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Het gebruik van video
‘Video’ is een woord dat zo gewoon is geworden en
zo veel wordt gebruikt, dat je gemakkelijk vergeet
dat zijn invloed op het huiselijk vermaak pas kort
geleden begon. Het idee TV-beelden op te nemen
en weer te geven is even oud als televisie zelf: in 1938
was een primitieve videoschijf te koop bij Selfridges
in Londen.
Toch werden de eerste, in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog uitgevoerde experimenten
om televisiebeelden op te nemen en af te spelen, niet
gedaan voor huiselijk vermaak. De bedoeling was
de enorme druk van live-televisie-uitzendingen op
het medium op te heffen. Voordat videosignalen
konden worden vastgelegd, moesten op elkaar
volgende beelden worden gefilmd, wat erg duur
was, of ze moesten live worden uitgezonden. Omdat
het uitzenden alleen ’s avonds gebeurde, werden de
studio’s overbelast, en bovendien was het vervelend
dat ook elke fout en storing in de produktie direct
werd uitgezonden en de regisseur niet de kans had
om iets later opnieuw op te nemen of eruit te
knippen. Herhalingen waren niet mogelijk, tenzij
het programma weer geheel werd uitgevoerd of was
opgenomen op film.
Het opnemen van de uit te zenden signalen op
magnetische band, net zoals dat gebeurde met
geluid, leek een voor de hand liggende oplossing.
Het bleek echter enorm moeilijk dit voor elkaar te
krijgen. Om een beeld te bewaren moet enorm veel
meer complexe informatie worden vastgelegd dan
voor geluidsweergave van de hoogste kwaliteit.
Voor het vastleggen van de fijnere details van een
beeld was veel meer band nodig. Dit had dan weer
tot gevolg dat de snelheid waarmee de band langs de
opneem- en afspeelkoppen werd gevoerd, veel
hoger was dan bij geluidsrecorders. Na vele jaren
van ontwikkeling bracht de Amerikaanse firma
Ampex de eerste videorecorder voor studiodoeleinden op de markt. Deze recorder bevatte vier
opnamekoppen op een draaiende trommel en de
gebruikte band was vijf centimeter breed. Het
apparaat werd in april 1956 voor het eerst aan het
publiek getoond en zeven maanden later in gebruik
genomen bij de Hollywoodstudio’s van CBS.
Sindsdien werden steeds meer televisieprogram
ma’s opgenomen.
Tegenwoordig komt een live-uitzending nog
maar zelden voor. Uitzonderingen zijn sport- en
andere actuele evenementen en deze worden toch
vaak opgenomen als ze direct worden uitgezonden,
zodat acties meteen kunnen worden herhaald en de
programma’s later nogmaals kunnen worden uitge
zonden.
Voor de gewone markt was een beter draagbaar
systeem nodig. De huiskamerrecorders gebruiken
smallere banden en een spiraalvormig aftastsys-
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teem. Hoewel in Duitsland reeds in 1953 patent
werd verleend op een volgens dit systeem werkende
recorder, waren de prototypes veel te duur en
moeilijk te gebruiken. Door de wrijving tussen
band en koppen konden de banden maar een keer
gebruikt worden en moest het apparaat na gebruik
steeds worden schoongemaakt omdat stukjes band
moesten worden verwijderd.
Huisvideo kwam er in 1972, toen de eerste
cassettesystemen werden gemaakt: de oorspronke
lijke Philips VCR, die nog steeds op scholen en
universiteiten te vinden is, het U-matic formaat van
Sony, dat later werd vervangen door Betamax, en
het commercieel succesvollere VHS formaat,
waarin slechts 19 mm brede band wordt gebruikt.
Omdat de band smaller werd, verminderden de
kosten van zowel het opnemen als de recorders
enorm, en dit was de oorzaak van een der grootste
commerciële successen aller tijden. In vele landen
van Europa staat de verkoop van video-apparatuur
op de tweede plaats, na TV-toestellen en vóór
wasmachines, koelkasten en audio-apparatuur. In
1980 werden een kwart miljoen videocassetterecorders verkocht; dit aantal groeide snel in de richting
van een miljoen per jaar. De grootste markten voor
video-apparatuur zijn Amerika en Japan, waar
tegen het einde van de jaren zeventig meer dan
anderhalf miljoen recorders per jaar werden ver
kocht.
Een van de redenen voor de snelle groei van video
is zijn veelzijdigheid. Een VCR kan niet alleen
worden gebruikt voor het opnemen van program
ma’s waar je naar kijkt, maar door de steeds meer
geperfectioneerde tijdschakelaars en de mogelijk
heid een programma op te nemen terwijl je naar een
ander kanaal kijkt, is de videorecorder ook een
waardevolle hulp voor het verkrijgen van het beste
dat door televisie wordt geboden.
Een andere troefkaart van video is de mogelijk
heid voorbespeelde banden af te spelen. De keuze
mogelijkheden worden steeds ruimer. Omdat de
produktie van voorbespeelde videobanden aanzien
lijk duurder is dan die van geluidsbanden, kosten ze
ook meer. Maar ze kunnen worden gehuurd of
geleend.
Video is de laatste jaren zo indringend en snel
doorgebroken dat bijna elke toekomstvoorspelling
over gebruik en afzetmarkten door de realiteit
wordt overtroffen. Nieuwe ontwikkelingen zoals
kabel- en satelliettelevisie vergroten het aantal op
namemogelijkheden en de steeds meer geperfectio
neerde camera’s, recorders en accessoires zullen
mettertijd qua technische kwaliteit en flexibiliteit
gaan wedijveren met de apparatuur die wordt
gebruikt in de wereld van de professionele televisie.
Nog steeds is er een technische barrière tussen
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vele televisiekijkers en de videorevolutie. In Europa
is men over het algemeen nog niet zo vertrouwd met
de techniek als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten,
waar de apparatuur dan ook aanzienlijk lager ge
prijsd is, zodat het grote publiek sneller kennis kan
maken met nieuwe ontwikkelingen.
Het is moeilijk te kiezen uit het enorme aantal
merken en typen VCR’s dat te koop wordt aangebo
den. Degenen die dit probleem oplossen door een
machine te huren, lopen wellicht de kans geen
kennis te maken met nieuwe features en niet verder
te komen dan alleen het opnemen en afspelen van
TV-programma’s en het draaien van voorbespeelde
cassettes.

