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Op visite: Frans Niks van Videoclub Phoenix uit Brielle
Frans kwam op uitnodiging om zijn gebruik en ervaring met “smartphone filmen” met ons te delen.
Met behulp van een “DJI Osmo gimbal” een 3-assige handheld stabilizor (een intelligent handstatief),
vervolmaakt Frans zijn hobby met beelden op zijn Samsung Galaxy S7
Voor filmen / fotograferen /monteren en tonen, zijn de huidige generatie smartphones (met geheugen
32GB en SD card van 32-64-128-256GB) goed genoeg.
De DJI osmo gimbal (prijs € 289) met te downloaden app (DJI-GO: bluetooth communicatie), is uit
te breiden met assesoires waaronder:
- Universele mount met “coldshoe” (€ 28) ter bevestiging on-camera accessoires (lamp/microfoon)
- DJI Osmo Base (€ 10)
- Extensionstick € 59, speciaal ontworpen voor DJI Osmo voor groter bereik, creatieve opnamen en
selfies.
- Tafelstatief € 59, voor gebruik DJI Osmo handheld
- Oplader € 19 voor de DJI Osmo intelligent Battery
- Oplaadbare Accu van 980 mAh (€ 39)
- Klem voor buis en/of fietsstuur (€54)
- Microfoon met windvanger (€ 60)
Als app gebruikte Frans ook “Adobe clip” en “Quik” montage app voor montage beelden/geluid
Frans had alle hardware demonstratie gereed bij zich en liet resultaten van de configuratie via
projectie zien. (zie ook You Tube demo’s over DJI Osmo).
Aardig was hierbij de mogelijkheid om met de DJI-Osmo panoramabeelden (9 opname bij elkaar) te
produceren in een totaalbeeld (zie opname Frans toehoorders in de zaal)

Al met al een geslaagd bezoek met hints en mogelijkheden voor (uitbreiding) en vervolmaking van
onze hobby.
Zie ook link Kamera-express Ctrl+klikken
https://www.kamera-express.nl/product/12209179/dji-osmomobile/?channable=e13909.MTIyMDkxNzk&gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6DOsrkDOvJ2a-pwqn240fbRiH7Ve7PhOxaIxvwnn-rzK2grPKM8qs5UaAjBvEALw_wcB
René Vooren

Professor Niek en Cineast Bernard vertellen over kadrering
Wat is nou eigenlijk kadreren! Het kader bestaat uit totalen-half totalen-close-up. Natuurlijk kan je
filmen met die drie elementen, maar als je er verder niet naar omkijkt hoe je de indeling in je
camera maakt, blijven er alleen maar beelden over waarvan je zegt, tja aardig gedaan maar er zitten
geen interessante standpunten in, geen emotie, geen spanning, geen kijkplezier en geen logische
scenes. Dat kan je de kijker niet aandoen. Er moet buiten de emotie, spanning en kijkplezier ook
gelet worden op de uitsnedes, in de meeste gevallen moeten ze even groot zijn. Als het een
speelfilm is of een interview dan zal gelet moeten worden dat de bewuste persoon niet in de camera
kijkt maar er langs. In sommige gevallen kan het zo zijn dat je wel in de camera kijkt, maar dat is
over het algemeen not done. Niek beschrijft een groot aantal voorbeelden waar een camera man op
moet letten. Om dit zichtbaar te maken heeft Bernard zijn camera opgesteld om een scene na te
spelen waar dus op de kadrering gelet moet worden.
Niek geeft de Toverlinters een kwartier de tijd om een scene die hij op papier heeft staan te
voorzien van een shotlist. Nu is een kwartier niet al te lang, want het blijkt toch wel dat het maken
van een shotlist toch heel wat meer tijd vergt. De praktijk wijst uit dat zelfs een kwartier voor
slechts 1 scene al te weinig is. Toch hebben twee groepen
zich opengesteld om die ene scene in beeld te brengen.
Dat er veel werd gelachen en veel werd geleerd bleek wel.
Want het is moeilijk om in die korte tijd een werkelijk
goed beeld neer te zetten. Wout, die mooie films kan
maken, heeft ook hier moeite om een goede kadrering te
krijgen. Maar dat gold niet alleen voor Wout, ook Drees
had het er best moeilijk mee.
En dat Nel wel tien keer de zelfde tekst moet opzeggen en
dan ook daarbij moet snikken en kleinzielig doen was best
hilarisch.
Om de lezer een beetje mee te laten genieten mag ik met toestemming van Nel een foto plaatsen op
het moment dat ze zit te snikken. Helaas kan ik de zielige toon niet publiceren maar op deze plaats
schrijf ik wel, Nel mijn hoed af voor je medewerking.
Maar hier is dan de foto.
Jullie zien haar hier dus wel tien keer zielig
snikken. Je zou haast medelijden met haar
hebben, maar dat doen we niet.
Langs deze weg dankt de redactie Niek en
Bernard voor een fantastische avond waar we
veel van kunnen leren.
Rob de Weger.

