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Verantwoordelijke uitgever voor
Kon.Close-Up v.z.w.:
Walter Vermeulen
Ropheide 15
9100 Sint-Niklaas
0486 91 09 48
walter_vermeulen@telenet.be
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De onduidelijkheid van wanneer verenigingen terug
activiteiten mogen organiseren blijft.
Het bestuur heeft hierom kozen alle activiteiten voor de
maand juni ook te annuleren.
Dit geeft het virus 3 maand extra tijd om veld te ruimen
en tevens onze regering om duidelijkheid te scheppen.
Het zou ons sterk verwonderen mochten
(in ‘normale’ omstandigheden)
de activiteiten in september niet hernomen worden.
Zorg goed voor uzelf en uw gezin zodat we deze crisis
gezond en wel doorkomen waarna we met volle goesting
terug onze zo mooie hobby voluit kunnen uitoefenen.
Het bestuur,
Etienne, Walter, Marc en Hugo
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Dommelstraat 140 - 9250 Waasmunster-Sombeke
Tel. 052 46 02 94 - Fax. 052 22 69 52
www.tapijtenlabelle.com
Open:
Maandag tot vrijdag doorlopend van 8 tot 18u.
Zaterdag doorlopend van 8 tot 17.30u.
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INDUSTRIEPARK-WEST 60, 9100 SINT-NIKLAAS
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Alle Schilderwerken
Gino Van Roeyen

Behangwerken
Vloerbekleding

Kleemstraat 45 - 9111 Belsele
Tel. 03- 772 57 79 - GSM 0486- 16 80 81
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De Rycke Gebroeders

n.v.

Beton– en Bouwmaterialen

Vesten 57 - 59 - 9120 Beveren-Waas
B.T.W. BE-0416.668.547

*

www.derycke.be

Bureel 03 750 99 20
Fax 03 750 99 26
info@derycke.be
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van de
Voorzitter
mei 2020

Beste Close-Uppers
Kan iedereen het een beetje stellen in zijn ‘kot’?
Ja, dat is al twee maand in quarantaine, ons verbergen en ons beschermen tegen een onzichtbare vijand, die het bijzonder gemunt heeft op de zeventig plussers.
Ik hoop dat jullie en jullie familie en vrienden gespaard zijn gebleven van dat verschrikkelijk virus.
Ik kijk er naar uit om zo vlug mogelijk terug te mogen samen komen, om van onze mooie hobby te genieten. Ik loop
van tijd tot tijd eens naar ons lokaal, om wat in beweging te blijven, maar het ligt er wat triestig en verlaten bij.
Laat ons samen uitkijken naar betere tijden.
Wat doen jullie zo allemaal?
Gelukkig hebben we mooi weer en is er gelegenheid om te fotograferen en filmen in eigen omgeving bv. in navolging van de les "Hoe fotografeer je insecten?"
Ga eens op safari in eigen tuin, niet op groot wild maar u gaat er van versteld staan hoeveel klein wild er tussen de
planten leeft.
Kijk bv. eens onder een steen of stuk hout, u gaat verschieten hoeveel beestjes er onder leven.
Ik heb ook gezien dat er leden zijn die mooie wandelingen doen in eigen streek of al fietsend het Vlaamse land verkennen en mooie foto's van landschappen, bloemen, bijen,vlinders, enz .....op Facebook of Instagram plaatsen.
Is het u ook al opgevallen hoe mooi blauw de lucht is, geen lijnen van vliegtuigen te zien, zo moet het vroeger ook
geweest zijn, heel lang geleden.
Misschien vraagt gij u af en wat doet hij zo al, onze voorzitter, wel vrienden ik heb het vrij druk.
Tussentijds wat in de tuin bezig zijn maar eigenlijk is tuinieren mijn ding niet.
‘t Vrouwtje is wel graag in de tuin bezig en dat gaat haar goed af tussen die bloemenpracht.
Ik ben meer een Sam Gooris "Laat het gras maar groeien", da’s goed voor de vogeltjes, de bijtjes, de vlinders enz…
Nu hebben we ook tijd om eens in ons archief te duiken.
Ik heb bijvoorbeeld mijn eerste films terug uit de doos gehaald, en dat is een stap terug in de tijd. Dan spreek ik toch
vanaf het jaar 1960. Mijn eerste film is het eerste toneel optreden van Harry, jongens wij waren toen 17 jaar, dat was
nog de tijd van de dubbel 8 mm.
Ik filmde met Kodak en mijn opnames zijn nog in zeer goede staat. De enkele films die opgenomen zijn op AgfaGevaertcolor zijn zo goed als vergaan. Ik ben dus al weken druk bezig met films van dubbel 8 en super 8 aan het
over zetten met een filmscanner naar een SDHC-geheugenkaart tegen 2 beelden per sec. en het resultaat is vrij goed.
De oudste clubfilm die ik heb terug gevonden is het clubfeest uit 1978, toen opgenomen door Walter Bonne. Na zijn
overlijden heb ik een deel van zijn films in bewaring gekregen.
Ik wil ook een oproep doen aan al de leden die nog beelden hebben, film, dia of foto's die verband houden met de
club. Zoek die eens op en bezorg ze mij zodat ik die kan inscannen, u krijgt de originele beelden terug met eventueel ook een dubbel van de scans, en zodoende kan ik het clubarchief verder aanvullen.
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Maar toch is er ook nog wat positief nieuws, sommigen hebben het misschien al gelezen in het KAVF nieuws.
Op de Benevisie 2019 werd de foto van ons lid Nicole Buyle bekroond met de prijs Jan Jambon, Ministerpresident Vlaamse Regering en Minister van Cultuur. Dikke proficiat Nicole.
Maart 1960 na Christus volgens de klassieke jaartelling, werd de film en diaclub gesticht.
Het jaar waarin Prins Filip van België werd geboren, Arthur Schawlow en Charles Townes vragen patent op de
laser, België verleend onafhankelijkheid aan Congo, Rik Van Looy werd op de Sachsenring wereldkampioen
wielrennen en onze secretaris Walter Vermeulen werd geboren op 18 maart 1960 en dat exact op
de geboortedag van onze Close-Up.
Wie kon nu voorspellen dat de zestigste verjaardag van Close-Up zou plaats vinden in de meest vreemde
tijdsspanne van de mensheid ooit?
Het zou weleens kunnen dat men voortaan niet meer voor of na Christus als ijkpunt in de tijd hanteert. Want
Corona treft God en werkelijk àlle kleine Pierkes. In onze geesten zal er een voor of na corona tijdperk zijn.
Ik hoop in ieder geval dat allen gezond blijven en we snel de draad weer kunnen op nemen om terug ‘s maandags naar onze clubavonden te mogen komen.
We hebben nu wellicht eens tijd om eens rond te kijken of we hier en daar eens wat materiaal kunnen verzamelen voor onze tentoonstelling 60 jaar Close-Up. Ik denk aan camera’s voor film/foto en vergroters en allerhande accessoires zijn welkom.
Want zogauw we terug mogen samenkomen zal het alle hens aan dek zijn om de tentoonstelling voor te bereiden, al met al zullen we toch een 3 maand tijd “kwijt” zijn.
Wij mogen ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, Hugo Bulterijst werd met eenparigheid
van stemmen verkozen als bestuurslid (aangepaste stemming volgens de Corona wetgeving voor vzw.)
We heten Hugo van harte welkom in onze bestuursploeg en hopen dat we samen nog een heel mooie
tijd mogen beleven in onze Video-,Foto-en Digiclub Close-Up.
Beste Closse-Uppers, ik schrijf dit voorwoord nu vanuit mijn kot, maar laat ons hopen dat we elkaar in goede
gezondheid weerzien. Elkaar de hand schudden en kussen zal er een tijdje niet bij zijn maar als ik jullie allen
terug zie zal ik al een heel gelukkig man zijn.
Maar laat ons naar de toekomst kijken, wanneer gaan we weer mogen samen komen en onder welke veiligheidsnormen, dat moeten we afwachten.
Zorg alstublieft voor uzelf en uw geliefden.
Als alles goed gaat zien we elkaar terug op ???
Tot dan.