Op de volgende bladzijden wordt getracht de
vrees voor techniek te overwinnen door de techni
sche kloof te overbruggen. We behandelen het
principe van de VCR en het instellen van het
apparaat. Er wordt beschreven waar en hoe een
videosysteem geïnstalleerd moet worden, hoe het
werkt en hoe het onderhouden moet worden. De
moeilijkste handelingen, zoals het afstemmen en het
instellen van de tijdklok, worden stap voor stap
uiteengezet. Tegen de tijd dat je het hoofdstuk uit
hebt, zul je genoeg kennis hebben om zonder
problemen technische brochures te lezen, en het is
mogelijk dat je zelfs artikelen over video gaat lezen
om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
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De videocassetterecorder
De videocassetterecorder (VCR) is het hart van een
huisvideosysteem. Na het TV-toestel zal de VCR
waarschijnlijk je volgende, en duurdere, aanwinst
zijn. Ongeacht welk systeem je uiteindelijk besluit
te kopen of te huren, je zult merken dat van alle
apparaten die je bekijkt een aantal functies en
voorzieningen hetzelfde zijn.
Een VCR is geschikt om geluid en zowel zwart
wit- als kleurenbeelden op een magneetband op te
nemen en deze op elk gewenst moment weer te
geven. Er bestaan zowel door netspanning gevoede
als draagbare VCR’s. Alle VCR’s die op het lichtnet
werken zijn voorzien van een tuner (afstemeenheid), met behulp waarvan de recorder de via de
antenne ontvangen signalen op kan nemen. Het
opgenomen materiaal kan dan worden afgespeeld
op een gewoon TV-toestel. Door deze tuner kun je
een programma opnemen terwijl je op je TV-toestel
naar een andere zender kijkt. Alle VCR’s zijn
voorzien van een digitale klok en een daarmee
verbonden tijdschakelaar, waardoor een program
ma kan worden opgenomen terwijl je slaapt of niet
thuis bent.
VCR’s kunnen ook via een ander apparaat opge
nomen cassettes afspelen indien deze compatibel in dit geval: van hetzelfde formaat - zijn. Er zijn
thans drie huisvideosystemen of -formaten in de
handel: VHS, Betamax en Video 2000. Elk formaat
werkt alleen met de bijbehorende cassettes. Als
jouw VCR en die van je vrienden compatibel zijn,
kun ie door jou opgenomen cassettes aan hen
uitlenen en hun cassettes gebruiken op jouw recor
der. Voorbespeelde cassettes zijn duur, maar er zijn
videobibliotheken - of: videotheken - waar je
cassettes met bijvoorbeeld oude en populaire films,
leerstof en sportopnamen kunt lenen. Deze casset
tes zijn er meestal zowel voor VHS als voor Beta
max, en soms ook voor Video 2000, het nieuwste
van de drie formaten, dat zich snel uitbreidt.
Sommige voorzieningen, zoals een teller die
aangeeft hoeveel band is gebruikt, zijn standaard
aangebracht op alle VCR’s. Andere, zoals fast
picture search - versneld voor- of achteruit spelen
waren alleen aanwezig op de duurdere modellen,
maar verschijnen nu ook op de goedkopere recor
ders. De gecompliceerde voorzieningen op de
luxueuze modellen kunnen in eerste instantie ver
warrend werken; ze zijn nauwelijks essentieel. Het
is echter nodig geheel vertrouwd te zijn met al deze
features voordat je een VCR uitkiest, omdat som
mige van de op het eerste gezicht overbodige extra’s
voor jou wel van belang kunnen zijn. Als je een
hekel hebt aan reclame, kan bijvoorbeeld een
afstandsbediening erg prettig zijn om deze weg te
regelen tussen programma’s door. Als je op vakantie
gaat kun je er met behulp van een uitgekiende tijd
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en schakelklok voor zorgen dat je favoriete 1 V-programma’s tijdens je afwezigheid worden opgeno
men. De features ‘slow-motion’, ‘beeld-na-beeldweergave’ en ‘stilstaand beeld’ maken het mogelijk
een opgenomen actie nauwkeurig te analyseren heel aantrekkelijke voorzieningen voor bijvoor
beeld voetbalfans, die hiermee niet alleen wat meer
te weten kunnen komen over de fabelachtige tech
niek van Cruijff, maar ook, met een camera, hun
eigen balbeheersing kunnen leren verbeteren.
Heb je echter alleen een VCR nodig om met je
vrienden films af te draaien en om TV-programma’s
op te nemen en later te bekijken, dan is een
eenvoudig apparaat alles wat je nodig hebt.
De hier getoonde Toshiba V-8600B is een
luxueus Betamax model met veel nieuws.