Foto’s op een filmavond, 21 november
We hadden gasten: 7 leden van de ‘Goudse Foto Club’ (de meeste namen zijn me ontschoten)
wilden ons graag laten zien waar zij mee bezig zijn en waar misschien de overeenkomsten liggen
tussen het ‘bewegende’ en het ‘stilstaande’ beeld. Vooral aan de compositie en het juiste moment
van afdrukken van de fotocamera wordt veel meer zorg besteed, naar mijn idee, dan bij ons filmers.
Ook al gebruiken we hetzelfde medium, er bestaan wel degelijk verschillen!
De avond was zo ingedeeld dat eerst 6 fotografen een selectie van hun werk (op papier) lieten zien.
Het verschil in thema’s was enorm: van landschappen uit Azië tot straatfoto’s en van het meisje met
de parel tot architectuurfotografie, maar wel bijzonder!

Evert had bedacht dat het misschien leuk was om een wedstrijdelement in te voegen: de zaal
selecteerde van elke fotograaf zijn ‘betere’ foto’s om aan het einde van de avond door middel van
stemming de 2 meest aansprekende producten aan te wijzen. Het experiment mislukte: er kwam 1
nummer 1 uit (‘Meisje met de parel’) en 2 nummers 2 (‘Monnik op brug’ en ‘Gevels op Sicilië’). Ze
staan (gedeeltelijk) allemaal op bovenstaande foto’s. Vele mooie foto’s vielen buiten de prijzen.
Waar hebben we dat met films soms eerder gezien?

De maker…

… en de deskundige

Na de foto’s ging de beamer aan en liet Wim Heuvelman (de nummer 7) zien dat ook een fotograaf
met stilstaande beelden verhalen kan vertellen. Zo zagen we o.a. een ‘Maanlanding’, een montage
van graffiti op 3 soorten muziek en een met beelden verlucht lied voorbij komen.
Al met al een geslaagde avond waar veel gezien maar weinig gediscussieerd werd. En toch was die
mogelijkheid ruimschoots aanwezig. Misschien hadden beide partijen daar niet zo veel behoefte
aan, zullen we maar denken.
Met dank aan Arie voor de foto’s bij dit schrijven.
Niek van Oostenbrugge