Uw Voorzitter
Etienne
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CLOSE-UP IS AANGESLOTEN BIJ
N.A.B 2.0
Nederlandstalige Amateurcineasten van
België

Breedbeeld 5011
Fotografie - Film - Mediakunst

O.V.U. 063
Oost-Vlaamse Unie van Fotografie vzw

K.A.V.F. 052
Koninklijke Antwerpse Verbroedering
van Fotokringen vzw

F.g.A. 07
Fotogroep Antwerpen v.z.w.

Onze clubavond is elke maandagavond,
afwisselend digi/foto met video,
behalve in juli, augustus en op feestdagen.







Aanvang om 20.00u.

Lokaal open om 19.30u.

Zie onze kalenderprogramma op
www.closeup-sintniklaas.be
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Voordelig en gebruiksvriendelijk scanapparaat

Archief Digital Movie 122-2018
Menigeen heeft thuis nog oude Super en Normal 8 analoge films liggen.
Dierbare herinneringen of waardevolle documentaires van vaak meer dan twintig a dertig jaar
geleden. Digitaal overzetten maakt deze films opnieuw bruikbaar voor de montage en archivering.
Dat kan je nu ook eenvoudig zelf met de Reflecta Super en Normal 8 filmscanner.
Het digitaal inscannen van oude Super en Normal 8 films kost behoorlijk wat werk als je dit in
een bevredigende kwaliteit wilt doen.
De beste en helaas ook vrij prijzige methode is om dit professioneel met een floating head
filmscanner te laten doen. Deze proservice lapt de oude filmemulsies ook zoveel mogelijk op
maar bij uren oud materiaal is dat vaak te duur. Het opnemen van projectieschermpjes met een
camcorder of videofilmen fotocamera kost weinig doch de verkregen kwaliteit kan danig tegenvallen.
Dan maar zelf een filmscanner aanschaffen. Dat was tot voor kort ook flink aan de prijs.
Reflecta biedt nu de Filmscanner Super en Normal 8 voor € 399,-. Een relatief voordelig en gebruiksvriendelijk scanapparaat dat de filmspoelen digitaliseert en op een SD-kaart van maximaal
32GB overzet. Meteen gebruiksklaar voor montage of vertoning op de flatscreen, smartphone,
tablet, pc/Mac of delen via social media.
Qua bouw lijkt deze Reflecta filmscanner op een traditionele 8 mm filmprojector. Er zitten twee
8 mm spoelen op: eentje voor de aanvoer en de ander om de verwerkte film weer op te winden. De maximale spoelgrootte is 12,7 cm. Bovenin het midden zit een 6,1 cm LCD-display die
laat zien waar je met het overnemen bent. Daaronder de bedieningsknoppen voor het transport
en activeren van het scanproces.
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Een viertal geleiders zorgt ervoor dat de filmemulsie voldoende strak door het scannerdeel loopt.
Met een schakelaar selecteer je tussen Normal 8 en Super 8.
De 1/3 inch CMOS beeldsensor is goed voor 3,53 Megapixels (2304 x 1536 pixels met bij het
scannen een uitsnede) bij een resolutie van 1440 x 1080 (P) pixels, aangepast Full HD overeenkomstig het 8mm formaat. Aan de achterzijde zitten de aansluitingen voor USB 2.0, tv-uit analoog, voeding 12V DC en het slot voor de SD-kaart. Het gehele scanapparaat meet 26,9 x 16,6 x
11,4 mm en weegt 1,4 kg.
Meegeleverd worden adapter voor S8 en S8 plus reinigingsmateriaal.