Via de ‘Function’-schakelaar (3) kun je kiezen
tussen handbedieningen
automatische werking
(tijdklok). Als de schake
laar uit is gezet, wordt het
antennesignaal doorge
voerd naar het TV-toestel,
zodat dit gewoon kan wer
ken. Alsde'Function’-schakelaar in stand
‘On’ staat, brandt het er
boven gemonteerde
lampje.

Als de schakelaar ‘Timer’
(4) is ingedrukt, brandt hel
lampje eronder en zal de
VCR automatisch gestart
worden op het op de
tijdklok (2) ingestclde tijd
stip. Op dit apparaat kun je
het start- en het stopmoment vooraf instellen.
Op veel recorders gaat
het indicatielampje (op dit
apparaat boven de ‘Function’-schakelaar) uit als de
timer is ingeschakeld.

Alle VCR’s hebben een 24uursklok (5), die de inge
stelde opnametijden kan
weergeven. Dit paneel kan
veel meer informatie ge
ven, zoals de nog beschik
bare tijd op de band of een
waarschuwing dat je nog
geen cassette hebt ingé
bracht.

Een opgenomen band zal
nooit perfect worden afge- (7)
speeld op een andere
recorder dan die waarop de
opname is gemaakt. Als je
een geleende band af
speelt, kun je met de knop
‘Tracking’ (6) de interfe
rentie verminderen.
Als de schakelaar ‘TV/
VTR’ (7) in de stand ‘TV’
is gezet, kun je naar een
TV-kanaal kijken terwijl
een ander wordt opgeno
men.
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Schakel de VCR in door
op de schakelaar ‘Mains’ of
‘Power’ te drukken. Deze
zit meestal op de achter
kant (1), maar kan ook ge
monteerd zijn op de plaats
die wordt ingenomen door
de ‘Function’-schakelaar
(3). Bij deze VCR moet de
‘ Function’-schakelaar ook
worden ingedrukt om de
VCR te starten.

Omdat alleen de meest
geavanceerde huisrecorderdekken een ingang
vooreen videocamera
hebben, moet je overwe
gen een draagbare recor
der aan te schaffen als je
van plan bent zelf te gaan
opnemen. Een videoca
mera wordt in tegenstel
ling tot een filmcamera

voed door batterijen en
zijn compacter dan huisrecorders. De RCA Se
lecta Vision (onder)
weegt ongeveer 24 kg.
Als je er een tuner/
tijdklokeenheid bij
koopt, kun je hem ge
bruiken om uitgezonden
beelden op te nemen. In
huis kan het apparaat

worden gevoed door de
netspanning. De machi
ne heeft alle voorzienin
gen van een goede huisrecorder, met inbegrip
van fast picture search,
slow-motion en af
standsbediening.

geluid van een microfoon
moet worden opgenomen.
Hierdoor wordt de bet^4) slaande geluidsopname
(g> gewist.
De knop ‘Record’ (20)
wordt gewoonlijk te zamen
met de knop ‘Play’ (22) be
diend. Op dit apparaat
heeft elk bedieningsorgaan
een andere functie.