Zaterdag 25 november 2017
In onze regio ZH’12 is in januari 2017 het Project
“Documentaire maken” van start gegaan waarbij educatieve
elementen en doe-het-zelf werkzaamheden in het project-plan
zijn opgenomen. Het werd een workshop van drie zaterdagen
met opdrachten om uiteindelijk te komen tot het maken van een documentaire.
De eerste 2 workshops werden gegeven door Peter Reintjes, bekend van Digital Movie en de derde
door Marijke Koeman.
De oproep op de ZH’12 website was:
De Drieslag is een project dat wordt georganiseerd door ZH'12 met financiële ondersteuning van
het Prins Bernard Cultuurfonds.
Amateurfilmers uit de provincie Zuid-Holland kunnen hieraan deelnemen.
In groepsverband of individueel wordt in 2017 een documentaire gemaakt. Het onderwerp en de
lengte van de film zijn vrij.
ZH'12 biedt begeleiding aan deelnemende filmclubs. Verder worden er enkele workshops
georganiseerd, die door ervaren documentairemakers worden gegeven.
Eind november worden de films vertoond in een speciaal georganiseerd documentaire festival.
Zaterdag 25 november was het dan zover. In het theater de Tuyter in Krimpen aan den IJssel werd
het festival zonder wedstrijd gehouden. De deelnemende leden kwamen van de RVSL, de HAF,
Toverlint, Cine67 en Filmgroep Capelle aan den IJssel. 60 bezoekers dus iedere producerende club
was goed vertegenwoordigd.
Er werden totaal 13 documentaire films vertoond in 3 projectieblokken. Tussen blok 2 en 3 was een
keurig buffet waarvoor je vooraf moest betalen. 3 films waren nog niet klaar en daarmee werden het
uiteindelijk 16 films.
De kwaliteit, voor mij de belangrijkste reden om te gaan kijken, was goed. Ik heb een bijzondere
dag gehad en genoten van het aanbod. Er was geen selectie vooraf, er waren ook enkele producten
die goed bedoeld de plank mis sloegen.
Mijn waardeoordeel is voor mezelf, maar ik geef toch even weer, om allerlei redenen, wat ik de
beste producten vind:
Het blauwe huis - Evert Hasselaar (Toverlint) - 20 min.
Een opdrachtgever voor een innovatieve nieuwbouwwoning wordt gedupeerd door een failliete
bouwregisseur, krabbelt op en maakt met hulp van zijn vader een nieuwe start, dat in een
ActiveHouse, het "blauwe huis", resulteert. Die moeten we echt weer zien op de club.
Fear the unknown - Peter Heemskerk (HAF) - 12 min.
Een jonge fotograaf probeert verlaten gebouwen binnen te dringen om daar prachtige foto's te
maken. Zijn foto's hangen nu in verschillende galeries.
Alles is mogelijk - Barbara Freigang (HAF) - 12 min.
Een kijkje in het leven van een spastische jonge man die met hulp van vrienden en familie zijn
wensen in vervulling kan laten gaan en daardoor een zo compleet mogelijk leven kan leiden.
Mond houden - Peter Uiterdijk (RVSL) - 17 min.
José van der Linden, Rik Kapoen, Kees van Driel
Meer dan een half miljoen mensen hebben een groot geheim; het zijn de (klein)kinderen van NSB
ouders. Hoe wordt dit taboe doorbroken, zodat zij hun mond niet meer houden?
Gouda in de put - Evert Hasselaar en Heidi Jonker (Toverlint) - 20 min. Gouda kampt met een
dalende bodem en wordt bedreigd door hoosbuien, hoge rivieren en stijgende zeespiegel. Een
bewoner, het hoogheemraad en de beheerder van een historisch gemaal nodigen uit tot meer
bewustwording over de steeds dieper wordende put.

De Bilderhof - Emile de Gruijter (Cine 67) - 25 min.
Margot de Jonge, Harry Noy, Lucie van Kammen, Hennie Wanders, Margreet Strik, Henk Schouten
Wilco Venhuizen heeft een wijngaard in Dordrecht. Wij volgen hem gedurende een jaar tijdens zijn
werkzaamheden, die moeten leiden tot enkele lekkere Nederlandse wijnen.
“Gouda in de put” wilde ik toch wel extra noemen. We weten allemaal nog
hoe Heidi binnen kwam op de club met de wens dit onderwerp te verfilmen.
Na al die tijd is ze in staat geweest een kant en klaar product af te leveren.
Weliswaar met hulp van anderen zoals Evert en ze wil er nog wat aan
veranderen en verbeteren maar er is een film! Heidi proficiat!
25 november was een aangename dag. De filmliefhebber, amateur, kon zijn hart ophalen en
genieten van de prestaties van zichzelf en anderen. Een festival zonder wedstrijd, toch zo gek niet.
Arie Heerkens.

Toverlinters verzorgen de avond
Voor de introductie van deze avond was er eerst een belangrijke mededeling.
In opdracht van het bestuur hebben twee specialisten op het gebied van projectie apparatuur zich
verdiept in de aanschaf van een nieuwe beamer. De beamer moet in ieder geval voorzien zijn van
te verwachten nieuwe technieken die zich in snel tempo ontwikkelen. Een perfect beeld moet echt
recht doen aan alle films die gemaakt gaan worden door Toverlinters. Of het nu beelden zijn van
4:3 of 16:9 of HD en full HD en 4K en welke nieuwe mogelijkheden ook, het moet uitvoerbaar
zijn. Ook de bediening op afstand moet mogelijk zijn. Ze hebben hun taak succesvol uitgevoerd.
Peter en Arie gaven een duidelijke uitleg en voorlichting. Na alle technische details en vragen
vanuit andere Toverlinters wordt besloten om de forse investering van € 4.000,-- te doen.
Vanaf het jubileumjaar 2018 is Toverlint gewaarborgd van uitstekende vertoningen van de films
die er zijn en die er nog aankomen.
Hierna nam Wout het over. Hij vertelde aan de hand van montagebeelden hoe je met allerlei
foefjes animaties kan maken met de huidige digitale montage-systemen zoals Pinnacle. Dat er een
enorme variatie is bleek duidelijk. Voor de meeste Toverlinters, die monteren met Pinnacle en
gelijkwaardige systemen zal het geen nieuws zijn. Men heeft wel het idee gekregen dat er nieuwe
methoden en mogelijkheden zijn om montage een nieuw elan te geven. Voor sommige mensen,
zoals uw redacteur, is het acabadabra, omdat zij met een ander montage systeem werken zonder
deze mogelijkheden. Peter deed het nog eens dunnetjes over, maar dan via het Apple systeem. In
feite verschillen de systemen niet echt veel van elkaar. De verschillen die er bestaan heeft meestal
te maken met de voorkeur van de persoon.
Rond 21.30 uur sloten beide heren deze avond af en had Arie een prachtige film klaar staan van
het laatste NOVA festival. “Dilemma”, het gaat over een waar gebeurd verhaal van een overval
waarbij de vrouw die er mee werd geconfronteerd in een splitsecond moest beslissen wat te doen.
Zeer indrukwekkend.
Deze film is gemaakt met medewerking van politie en gemeente in Friesland.
Rob de Weger.