Hoe werkt het?
De analoge videobeelden gaan met een snelheid van twee beelden per seconde door het scannerdeel. Reken voor een 15 meter filmrol op circa 30 minuten scantijd. Een LED lichtbron zorgt
voor een egale doorlichting en weergave in natuurlijke kleuren. De juiste beelduitsnede valt in te
stellen voor de X-, Y- en Z-as. Het opslagformaat is MP4.
Dankzij de toepassing van een SD-kaart als opslag kan de scanner zonder tussenkomst van een pc
en software draaien. Je kunt de Reflecta Filmscanner Normal en Super 8 echter wel via USB op
een computer aansluiten.
Wat te doen met het geluid?
Een filmscanner die twee beelden per seconde doet is niet geschikt voor het mee laten digitaliseren van het geluid. Heb je S8 of N8 met geluid dan zal je daarvoor een andere oplossing moeten
zoeken!
Werkt de filmprojector nog? Maak dan via de audio-output een kopie op een digitale geluidsrecorder. Dat kan al met een smartphone voorzien van een opname-app. Nog meer kwaliteit biedt
een losse veldrecorder voor geluid. Het geluid valt dan achteraf tijdens de montage weer toe te
voegen en synchroniseren.
Conclusie
De Reflecta Filmscanner voor S8 en N8 geeft een voldoende kwaliteit voor het digitaliseren van je
oude filmmateriaal. Niet zo goed als bij een floating head scanner. En voor films met geluid is een
aanvullende oplossing nodig.
Prijzen & Info
Reflecta Filmscanner Super en Normal 8 € 399,- (artikel verschenen in 2018)
Reflecta, https://reflecta.de
Ulco Schuurmans
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Godelieve DUYMELINCK
Geboren te Sint-Niklaas op10 augustus 1935 en er overleden op 8 mei 2020

Door de Corona perikelen was het niet mogelijk om samen te komen en
afscheid de nemen van Godelieve Duymelinck, echtgenote van ons clublid
François Thyssen.
François, langs deze weg wensen wij u en de familie in naam van het bestuur
en de leden van Close-Up onze oprechte deelneming en veel sterke, bij het verwerken van uw verdriet om u geliefde echtgenote Godelieve.
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Familienieuws

Mathieu VAN DEN BOSSCHE
Geboren te Antwerpen op 7 maart 1934 en overleden in Merksem op 22 mei 2020

Mathieu Van den Bossche is voornamelijk goed gekend bij onze fotografen en de
Eifelvrienden. Vele 10-talle jaren waren Mathieu en Lilian vaste deelnemers aan
deze fotouitstappen, tot de gezondheid hun in de steek liet.
Voor de bijzondere activiteiten bij Close-Up kwamen ze altijd vanuit Schoten naar
Sint-Niklaas, want de vrienden van Close-Up lagen hen nauw aan het hart.
Langs deze weg wensen we Liliane en familie veel sterkte.
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Wij vernamen het droeve nieuws dat Gerrit Van Caekenberghe op 15 april is overleden.
Gerrit was voorzitter van de bevriende Film en Videoclub Deurne. Hij was ook lid van
PROVAK en lid van de Lindse Videoclub.
SVD Deurne maakt deel uit van de Interland Filmfestival groep, vele jaren heb ik
Gerrit gekend als een goede hobby-collega en filmvriend.
Gerrit was een bijzonder goede filmmaker, en is zoals Roald Roos, citeert "Gerrit is een
filmmonument."
Gerrit, we gaan u missen op de Interland bijeenkomsten.
Vaarwel goede vriend.
Wij betuigen langs deze weg, ons oprecht medeleven aan de familie en vrienden en
wensen hen veel sterkte.
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11 dingen die je kunt fotograferen in de zomer
In de zomer is het langer licht en hebben veel mensen vakantie. Je hebt dus langer de tijd om te
fotograferen én er is van alles te beleven en vast te leggen. Op deze pagina vind je inspiratie om
te fotograferen in de zomer.

Dieren en hun kroost
In de lente worden er veel dieren geboren en in de zomer groeien ze op. Dit is een uitgelezen
kans om jonge geitjes te fotograferen op de kinderboerderij of om jonge vosjes te spotten die
buiten voor de burcht aan het spelen zijn! Wanneer je ‘s morgens iets voor zonsopgang of ‘s
avonds rond zonsopkomst op een mooi en rustig plekje wacht, kun je prachtige foto’s maken van
wilde dieren.
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Neem je camera mee wanneer je er een dagje op uit gaat met het gezin of met vrienden! Maak
een leuk verslag met onvergetelijke en bijzondere momenten van die dag en vergeet uiteraard
een groepsfoto niet. Blijf voor een compleet verhaal om je heen kijken. Is er een leuk doorkijkje
in de straat te spotten, heb je een mooie binnentuin ontdekt of zijn er bijzondere inwoners in de
dierentuin die wel op de foto willen?

Insecten
Het is in de zomer een drukte van jewelste bij het insectenhotel, de bloemen, sloten of vijvers en
bloeiende kruiden. Probeer een bij of hommel in vlucht te ‘vangen’, kijk wat er in je eigen tuin
rondloopt of sta juist vroeg op om insecten te fotograferen die zich nog moeten opwarmen voor
de dag. ‘s Morgens is het een stuk kouder en dan zitten libellen, juffers en vlinders stil te wachten in het gras tot ze zich kunnen warmen aan de zon!

Landschappen
Zowel de reislustige fotografen als de thuisblijvers kunnen in de zomer experimenteren met
landschapsfotografie. Je omgeving ziet er heel anders uit dan in de winter. Het frisse groen van
gewassen, bloeiende kruiden, intens blauwe luchten en de witte schapenwolken zorgen samen
voor een idyllisch plaatje. Zoek de mooie plekjes op en speel met aanwezige lijnen, je standpunt
en de compositie!
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Portretfoto’s
Niet alleen op straat kun je mooie portretten schieten, je kunt speciaal een fotoshoot
plannen rondom het ‘gouden uurtje’, ook wel het magische uur genoemd. Rond zonsondergang is het licht zachter en warmer van toon. Het zonlicht geeft heel veel sfeer en het
is prachtig voor het landschap en portretfotografie! Gebruik de zon bijvoorbeeld als tegenlicht.

Je kinderen
Kinderen zijn werkelijk met van alles en nog wat bezig in de zomervakantie: struinen in de
achtertuin, stoepkrijten, voetballen, watergevechten, een boekje lezen, hutten bouwen of
iets knutselen. Dit zijn hartstikke leuke en kostbare momenten om vast te leggen voor later. Door met een telelens te fotograferen gaat de focus naar je kinderen en hebben ze je

©wv - mei - juni 2020
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Trek er op uit en neem zeker je camera mee als je een wandeltocht gaat doen. Onderweg kun je
van alles tegenkomen. Een mooi doorkijkje, een weids uitzicht vanaf een wat hoger punt, bijzondere insecten en bloemen of een onverwachte ontmoeting met een dier, ga zo maar door! Vergeet
geen selfies of foto’s te maken van met wie je aan het wandelen bent.