Het indicatielampje
‘Dew’ (8) is een beveiliging
die niet op alle apparaten
aanwezig is. Het waar
schuwt ervoor dat alle
functies tijdelijk zijn ge
stopt omdat er vocht te
recht is gekomen op de videokoppen.
Op dit paneel kun je een
microfoon (9), geluidsap
paratuur (10), een video
camera (11) en een af
standsbediening (12) aan
sluiten.

Het afstemgedeelte (24)
bevat bedieningsorganen
waarmee elk VCR-kanaal
kan worden afgestemd op
de plaatselijk te ontvangen
zenders. Als de VCR een
maal is afgestemd, kan een
ingesteld kanaal worden
gekozen met behulp van
keuzeknoppen(28). Het
met het kanaal overeen
komende lampje (27) gaat
dan branden.
De knoppen‘Rewind’
(14), ‘Stop’ (15) en ‘FastForward’ (16) hebben de
zelfde functie als die op een
geluidsrecorder. De band
komt vrij van de koppen
als op de knop ‘Stop’ wordt
gedrukt.
De cassettehouder (17)
van een bovenlader gaat
omhoog als op de knop
‘Eject’ (13) wordt gedrukt.
De houder wordt door een
veer of hydraulisch be
diend en moet omlaag
worden gedrukt nadat de
band is ingébracht. De

houders van irontladers
hebben een stofkap, die
wegklapt als de band wordt
ingebracht en daarna te
rugkeert.
Als op de knop ‘Pause’
(18) wordt gedrukt, stopt
de band, maar hij blijft te
gen de koppen gedrukt.
Hierdoor ontstaal bij af
spelen een stilstaand beeld
of wordt een opname lijde
lijk onderbroken.
De knop ‘Audio dub’ (19)
wordt ingedrukt als op een
reeds bespeelde band het

Op de meeste VCR’s kan
een bepaald beeld worden
opgezocht. Dit geperfec
tioneerde apparaat heeft
twee mogelijkheden: met
de knop ‘Cue’ (23) wordt
de band snel vooruit en
met de knop ‘Review’ (21)
snel achteruit gespeeld.
De teller (25) kan bij het
begin van de band met
knop 26 worden terugge
steld naar 000. Het is nu
mogelijk het begin en het
einde van de verschillende
opnamen te noteren.
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INSTALLEREN VAN DE RECORDER/

Plaatsing in de kamer
Als je optimale resultaten wilt bereiken met je VCR,
speelt de plaatsing in de kamer een belangrijke rol.
Zoals alle elektronische apparatuur heeft de VCR
een droge en goed geventileerde omgeving nodig.
Door een te hoge temperatuur en te veel stof
kunnen de gevoelige schakelingen en de exact
bewegende onderdelen defect raken. De informatie
die magnetisch wordt vastgelegd op videoband kan
door magnetische strooivelden worden verknoeid.
Opnamen kunnen worden aangetast als de VCR of
de cassettes te dicht bij andere apparaten geplaatst
worden waarin sterke magnetische velden voorko
men, zoals geluidsrecorders en luidsprekers. Deze
wekken bijzonder krachtige magnetische velden op
die nog sterker worden als het volume van het geluid
wordt vergroot. Plaats ze daarom als dit mogelijk is
ten minste 60 cm van het TV-toestel, de banden en
de VCR.
Houd er rekening mee dat het magnetische veld
van de VCR andere onderdelen van het videosys
teem kan beïnvloeden. Plaats de VCR daarom nooit
op het TV-toestel. Het verdient aanbeveling het ene
apparaat van het andere af te schermen door middel
van planken. Als vuistregel geldt dat een ruimte van
30cm tussen de apparaten voldoende is.
De plaatsing van de VCR is verder een zaak van
gezond verstand en oog voor bedieningscomfort.
Door de constructie van het toestel moet de VCR
zuiver horizontaal staan. Zorg daarvoor want een
geringe afwijking kan de goede werking van het
apparaat verstoren.
Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet
worden afgedekt opdat de luchtcirculatie niet wordt
verstoord, en zet de VCR niet te dicht bij de
verwarming. Plaats een recorder ook nooit waar hij
trillingen van andere huishoudelijke apparatuur
kan opvangen, bijvoorbeeld op een ‘zwevende’
vloer. Dek het apparaat af met een stofkap als het is
uitgeschakeld.
Vocht is de ergste vijand van de VCR. Zet deze
daarom in een verwarmde kamer. Stel hem niet
bloot aan extreme temperaturen. Als hij in een
koude omgeving staat en dan in een warme kamer
wordt gebracht, zal in de lucht aanwezig vocht
condenseren op de metalen trommel waarop de
videokoppen zijn aangebracht. De band zal dan aan
de koppen vastplakken als het apparaat wordt
gestart. Hierdoor kan niet alleen de band, maar ook
de recorder worden beschadigd.
De meeste VCR’s zijn voorzien van een inge
bouwde beveiliging die condensatie van vocht bin
nen in de recorder voorkomt. Soms zijn dit interne
verwarmingselementen, die echter alleen in bedrijf
zijn als de VCR is aangesloten op de netspanning.
Plaats geen zware voorwerpen op de VCR. Zowel
het huis als de roosters kunnen beschadigen.
14

