maken is 32 GB of 64 GB aan te raden. Let
erop dat de prijzen na 64 GB flink stijgen. Soms is het gunstiger om een paar kleine kaartjes te
kopen in plaats van één grote.

Digitale videocamera
Voor filmbeelden opnemen is minimaal Class 10 een aanrader. Voor echte full hd beelden zelfs
UHS-I om alles soepel te laten verlopen. Ook het formaat moet groot zijn vanwege de vele gigabytes dat een film in beslag neemt. UHS-I kaarten zou zeker een pre moeten zijn als de apparatuur dit ondersteunt. Vaak nemen de films veel data in beslag dus een SDXC-kaart (vanaf 64GB)
is aan te raden als het apparaat dit ondersteunt.
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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 19 juni 2015
vrijdag 18 september 2015
vrijdag 16 oktober 2015
vrijdag 20 november 2015
vrijdag 18 december 2015

WEVAC Cursus 2015
Gewoontegetrouw organiseert WEVAC in het najaar een cursus in samenwerking met het CvB.
Deze vorming zal verzorgd worden door Rudi Debruyne, cameraman, cineast en natuurfotograaf.
Documentairemaker bij Country Life TV.
Dit jaar gaat de cursus opnieuw door in Beveren-Roeselare op 17 okotber.
Stip deze datum alvast aan in uw agenda.
Meer info in één van onze volgende magazines.
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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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