Vakantiefoto’s
Natuurlijk neem je je digitale camera mee op vakantie om die geweldige reis in hoge kwaliteit vast
te leggen. Maak niet alleen foto’s van het uitzicht bij het hotel, de lokale mensen op straat en de
pittoreske steegjes op je bestemming. Denk aan de chaos die hoort bij het inpakken thuis, dingen
die gebeuren tijdens het reizen zelf, het spectaculaire uitzicht vanuit het vliegtuig en al dat lekkere
eten!

Onweer en bliksem
Onweersbuien komen het meest voor in de zomer en het vastleggen van bliksem is niet alleen
spannend, maar ook leuk en uitdagend! Houd daarom het weerbericht in de gaten en wees erop
voorbereid om er op uit te trekken. Je hebt je camera, een goed statief en een afstandsbediening
nodig om onweer te fotograferen.
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Sterrenfoto’s
Wanneer het ‘s nachts helder is, kun je foto’s maken van de sterren of misschien zelfs wel de
melkweg! Zo leg je het landschap op een hele andere manier vast dan overdag. Je hebt hier je
camera, een lichtsterk objectief (bijvoorbeeld met f/2.8 of f/1.8), een statief en een afstandsbediening nodig. Stel eerst scherp op een felle ster. Daarna is het een kwestie van experimenteren
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De zomer is hét seizoen om de bbq aan te zetten. Tijdens een gezellig avondje barbecuen
gebeurd er van alles: er zijn mensen, er is lekker eten en er zijn vlammen! Maak foto's van
de aanwezigen, de voorbereidingen die worden getroffen, het barbecuen zelf, close-ups
van het eten, de tafel en de ontspannen sfeer er omheen. En vergeet niet om zelf mee te
genieten!

Overgenomen van Cameranu.nl

Mag er eens gelachen worden …
‘Baas, kan ik vandaag eerder ophouden?
Mijn vrouw wil met me shoppen…’
‘Geen sprake van!’
‘Aaaah, dank u wel… ik wist wel dat u me niet in de steek zou
laten!’
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ONZE JARIGE LEDEN IN JUNI :
DERYCKE CARL

01 - 06

VERNIERS JOHAN

07 - 06

HEYMAN GABY

24 - 06

ROOSE EDDY

25 - 06

ONZE JARIGE LEDEN IN JULI :
VERCAUTEREN MARC

24 - 07

SURDIACOURT CHRISTIANE

25 - 07

ONZE JARIGE LEDEN IN AUGUSTUS :
GOOLE ROGER

18 - 08

PEELMAN JOZEF

21 - 08

COECKELBERGS GILBERT

22 - 08
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In en outs van zoombewegingen
Archief Digital Movie 117-2017
Verstandig in- en uitzoomen met de videocamera vereist de nodige basiskennis. Want wanneer
doe je het wel en niet? En waarom doe je het eigenlijk? Richard Helwig legt aan de hand van
een aantal simpele praktijkvoorbeelden uit hoe het principe werkt.
In feite combineer je als maker vijf variabelen om betekenis aan het beeld toe te kennen.
Denk hierbij aan het camerastandpunt, het kader van het beeld (zeg maar, begrenzing), de
scherpte en scherptediepte, de beweging van de camera en tot slot de nabewerking (montage).
De cameravoering (de wijze waarop je de camera ter hand neemt) kan als onderdeel van de
beeldtaal en de opnametechniek worden gezien. Binnen die opnametechniek is er zo’n ‘handig’
knopje waarmee je kunt zoomen. Je drukt erop en het beeld wordt dichterbij gehaald. En wil je
terug door het beeld wijder te maken, dan is dat opnieuw een fluitje van een cent. Zonder zelf
van standpunt te hoeven veranderen.
Je kunt rustig stellen dat in- en uitzoomen geen beweging van de camera betreft. Het gaat hier
om een lensbeweging. Er ligt bij deze werkwijze echter een gevaar op de loer. Want er moet een
duidelijke reden zijn waarom je de zoomfunctie gebruikt. Anders zal de kijker te maken krijgen
met verwarring. En een teveel aan zoombewegingen is al helemaal niet aan de orde. De kijker zal
er misselijk van worden! Gebruik de zoomfunctie vooral om het kader te veranderen.
Beeldgroottes
De verschillende beeldgroottes zorgen voor de variatie die noodzakelijk is om een film te maken.
Je kunt dus van de ene beeldgrootte naar de ander in- en uitzoomen. Hoe verschillend kun je
personen opnemen? Een extra long shot is een zeer ruime opname waar mensen wel zichtbaar
zijn, maar eigenlijk als stipjes. Bij een long shot is er sprake van een ruime opname waar mensen
volledig zichtbaar en beeldvullend zijn opgenomen.
©wv - mei– juni 2020
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Een knee shot is wat minder bekend en betreft een opname van een persoon tot aan de
knie. In een medium shot wordt bij een lichaam gekaderd op middelhoogte. Als het om
close-ups gaat, zijn er drie te noemen. De medium close-up richt zich op de buste tot aan
de schouders of de borstkas. In een close-up is alleen een deel van de persoon te zien en
in een big close-up betreft dat een detail.