De kwaliteit van het ge
luid van uw TV-toestcl
kan worden verbeterd
door hi-fi luidsprekers te
gebruiken. Verwijder
nooit de achterkant van
een televisie om bij het
geluidsgedeelte te kun
nen komen. De eenvou
digste en veiligste ma
nier is de geluidsuitgang
van de VCR verbinden
met een hi-fi systeem.
De beste weergave van
stereo materiaal en mono
televisie wordt verkre
gen door de luidsprekers

ten minste 1,8 m van el
kaar te plaatsen, en wel
zó dat tussen de luid
sprekers en de luisteraar
een gelijkzijdige drie
hoek ontstaat.

luisteraar

1,8 m

[

De meeste VCR’s zijn bovenladers. Om de
cassette in te brengen of te verwijderen wordt de
cassettelade omhoog gebracht tot ongeveer 5 cm
boven het apparaat. Houd hier rekening mee als de
VCR in een kast wordt geplaatst.

©
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Een videorecorder moet
dicht bij TV-toestel en antenne-aansluiting worden
geplaatst. Gebruik als dit
mogelijk is verschillende
contactdozen voor het aan
sluiten van TV en VCR.
Hierdoor wordt voorko
men dat door de netspan
ning ontstane bromspanningen worden opgepikt.
Deze kunnen storingen
veroorzaken in het beeld.
Als je geluid wilt opnemen
moet ook de hi-fi installatie
dichtbij worden geplaatst.
Zet de VCR nooit dicht
bij een deur, een plaats
waar je veel langsloopt of
eroverheen moet reiken.

Een goede manier om het
videosysteem mobiel te
maken is het gebruik van
een speciale rolwagen (1),
maar voorkom rijden over
kabels (2).
Losliggende kabels zijn
niet alleen gevaarlijk maar
staan ook slordig. Wind te
lange kabels in lussen van
30 tot 40 cm en bind deze
bijeen met plakband of
elastiek.

HET GEBRUIK VAN VIDEO

Plaats het videosysteem
altijd ver weg van ramen
(6) en open vuur (3). Door
de directe warmte van bij
voorbeeld de open haard of
door het venster vallende
zonnestralen kan de VCR
defect raken. De snel ver
anderende temperatuur en
luchtvochtigheid bij het
raam zullen het bandgeleidingsvermogen van de
VCRaantasten. Als er re
gen op de recorder valt,
kan kortsluiting optreden.

De afstand tussen de
planken van een kast (4)
kan worden aangepast om
de in afmetingen verschil
lende apparaten van een
video-systeem te kunnen
plaatsen. Tegelijkertijd
verkrijg je dan de afscher
ming die noodzakelijk is
om te voorkomen dat een
kleurentelevisie wordt
beïnvloed door het mag
netische veld van bijvoor
beeld een luidspreker. Zet
de VCR nooit op of tegen
het TV-toestel; een tussen
ruimte van ten minste
30 cm is noodzakelijk.

Het huis van de VCR is
voorzien van ventilatieroosters, waardoor een
vrije luchtcirculatie mog<
lijk is. Dit is erg belangrijk
omdat onderdelen door
langdurig gebruik warm
worden. Om een gelijk
matige temperatuur bin
nen in het apparaat te be
houden mogen de roosters
niet worden afgedekt.
Zorg er daarom voor dat er
rondom het huis een
ruimte van ten minste
1,5 cm vrij blijft (5).

Laat een VCR nooit op de
grond staan. De moderne,
van kunstvezels gemaakte
vloerbedekkingen (7)
kunnen statische ladingen
opwekken. Deze kunnen
via de ventilatieroosters in
de VCR terechtkomen en
daar noodlottige gevolgen
hebben. En als je erlangs
loopt kan stof worden op
geworpen waardoor de vi
deotappen kunnen wor
den beschadigd.