Bestuurlijke mededelingen.
Van de voorzitter
Toverlint krijgt van tijd tot tijd het verzoek van regionale omroepen om films beschikbaar te stellen
voor uitzending op hun TV kanaal. Daaraan is plaatsing op het internet meestal gekoppeld. De
vraag die steeds naar voren komt is: “Hoe zit het met de auteursrechten”.
De rechten vallen uiteen in:
• Muziekrechten;
o Rechten van componisten, behartigd door Buma/Stemra,
o Rechten voor uitvoerende muzikanten, behartigd door Sena.
• Beeldrechten.
Na consultatie van NOVA regio ZH12 hebben we besloten om te proberen een
uitzendovereenkomst af te sluiten met de geïnteresseerde partijen. ZH12 heeft enige ervaring omdat
ZH12 een dergelijke overeenkomst met RTV Rijnmond heeft afgesloten. Als uitgangspunten
hebben we genomen:
• De maker van de film bepaalt of hij/zij toestemming geeft voor uitzending en/of plaatsing
op internet,
• De Buma/Stemra aanspraken zijn voor verantwoordelijkheid van de lokale omroep,
• De lokale omroep neemt geen expliciete verantwoordelijkheid voor beeldrechten. We gaan
ervan uit dat de Toverlintmaker eigen beelden heeft gebruikt of “geleende” beelden uit het
publieke domein.
Dit laatste betekent nog niet dat andere beelden niet gebruikt mogen worden maar vaak zijn er wel
bepaalde voorwaarden. In dit verband beveelt het bestuur van harte aan om kennis te nemen van de
informatie op; ‘Online beeldmateriaal: hoe zit het met kosten & rechten”.
Reacties op dit stukje zijn van harte welkom en wanneer er voldoende belangstelling is kunnen we
in de nabije toekomst wellicht een uurtje op een clubavond reserveren om hier verder over door te
praten.
Inmiddels heeft Toverlint een overeenkomst met RPL Woerden. We zullen ook in gesprek gaan met
Gouwestad en RTV Bodegraven.
Ter informatie vind je hier de tekst van de Uitzendovereenkomst.
UITZENDOVEREENKOMST VIDEOCLUB “TOVERLINT” – RPL TV WOERDEN
De videoclub “Toverlint” uit Gouda is door deze overeenkomst onder de hieronder vermelde
voorwaarden een samenwerkingsverband aangegaan met RPL TV WOERDEN voor het tonen van
door de leden van Toverlint geproduceerde films op het kabelnet van RPL TV WOERDEN en via de
telecomaanbieders die de RPL TV Woerden programma’s doorgeven.
De leden van “Toverlint” worden hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter van “Toverlint” de
heer A.G. Brunt. De films zijn onder auspiciën van deze vereniging geproduceerd en vallen onder
het predicaat van hierna te noemen “Toverlintfilms”.
RPL TV WOERDEN, hierna te noemen RPL en vertegenwoordigd door hun bestuursvoorzitter de
heer A.J.M. Boonekamp, zal de “Toverlintfilms” onder voorbehoud van de bij de omroep
gebruikelijke kwaliteitsnormen in haar programma opnemen.
Partijen komen het volgende overeen:
1. “Toverlint” verleent RPL hierbij het recht om “Toverlintfilms” waarvan de filmmaker het
intellectueel eigendomsrecht heeft, althans bevoegd is de rechthebbende in diens rechten te
vertegenwoordigen, openbaar te maken binnen de verschillende media van RPL, te weten
het televisiekanaal, de internetsite en het YouTube-kanaal van RPL. De uitzendperiode
wordt in onderling overleg vastgesteld en overeengekomen.