Zelf de nadruk leggen
Waar je bij spiegelreflexcamera’s een oneindig breed assortiment aan lenzen kunt opschroeven als je foto’s wilt maken, is dat bij de gemiddelde videocamera niet mogelijk.
Je zult het moeten doen met wat je in de doos aantreft. Juist daarom is het verstandig om
hier aandachtig naar te kijken. Tijdens het maken van de keuze voor de diafragmawaarde
is de gewenste scherptediepte van belang. Dat bepaalt namelijk hoeveel personen of voorwerpen er binnen een bepaalde afstand scherp in beeld kunnen worden genomen.
Bij hogere diafragmawaarden zal de scherptediepte toenemen terwijl deze bij lagere diafragmawaarden afneemt. Een voorbeeld. Je filmt een drukke winkelstraat waarbij je zoveel mogelijk mensen scherp in beeld wilt hebben. Het diafragma zal in dat geval zo hoog
mogelijk worden ingesteld.
Film je een persoon op het strand die aan het joggen is en moet alleen deze scherp in
beeld blijven, dan zal voor een lage diafragmawaarde worden gekozen. Met de scherptediepte kun je als het ware spelen. Zodoende kun je zelf de nadruk leggen op wat je belangrijk vindt en wat niet.
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Variabele brandpuntsafstand
Het zoomobjectief is niets anders dan een lenzenstelsel met een variabele brandpuntsafstand. Hierbij kennen we de optische en digitale zoom. Bij het digitale inzoomen wordt een
deel van het beeld weggesneden. Het overgebleven deel wordt vergroot met behulp van
ingebouwde software. Je raadt het misschien al: dit gaat helaas ten koste van de kwaliteit.
Want niet alleen beeldpuntjes gaan verloren maar ook de scherpte wordt beduidend minder.
Ga je met een videocamera aan de slag, let vooral op de optische zoom.
De brandpuntsafstand wordt aangepast met behulp van het verschuiven van de verschillende delen van de lens. De kwaliteit van het beeld blijft hierdoor stabiel. Mits je een statief gebruikt.
Want zeker bij ingezoomde beelden is een dergelijk hulpmiddel noodzakelijk!
Vergeet in zo’n geval niet om de functies Steady Shot of Stabilizer uit te zetten. En als je
zoomt, doe het gelijkmatig. Een gebrekkige zoom kun je beter niet in de film verwerken.
Maak desnoods meerdere opnamen en kies daar de beste uit.
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Hoofd- en bijzaak
Op welk moment zoom je in? En nog iets: met welke snelheid doe je dit? Ook daar moet je van
tevoren goed over nadenken. Als je dichtbij het onderwerp kunt komen, maak daar vooral gebruik van. Je hoeft in zo’n geval helemaal niet in te zoomen! Deze functie moet niet gebruikt
worden omdat het handiger is. Omdat je niet even een stukje hoeft te lopen. Zeker als je uit
de losse hand filmt, is inzoomen niet verstandig. Het beeld wordt onrustig. Uitgangspunt is dat
het zoomen zinvol moet zijn. Het is niet aan te raden om in te zoomen op onderwerpen waarvan het nut van tevoren niet vaststaat. Geoefende filmers weten dat maar al te goed. Het is
een klassieke beginnersfout! Zoom in als je ergens de aandacht op wilt vestigen. Hoofd- en
bijzaak worden op deze wijze gescheiden. Stel, je filmt een groot publiek van bovenaf. Tussen
al die mensen (bijzaak) bevindt zich een schurk die net een overval (hoofdzaak) heeft gepleegd. Als maker weet je precies wie dit is. Je zoomt sterk in op deze persoon zodat de kijker
in de gaten krijgt wie je precies bedoelt. Of een verteller in beeld heeft het over een deuk die
hij in zijn auto heeft gereden. En dat hij het erg zonde vindt omdat het zo’n mooie auto is. De
kijker ziet een totaalshot van de auto (bijzaak) waarbij vervolgens wordt ingezoomd op de
deuk (hoofdzaak). En die kan daardoor zelf nog een beter oordeel vellen over wat de verteller
is overkomen.

De omstandigheden
Hoe langzaam of hoe snel je inzoomt, hangt een beetje van de omstandigheden af. Een natuurfilm met prachtige beelden en klassieke muziek smeekt om rustige zoombewegingen, terwijl een actie- of horrorfilm juist soms een snelle zoom vereist.
Want snel zoomen kan zelfs voor schrik bij de kijker zorgen. Een vrouw is in de donkere kelder
van haar huis op zoek naar de oorzaak van een vreemd geluid. Minutenlang sluipt ze door de
ruimte terwijl haar hart het bijna begeeft, zo spannend is het. Net als ze haar zoektocht wil
staken, klinkt er gekraak van een deur. Vanuit het niets kijkt er plotseling een vreemde man
om het hoekje, recht in de camera. Er wordt vanuit een groottotaal (donkere ruimte) snel en
sterk ingezoomd op zijn enge gezicht (close-up ontstaat).
Het is het beeld wat de vrouw ziet. Een schreeuw klinkt.
De montage van deze beelden is opeens razendsnel. Wedden dat (versterkt door deze snelle
zoombeweging) de kijker hierdoor op het puntje van zijn stoel zit?
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Opnamehoek verkleind
Soms wordt het inrijden gezien als inzoomen. Dat is niet waar.
Met een rijder wordt de videocamera daadwerkelijk verplaatst omdat deze op bijvoorbeeld
een karretje staat. Het perspectief verandert. Zoom je in dan wordt de beeldhoek veranderd, maar dat geldt niet voor het perspectief. Bij het inzoomen wordt de brandpuntsafstand verlengd en de opnamehoek verkleind.
Inzoomen hoeft niet altijd te betekenen dat op een bepaald onderwerp de nadruk wordt
gelegd. Bij een flashback bijvoorbeeld wordt ingezoomd op de knipperende ogen van een
persoon die half in slaap valt. Het beeld wordt vaag en vervolgens wordt de kijker meegenomen naar een stukje verleden. Daar kunnen zich allerlei avonturen afspelen.
Is dat honderden jaren terug, dan zou je die beelden in zwart-wit kunnen weergeven.
Hiermee wordt een duidelijke scheiding tussen het heden en verleden gemaakt. Dat een
flashback altijd van korte duur is, hoeft niet altijd zo te zijn. Belangrijk is dat de kijker zich
blijft realiseren dat er vanuit het tijdelijke verleden wordt gehandeld. Na afloop van de
flashback zou je de onscherpe ogen van de persoon weer in beeld kunnen nemen waarna er
wordt uitgezoomd totdat het gehele gezicht scherp wordt weergegeven. De persoon schrikt
wakker en roept: ‘Hé, ik heb maar gedroomd!’. De kijker bevindt zich weer in het heden.
Zoiets zou je ook kunnen doen met een flashforward. Er wordt niet in het verleden, maar
juist in de toekomst gekeken. Als een soort van fantasiebeeld.
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Verrassingseffect
Uitzoomen kan voor een verrassingseffect zorgen. De kijker ziet een bepaald detail. O
p dat moment is onduidelijk om welk detail het gaat. Waar maakt dit onderdeel van uit?
Bij een close-up ziet de kijker dat het opgenomen onderwerp dichtbij het objectief lijkt te zijn.
Bij de kijker wordt met een dergelijke uitsnede een mate van betrokkenheid gecreëerd. Door uit
te zoomen wordt het geheel aan onderwerp zichtbaar. Een bloemblaadje wordt een uitgestrekt
veld met kleurige bloemen, een wieldop wordt een dure sportauto en een knoopje wordt een
nette spijkerbroek. Bij het uitzoomen wordt de brandpuntsafstand verkort en daarmee wordt de
opnamehoek vergroot. Uitzoomen is nodig om ruimte voor overzicht te geven.
Wanneer is dat aan de orde? Denk aan een spannende achtervolging van twee personen, de dief
en zijn slachtoffer. Het heeft geen zin om in zo’n geval alleen close-ups te gebruiken. Weliswaar
zit de kijker overal bovenop, maar enig moment voor het verkrijgen van waar de personen zich
nu eigenlijk bevinden, is er niet. Springen beide personen vanaf de brug het water in dan is een
totaaloverzicht noodzakelijk. Je zou de personen zelfs vlak voor de sprong ingezoomd kunnen
opnemen terwijl er tijdens de sprong snel wordt uitgezoomd.
Handig hulpmiddel
Zoomen kun je zelfs doen zonder dat je filmt. Als handig hulpmiddel. Wil je scherpstellen op een
onderwerp, zoom eerst helemaal in, stel scherp en zoom uit. Nu weet je zeker dat de scherpstelling correct is, mits het onderwerp natuurlijk niet tussentijds beweegt!
Richard Helwig
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MAANDAG