6
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Videomeubilair
Videokasten zijn te koop in alle vormen en afmetin
gen, van een eenvoudig rack waarin een VCR en
enkele cassettes geplaatst kunnen worden tot een
complete kast waarin ook het TV-toestel kan wor
den gezet. Philips levert een volledig videomeubel.
De kast biedt ruimte aan een 66 cm kleuren-TVtoestel, een 15 cm zwart-witmonitor en een VCR.
Bij het uitkiezen van een kast moet je overwegen
wal erin moet komen. Als je er een TV-toestel in of
op wilt zetten - ingebouwd achter deuren of ge
plaatst boven op de kast - worden de afmetingen en
constructie bepaald door de grootte en het gewicht
van het toestel. Een kast met de standaardafmetin
gen 75 cm breed, 45 cm diep en 57cm hoog, biedt
plaats aan een 66 cm TV-toestel, terwijl de VCR en
de cassettes daaronder kunnen worden gezet.
Bij de meeste kasten is er voldoende afstand
tussen TV-buis, videomonitoren en cassettes, zodat
wordt voorkomen dat de magnetische velden op
elkaar inwerken. Dit zou kunnen leiden tot kleurverstoringen op de buis en het gedeeltelijk wissen
van banden.
Als je een kast maakt waarin je alleen een VCR
wilt plaatsen, hangt de grootte af van de afmetingen
van het betreffende model. Het frontpaneel van de
VHS en Betamax apparaten varieert in breedte van
43 cm voor de goedkopere apparaten tot ongeveer
50cm voor de beste modellen. Oudere apparaten
kunnen zelfs nog groter zijn. En alle Video 2000
modellen zijn meer dan 50 cm breed. Ondanks hun
kleinere afmetingen zullen draagbare apparaten
wanneer ze naast een tuner staan tot 60 cm breedte
nodig hebben. De diepte varieert van 25 cm voor
sommige draagbare tot 33 a 40 cm voor de door
netspanning gevoede apparaten. Voor de meeste
huisrecorders ligt de hoogte tussen de 13 en 15 cm,
voor de oudere apparaten is dat wat meer en voor de
nieuwste draagbare apparaten slechts 10cm. Zorg
voor voldoende ruimte aan de zijkanten, zodat het
apparaat gemakkelijk in en uit kan worden gescho
ven. Ook aan de achterkant moet voldoende ruimte
zijn, zodat alle kabels kunnen worden aangesloten
zonder scherpe knikken en er voldoende luchtcirculatie mogelijk is.
Zorg voor genoeg ruimte voor het openen van de
cassettelade. De recorder kan ook op een schuifplank staan, die zo ver moet kunnen worden
uitgetrokken dat de cassettelade bereikbaar is.
Men ziet nu al de eerste audiosystemen, die aan
video gekoppeld worden. Sony heeft reeds iets
dergelijks op de markt gebracht. Het ligt in de lijn
der verwachtingen dat de ‘hi-fi’-torent jes van weleer
gecombineerd worden met een beeldplatenspeler,
videobandrecorder en tv-monitor; dit geheel met
digitaal stereogeluid en natuurlijk een zeer uitge
breide afstandsbediening.
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Videomeubels variëren
van plankenracks die aan
een telcvisiekast worden
toegevoegd tot complete
kasten met deuren, te koop
in vele uitvoeringen, en
ontwerpen met een in
hoogte verstelbare stan
daard van aluminium buis,
beide vrijstaand of tegen
een muur bevestigd.
Het eenvoudigste videorack bestaat uit twee plan
ken (linksboven). Het TVtoestel staat op de bovenste
en de VCR op de onderste
plank, ver genoeg van el
kaar om interferentie te
voorkomen.

Als de cassettes in het
zelfde meubel moeten
worden opgeborgen, zijn
er drie planken nodig
(links). Het TV-apparaat
staat op de bovenste en de
VCR op de middelste
plank, de cassettes worden
helemaal onderaan opge
borgen.
De TV-videokast(7üi£s) is
ongeveer 60 cm hoog en
biedt plaats aan een VCR
en twee stapels cassettes, of
aan een TV-toestel, een
VCR en een stapel casset
tes.

HET GEBRUIK VAN VIDEO

L-vormige stalen pro
fielen die voorzien zijn
van een patroon van ver
ticale en horizontale
langwerpige gaten kun
nen gemakkelijk op maat
worden gezaagd met een
handzaag. Ze worden
met bouten aan elkaar
vastgezet bij het bouwen
van een videorack.

Rota-lock is een ander
montagesysteem. Een
verchroomde klem
houdt de twee buizen bij
elkaar. Een tussenstuk
wordt tussen de twee
buizen bevestigd zodat
een stevige verbinding
ontstaat die een groot
gewicht kan dragen.

De K-klem kan worden
gebruikt om een frame te
maken van buisvormig
materiaal. Hierop kun
nen de planken worden
vastgezet.

T-, X- en L-vormige
verbindingsstukken
kunnen in de kanten van
planken worden vastge
schroefd zodat deze met
elkaar worden verbon
den tot een eenvoudige
maar stevige videokast.