2. De licentie betreft “Toverlintfilms” die in overleg met de videoclub en de filmmaker(s) door
RPL zijn overeengekomen en zijn gekozen uit het videoarchief van ‘Het Toverlint”. RPL
mailt hiertoe tijdig een productielijst van de gekozen “Toverlintfilms” aan de videoclub. Na
instemming van de filmaker(s) geeft “Toverlint” per mail toestemming om de
“Toverlintfilms” uit te zenden en deze zullen dan op DVD of digitaal filmbestand
beschikbaar worden gesteld.
3. RPL heeft het recht om de films herhaaldelijk uit te zenden op de hun beschikbare media’s.
4. Het auteursrecht van de “Toverlintfilms” blijft als filmmaker(s) in handen van het
betreffende clublid-/leden van “Het Toverlint”.
5. Alle kosten van Buma/Stemra en Sena komen voor rekening van RPL.
6. De “Toverlintfims” worden om niet aan RPL ter beschikking gesteld. Wel zal RPL in elke
uitzending de films introduceren als film van de videoclub “Toverlint”. Tevens zal RPL een
door hen gemaakte reportage over de videoclub Toverlint uitzenden.
Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat deze is ondertekend door beide partijen.
Deze overeenkomst wordt ontbonden wanneer een van beide partijen deze overeenkomst schriftelijk
bij de andere partij opzegt.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,
Videoclub “Het Toverlint”
Datum:
Plaats:
A.G. Brunt, Voorzitter

RPL TV Woerden
Datum:
Plaats:
A.J.M. Boonekamp, Voorzitter

Van de Programmacommissaris
Gasten op clubavonden
Het doet gasten onrecht om hen pas twee dagen tevoren aan te kondigen. Soms is hun verschijnen
heel speciaal en zou je bekenden mee willen nemen om te leren en te genieten.
- Sonja Terlaag heeft ons geboeid met een stevige dosis energie in het hanteren van de camera.
Wat bijbleef is haar wilskracht om de camera goed te leren hanteren en bedwingen en tevens haar
prachtige fims. Ze komt weer op 12 december. Aan haar is de vraag gesteld om meer te vertellen
over de bewegende camera. Bij een onderwerp dat beweegt houden wij de camera stil of we volgen
zorgvuldig. Bij stille beelden zijn we geneigd om de camera te bewegen en wat meer dynamiek te
zoeken. Er zit veel tussen die uitersten.
Ongetwijfeld gaat ze ons verrassen met meer mooie films en met haar ervaringen in het veld.
- RVSL uit Brielle is voor ons een bekende club, vanwege eerdere uitwisseling. Ze hebben goede
filmers en een redelijke productie. Op 23 januari komen ze weer met een delegatie en films naar
onze club. Rik Kapoen is ervaren als jurylid, weet tevens te praten als geen ander. Dat belooft een
mooie analyseavond te worden.
Voorbereiding voor het clubfestival
Het jaarlijkse clubfestival kent een degelijke voorbereidingsprocedure. Dat levert strakke deadlines
op. Hou rekening met het volgende:
- Op 16 januari houden we ons vakantiefilmfestival. De winnaar gaat automatisch naar het
clubfestival, als de winnaar dat goed vindt.
- Aanmelden en inleveren van je film uiterlijk op 30 januari: titel en lengte en een korte
beschrijving, inclusief vermelding van de makers.
De dag erna wordt het programma samengesteld en het programmaboekje ingericht. Dan weten we
ook of we een middag met of zonder lunch en eventueel diner gaan organiseren.

- De films worden 31 januari toegezonden aan de jury. Die geven we tot 7 februari (of max twee
dagen later) de tijd om thuis de films te bekijken. Dan nodigen we hen uit voor een gezamenlijk
juryberaad in onze studio. De jury bespreekt verschillen en komt tot een conclusie. Dat beraad,
pakweg van drie minuten per film, wordt gefilmd. Tevens wordt de prijsindeling gefilmd.
- Op 11 februari vertonen we na iedere film dit levendige juryberaad. Na afloop volgt dan een film
over de prijzen. Die worden vervolgens door een jurylid (of eventueel door onze voorzitter)
uitgereikt. Deze aanpak zorgt voor een vlotte vertoning en doet recht aan een goede beoordeling
door de jury, omdat ze vooraf hebben kunnen kijken en rapporteren en dus beslagen ten ijs komen.
Uiteraard wordt tevens het definitieve juryrapport op papier aan de filmer uitgereikt.
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