01-06

20u

PINKSTERMAANDAG
Geen clubavond

VIDEO :

MAANDAG

08-06

20u.

GEEN CLUBAVOND
Wegens
Corona virus maatregelen

DIGI :

MAANDAG

15-06

20u.

GEEN CLUBAVOND
Wegens
Corona virus maatregelen

WOENSDAG

17-06

20u.

BESTUURSVERGADERING
DIGI—Video:

MAANDAG

22-06

20u.

GEEN CLUBAVOND
Wegens
Corona virus maatregelen

DIGI :

MAANDAG

29-06

20u.

GEEN CLUBAVOND
Wegens
Corona virus maatregelen
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DIGI—VIDEO :
Start nieuw seizoen
MAANDAG

07-09

20u.

Laatste moment binnenbrengen thema
‘INSEKTEN’
Binnenbrengen OVU “Herfst”

ZONDAG

OPEN MONUMENTENDAG

13-09

VIDEO :
MAANDAG

14-09

20u.

Tony JACOBS op bezoek

DIGI :

MAANDAG

21-09

Voorvertoning en bespreking

20u.

wedstrijdreeksen

WOENSDAG

26-09

20u.

BESTUURSVERGADERING

VIDEO :
MAANDAG

28-09

20u.

1.
2.

Bespreking films
Tech. Lesavond Pinnacle Studio
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DIGI:
MAANDAG

05-10

20u.

Bespreking 4de thema “INSEKTEN”
Door Jozef Van Brusselen
Laatste moment binnenbrengen
Wedstrijdreeksen + trekking volgorde
DIGI—VIDEO

ZONDAG

11-10

CLUBFEEST
In ART Nouveau
Sint-Gillis-waas

12u.

VIDEO :
MAANDAG

12-10

20u.

Jaarthema:
Kort promofilmpje
en/of 1 minuutfilm

DIGI :
MAANDAG

19-10

20u.

WOENSDAG

21-10

20u.

Clubwedstrijd
DIGIPORAMA

BESTUURSVERGADERING

VIDEO :
MAANDAG

26-10

20u.

1.
2.

Bespreking films 60 jaar CLOSE UP
Tech. Lesavond Pinnacle Studio
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Ere-voorzitter

†

Herman Beniers 1936 - 2019

Voorzitter
Verantwoordelijke FILM
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Etienne Audenaert

03– 776 75 95

Sint-Jansplein 17 - 9100 Sint-Niklaas

0475–25 97 24

etienne.audenaert@gmail.com
Fx.03-7662953

Secretaris
Verantwoordelijke
DIGI en FOTO,
Afgevaardigde bij de
Culturele Raad Sint-Niklaas
Tijdschrift/Webmaster

Walter Vermeulen
Ropheide 15 - 9100 Sint-Niklaas
walter_vermeulen@telenet.be

03– 777 52 14
0486-91 09 48

Schatbewaarder

Marc Vercauteren

BE88 1430 7210 3841
BIC GEBABEBB

Rode Kruisstraat53/b2

03-776 70 53

9100 Sint-Niklaas

0472-05 79 80

Verantwoordelijke FILM

marcvercauteren1@gmail.com

Raadslid

Hugo Bulterijst

Foto/Digi
Opvolging contacten bij
andere instanties/clubs

Afgevaardigde FgA
Afgevaardigde KAVF
Afgevaardigde OVU

Galgstraat 47 - 9100 Sint-Niklaas
Hugo.bulterijst@telenet.be

03-777 01 65
0477-84 42 32

Kandida(a)t(en) gevraagd…?!?
P.De Meerleerstraat 24a

CLUBLOKAAL

( dreefje inrijden, parking Etabo )
9100 Sint-Niklaas
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Lightpainting betekent letterlijk ‘tekenen met licht’. Het is een ontzettend leuke vorm van fotografie waar een portie geduld en creativiteit bij om de hoek komen kijken! Op deze pagina
leer je stap voor stap hoe je een lightpainting foto maakt en wat voor originele lichtbronnen je
kunt gebruiken.

Wat is lightpainting fotografie?
Bij lightpainting ‘teken’ je met lichtbronnen in een donkere omgeving. Je camera staat op een
vaste plek en je werkt met lange sluitertijden. Door de lange sluitertijd vangt je camera de bewegingen van het licht op. Op die manier kun je een onderwerp rondom belichten zonder dat
jij zelf zichtbaar in beeld komt. Als je met een lampje tekent in de lucht terwijl de sluiter openstaat, dan wordt het lichtspoor daarvan in één foto ‘gevangen’. Op deze manier krijg je lichtgevende vormen of lijnen van licht in een beeld.