O

O

o s
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De verrijdbare stan
daards voor videosyste
men (onder) bieden de
meest flexibele manier om
videoapparatuur te plaat
sen. Ze lopen op zwenk
wielen en kunnen daardoor
zeer gemakkelijk worden

er TV-toestellen tot 100 cm
breed op kunnen worden
geplaatst. Demiddcnkolom is in hoogte verstelbaar
van 40 cm tot 100 cm.
Zeer stevige, met twee
kolommen uitgeruste
standaards (linksonder) zijn

verreden. De eenvoudigste
is een plateau dat wordt
gedragen dooreen middenkolom. Deze slaat op
een onderstel met vier
zwenkwielen (midden on
der). Hel plateau is in
breedte verstelbaar, zodat

ervoor bestemd de grotere
TV-toestellen ie dragen.
Voor de grootste appa
raten zijn standaards nodig
waarvan de kolommen ver
uil elkaar staan (rechtson
der), zodat een goede sta
biliteit wordt verkregen.

Draagkolom

I

Onderstel

DO
Zwenkwiel

Videoplateau

Voor grote ge- ~~
wichten bestemde
standaard met
twee kolommen

Voor grote ge
wichten bestemde
standaard met
twee ver uit elkaar
staande kolom
men
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Aansluiten
Het aansluiten van de VCR op het TV-toestel is een
fluitje van een cent. De recorder wordt direct
verbonden met de antenne, en er wordt een verbin
ding gelegd tussen de antenne-uitgang van de VCR
en de antenne-ingang van de televisie. In beide
gevallen wordt gebruik gemaakt van coaxiale kabel:
een kabel waarbij de binnenader de ene en de holle
afscherming eromheen de andere geleider vormt.
Deze kabel gebruikte je ook al om de TV recht
streeks op de antenne aan te sluiten. Het komt er
dus op neer dat het oorspronkelijke kabeltje een
omweg gaat maken ‘door de VCR heen’.
Nu is deze constructie niet ideaal, maar bij
praktisch alle TV’s nog wel noodzakelijk. Wat is
namelijk het geval? Om te kunnen worden uitge
zonden worden de beeld- en geluidssignalen omge
zet in golven van een hoge frequentie. Het TV-toestel ontvangt deze hoogfrequente signalen van de
antenne en zet ze weer om in laagfrequente geluidsen beeldgolven, die vervolgens naar luidspreker en
beeldbuis worden geleid.
In de VCR vindt deze omzetting eveneens plaats,
want de band slaat laagfrequente signalen op. Maar
wordt de cassette nu afgespeeld, waarbij dus laag
frequente signalen worden gereproduceerd, dan
moet eerst weer een omzetting plaatsvinden naar
hoogfrequente golven, anders weet de TV er geen
raad mee. En in het televisietoestel worden er weer
laagfrequente signalen van gemaakt!
Het behoeft geen betoog dat de signalen nu twee
keer méér een bewerking hebben ondergaan dan
logischerwijs noodzakelijk is, en hierdoor treedt
enig kwaliteitsverlies op. Men moest er echter bij
het ontwerpen van de VCR rekening mee houden
dat het apparaat voorlopig moest kunnen worden
gebruikt met het gigantische aantal TV’s dat al in de
huiskamers stond.
De volgende logische stap was dan ook de
introductie van de televisiemonitor, die de laagfre
quente signalen van de VCR direct kan verwerken
tot beeld en geluid. De verbinding tussen VCR en
monitor wordt gevormd door eenaderige kabel.
Overigens werkt een televisiemonitor te zamen met
een tuner-unit als een ‘gewoon’ TV-toestel. Tien
tallen jaren van ontwikkelingen op audio-gebied
hebben geleerd dat het voor het publiek voordeliger
is aparte apparaten ook zoveel mogelijk als aparte
units aan te schaffen wanneer de techniek zich snel
vernieuwt.
Bij semi-professionele apparatuur waarvan de
geluidskwaliteit belangrijk is of waarbij de geluids
signalen over lange afstanden moeten worden ge
voerd, worden tweeaderige kabels gebruikt. Deze
hebben als belangrijk voordeel, dat ze slechts weinig
elektrische storingen opvangen van allerlei externe
bronnen.
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Verwijder bij de monta
ge van een coaxialekabel-connector4 cm van
de buitenste isolatiemantel, sla de gevloch
ten metalen afscherming
2,5 cm terug (1) en snijd
1,25 cm van de isolatie
om de binnenader af.
Breng eerst de connectorring en de klemring
voor de afscherming aan
en dan het pengedeelte.
Soldeer de binnenader
aan de pen (2). Knip het
uit de pen stekende ge
deelte van de binnenader
af en schroef het huis van
de connector vast (3).
. •"!----- Buitenmantel
'^•^r^y-Gennectorkraag