Woorden schrijven in het donker
Het kan best lastig zijn om woorden duidelijk in de lucht te schrijven, maar dat maakt
lightpainting juist zo leuk en uitdagend.
Houd er rekening mee dat je de woorden gespiegeld moet schrijven om ze direct leesbaar te
krijgen. Lukt het je écht niet om een woord goed gespiegeld te schrijven in het donker? Schrijf
het woord dan zoals je normaal zou doen en spiegel de foto
achteraf horizontaal in Adobe Photoshop of Lightroom.
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Wat heb je nodig voor lightpaint foto’s?
 Een donkere omgeving
 Handmatig in te stellen camera
 Een stevig statief
 Afstandsbediening
 Een goede zaklamp
Andere lichtbronnen

Extra tip
Denk aan het dragen van donkere kleding. Hoe minder licht je opvangt, hoe minder snel je zelf
zichtbaar wordt in de foto. Een donkere broek, jas, schoenen en zelfs handschoenen of een muts
zijn handig. Zo zie je in het voorbeeld hieronder dat de persoon die aan het lightpainten was,
schoenen met witte neuzen aan had. Het wit valt erg op in de verder donkere foto.
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Je moet handmatig werken om een lightpaint foto te maken. Een camera kan in het donker
niet automatisch scherpstellen en het doel van lightpainting is te specifiek om je camera de
instellingen te laten bepalen. Het is belangrijk om bewegingsonscherpte te voorkomen. Daarom moet je je camera op een statief zetten, de beeldstabilisatie uitzetten én de camera met
een afstandsbediening triggeren. Heb je geen afstandsbediening? Dan kun je de zelfontspanner functie van je camera gebruiken. Volg de onderstaande stappen:
 Bevestig je camera op het statief
 Sluit eventueel de afstandsbediening aan op je camera
 Schakel zowel de beeldstabilisatie als de ruisreductie uit
 Stel de camera in (voorbeeld: f/8, ISO 100 en 10 seconden sluitertijd)
 Zet je cameratas op de plek neer waar je wil gaan lightpainten
 Schijn op de tas met een zaklamp en stel handmatig scherp
 Maak een testfoto en controleer de scherpte en de belichting
 Stel de instellingen eventueel bij en maak een nieuwe testfoto
Nu ben je klaar om te gaan lightpainten!

Werken met een lange sluitertijd?
In de handmatige stand is de maximale sluitertijd die je kunt instellen meestal niet langer dan
maximaal dertig seconden. Heb je een langere sluitertijd nodig? Zet je camera in de speciale
Bulb-stand. Met behulp van de afstandsbediening bepaal je als fotograaf exact wanneer de
sluiter open gaat en weer dicht gaat.
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Wat voor lichtbronnen kun je gebruiken?
Je hebt geen grote of felle lichtbronnen nodig. Een kleine zaklamp, handformaat LED-lampjes,
fietslampjes of glowsticks zijn voldoende om je lightpainting avonturen mee te beginnen. Kleinere lampjes zijn makkelijk aan een koord of een poi vast te maken waarna je ermee kunt rondzwaaien Bij lightpaint fotografie kun je de meest uiteenlopende lichtbronnen gebruiken, maar er
zijn ook speciale lampen te koop zoals de Pixelstick en ‘lightsabers’.

Sterretjes
Sterretjes zijn een goedkope en verrassende lichtbron om woorden mee te schrijven of lijnen
mee te maken. De letters en lijnen krijgen een soort ‘special effect’ doordat de sterretjes onregelmatig branden en vonken afgeven.

Staalwol
Staalwol is op veel plekken te verkrijgen en het is heel erg brandbaar. Pluis het staalwol een
beetje uit en stop het in een garde. De garde kun je bevestigen aan een koord. Steek de staalwol
aan met een aansteker en begin met het rondzwaaien van het koord. Je ziet de vonken duidelijk
rondspatten en van objecten afketsen.
Blijf altijd aan de veiligheid denken en kies de omgeving waarin je dit doet met zorg uit! Houd er
rekening mee dat er geen andere mensen in de buurt zijn, dat je beschermende kleding draagt,
dat de omgeving niet te droog is en raak het staalwol niet aan als het nog nagloeit.

Creatieve bevestigingen
Je kunt kleine zaklampjes, continu lampjes of kerstlampjes die op batterijen werken, bevestigen
op een paraplu, fietswiel of hoepel. Dit zijn handige en betaalbare middelen om rond te kunnen
draaien en zo mooie lichtcirkels te maken.

De Yongnuo YN360 II LED Light Wand (3200-5500K) heeft
drie verschillende modi en is veelzijdig in te zetten. Er zijn
veertig fullcolor RGB-lampjes en 320 LED-lampjes met een
kleurtemperatuur van 3200-5500K aanwezig. De helderheid is in te stellen van 0 tot 99% en met behulp van de
RGB-lampjes kun je de lamp in verschillende kleuren instellen voor bijzondere effecten of accenten.

De Yongnuo YN360 III LED Light Wand (3200-5500K) geeft
je meer krachtig invullicht met een breder bereik en makkelijkere RGB-modus aanpassingen. De Light Wand bestaat uit een combinatie van 180 LED's van 3200K, 180
LED's van 5500K en 60 RGB SMD LED's.

(Deze artikelen zijn te vinden op www.cameranu.nl)
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Lightpainting en flitsen
Het lightpainten is te combineren met ‘off camera flash’ oftewel strobistfotografie. Dit kun je
bijvoorbeeld toepassen als je een model wilt uitlichten. Je moet daarvoor flitsen op het tweede
gordijn. Dit houdt in dat de reportageflitser pas flitst, vlak voordat de sluiter weer dicht gaat. De
combinatie van flits en lightpainting vergt oefening en vooral veel snelheid. Het model moet
ontzettend stilstaan terwijl jij met een lichtbron ‘tekent’ en je moet zelf uit beeld zijn voordat
de flitser afgaat. Dit voorkomt dat je zelf zichtbaar bent op het beeld door het sterke licht van
de flits.
Overgenomen van Cameranu.nl

Mag er eens gelachen worden …
De stagiair staat peinzend voor de versnipperaar.
‘Kan ik helpen?’ vraagt de chef.
‘Graag.’ antwoordt de stagiair. ‘Hoe werkt dit ding?’
De chef neemt een stapel papier van de stagiair en steekt die
in de machine.
‘Dankuwel.’ lacht de stagiair opgelucht. ‘En waar komen nu de
kopieën uit?’
©wv - mei– juni 2020
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NOTEER IN UW AGENDA :
FOTO & DIGISALONS
FILM/VIDEOFESTIVALS

Tot nader orde
zijn alle festivals en
tentoonstellingen geannuleerd.
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De nieuwe website staat on-line.
Deze is zeker nog niet volledig, momenteel is er enkel de startpagina.
Achter de schermen wordt hier aan verder gewerkt om zo vlug mogelijk een uitgebreider informatie kanaal te verkrijgen.
Misschien is het jullie ook overkomen als je de website wilde bezoeken, uitgaande
vanaf een externe link zoals OVU, KAVF, … of waar er een koppeling te vinden is, dat
je op de website van PhotoMarko terecht kwam.
Dit zou nu zo goed als allemaal opgelost moeten zijn, met dank aan ons nieuw bestuurslid Hugo.
Dus beste Close-Uppers er is maar 1 juist webadres voor onze club :

www.closeup-sintniklaas.be
Er wordt nu ook gewerkt aan een Facebook en Instagram account.
Dit om met de moderne tijden mee te gaan en hopelijk nieuwe, jongere leden te
werven.
Deze materie kan het best beheerd worden door de ‘jeugd’, trouwens het voorstel
komt ook van hen, met name Evelien Schelfhaut is bereid om die taak op haar te
nemen.
Wordt vervolgd.
Tekst Walter Vermeulen

©wv - mei– juni 2020

www.closeup-sintniklaas.be

Website

www.closeup-sintniklaas.be

41.

Mag er eens gelachen worden …
Een vliegtuig staat op punt neer te storten, met 5 mensen aan boord:
Donald Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, de Paus en een schoolkind van 10
jaar.
Probleem: er zijn maar 4 parachutes aan boord.
Op het laatste ogenblik roept Trump: “Ik heb een parachute nodig, ik ben de
slimste mens van de USA en ze hebben mij echt nodig om de problemen in de
USA en de wereld op te lossen”. Hij neemt een parachute en springt uit het
vliegtuig.
Johnson roept in paniek “Ik ben onmisbaar om de problemen in Groot-Brittannië
op te lossen”. Hij neemt vlug een parachute en springt ook uit het vliegtuig.
De Paus twijfelt; moet hij voor zichzelf kiezen, zijn naastenliefde tonen zijn of
voor Kerk gaan? Toch besluit hij: “Ik heb er één nodig, want de wereld kan de
katholieke kerk niet missen”. Hij neemt een parachute en springt ook.
Angela zegt tegen het kind: “Jij mag de laatste parachute hebben, ik heb mijn
leven gehad, dat van jou is pas begonnen, spring jij maar”.
Het kind antwoordt: “Maak je geen zorgen, Mevrouw, er zijn nog twee parachutes over, want de slimste man van de USA heeft mijn schooltas genomen!”
*******
De zusters laten een nieuw gebouw optrekken naast het oude klooster. Een van
hun merkt dat de mannen vóór het middagmaal nooit bidden en ze vraagt aan
moeder-overste of ze hun daarop mag wijzen.
- Ze zullen je uitlachen, zegt ze, ik heb een beter idee: vijf minuten vóór
schafttijd zal ik binnengaan in hun keet en een plaatsje zoeken aan tafel. Van
zodra ze binnenkomen, zal ik een kruisteken maken en beginnen bidden. Ze zullen allemaal meebidden.
Om vijf voor twaalf stapt moeder-overste binnen in de keet met een boterhamdoos en een thermoskan. De mannen lachen zich een bult.
- Kennen jullie Jezus Christus? Vraagt moeder-overste geërgerd.
- Nee, antwoordt een van de bouwvakkers en hij vraagt aan de man naast hem
of hij hem kent. Die kent hem ook niet en stelt voor om het aan de baas te vragen die nog buiten op de werf bezig is. Nog vóór moeder-overste kan reageren,
rent hij naar buiten en roept naar zijn baas:
- Ken jij Jezus Christus?
- Ja! Antwoordt de baas.
- Kun je me zeggen waar hij is? Zijn vrouw is hier met zijn boterhammen.
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Huis Van de Voorde Decoratie

Zand 16 - 9160 Lokeren
Tel. 09 348 91 87
Fax 09 349 32 81
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Dagsterrestraat 2
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel. 03/770.52.46
www.salonsartnouveau.be
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RESTAURANT
FEESTZALEN
TRAITEUR
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Januari
€ 69 p.p.

Woe 01 Januari

Nieuwjaarsbrunch aanvang 13u00

Zat

Nieuwjaarsevent Walking dinner 20u00 tot 01u00,

11 Januari

nadien open bar ( Dj voorzien )
Zon 19 Januari

Nieuwjaarsbuffet € 63 p.p.

Februari
Zon 16 Februari Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
Maart
Zon 08 Maart Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.
met optreden FRANK GALAN
Mei
Vrij 01 Mei

Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
Verjaardagsbrunch GARRY HAGGER

Augustus
Zat 15 Augustus Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 65 p.p.
met optreden FRANK GALAN
Oktober
Zat 17 Oktober

Wild festijn 19u00 tot 24u00 nadien open bar met Dj € 68 p.p.

November
Zon 15 November Koud en warm buffet met dessertenbuffet € 63 p.p.
December
Zon 20 December Kerstbuffet met dessertenbuffet en kerstliederen €65 p.p.
met GARRY HAGGER

Aanvang telkens om 12u00 tot 17u00 uitgezonderd 1/1-12/1 - 17/10
BIJ ANNULATIE 2 DAGEN VOOR HET EVENT REKENEN WIJ 50 % AAN
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 Overname uit dit clubboekje mag
mits bronvermelding.

 Uitgezonderd de technische
artikels foto/video

 Iedere auteur blijft verantwoordelijk voor zijn/haar bijdrage.

 De redactie behoudt zich het recht
voor teksten in te korten, te wijzigen of te weigeren.

“Er zijn geen regels
voor goede foto’s,
er zijn alleen
goede foto’s “
Ansel Adams
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Projecties :
zaterdag 05/12/20 om 15u. - zondag 06/12/20 om 10u. en 15u.

Fototentoonstelling :
zaterdag 05/12 van 14u. tot 19u. - zondag 06/12 van 10u. tot 19u.
dinsdag 08/12 t.e.m. zaterdag 12/12 van 14u. tot 17u.
Inkom : GRATIS

Stedelijk Museum - SteM - ZWIJGERSHOEK 14 - SINT-NIKLAAS
www.closeup-sintniklaas.be
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