Metalen mantel
Mantelklem
I —I
Isolatie van
------- binnenader
]L--------- Binnenader

1

2__

-Pendeel
Pen

-Gonnectorhuis

Voeding
Iedere VCR werkt op 12 V gelijkspanning. De
draagbare apparaten zijn voorzien van 12 V batte
rijen. De door de netspanning gevoede VCR’s
moeten werken op het landelijke netspanningssysteem. Dit is meestal een wisselspanning;
slechts enkele landen gebruiken gelijkspanning.
De wisselspanning heeft een frequentie van
50 of 60 Hz (hertz). Door deze frequentie wordt de
beeldfrequentie bepaald: bij 50 Hz systemen ont
staan 25 beelden per seconde, bij 60 Hz systemen
30 beelden per seconde.
De netspanning kan per land verschillen. In de
Verenigde Staten is deze 110V, in de meeste
Europese landen 220 V. Via adaptors is het moge
lijk Amerikaanse VCR’s aan te sluiten op de
Europese netspanningssy sternen. De meeste
VCR’s zijn echter voorzien van een meerstandenschakelaar die voor elke netspanning kan worden
ingesteld. Controleer altijd of de instelling goed is:
indien het apparaat is ingesteld voor 110 V en het
wordt aangesloten op een netspanning van 220 V,
zullen alle zekeringen in het apparaat doorbran
den.
Als de VCR is ingeschakeld, verbruikt hij
slechts evenveel elektriciteit als een gewone lamp.
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Via de drieaderige netkabel wordt de netspanning
toegevoerd. In de Ver
enigde Staten vormen de
kabels een geheel met de

stekers. In Europa is de
kleurcodering van drieaderige kabels als volgt:
bruin = fase, blauw = nul
en groen/wit gestreept =

aarde. De aders, gemaakt
van in elkaar gedraaide
dunne koperen draden,
zijn van elkaar gescheiden
door een opvulling van ga-

ten en een gevlochten laag.
Netkabels zijn altijd voor
zien van een dikke rubber
mantel.

Tweeaderige microfoonkabel is gebalanceerd; het
maakt het mogelijk twee
geluidssignalen voor stereo-opnamen over te bren-

gen en geeft daarenboven
ook nog de beste geluidsoverbrenging bij grote af
standen.
Dit snoer heeft drie ge-

leiders: de twee aders en de
om de aders liggende
gevlochten afscherming,
die aan aarde wordt gelegd
en dan ongewenste signa-

len tegenhoudt. Het geheel
is omgeven door een bui
tenmantel van stevig plas
tic.

H/Illllllll

De eenaderige niet geba
lanceerde microfoonkabel
wordt gebruikt voor de
meeste geluidsverbindin
gen. Hij wordt toegepast

bij verbindingen over
korte afstanden, bijvoor
beeld naar verscheidene
delen van het videosys
teem. De kabel zou zijn

blootgesteld aan aanzien
lijke storingen door signa
len uit de omgeving, als hij
hiervan niet werd afge
schermd door de gevloch

ten koperen mantel die om
de ader is gelegd.

Coaxiale kabel wordt ge
bruikt voor transport van
hoogfrequente signalen
van antenne naar VCR, en
van VCR naar televisie.

De binnenste koperen
geleider transporteert het
signaal. Deze ader wordt
afgeschermd door een ge
weven metalen mantel, die

de kabel verstevigt en hem
geschikt maakt voor toe
passingen waarbij de kabel
gebogen moet worden.
Deze afscherming en de

buitenste plastic mantel
zorgen ervoor dat dit een
uitzonderlijk sterke kabel

Aansluiten
1 Maak het TV-toestel los
van de netspanning.
2 Verwijder de TV-antennekabel uit de met ‘Anten
na’ of‘Aerial’ gemerkte
stekerbus op de achterkant
van het toestel.
3 Sluit de antennekabel
aan op de met ‘Antenna’ /
‘Aerial’ / ‘RF in’ gemerkte
stekerbus op de achterkant
van de VCR.

4 Sluit de ene kant van de
bij de VCR geleverde korte
kabel aan op de met ‘An
tenna’ / ‘Aerial’ / ‘RF out’
gemerkte stekerbus op de
achterkant van de VCR.
Sluit de andere kant aan op
de met ‘Antenna’ of ‘Aerial’ gemerkte stekerbus op
de achterkant van het TVtoestel.
5 Sluit de VCR en het TVtoestel aan op de netspan
ning.

is.

Naar antenne

Antenna / Aerial / RF in

rn

o

Antenna / Aerial / RF out

uwmuiiM

i»
doos op TV-toestel
Naar netspanning
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Connectors
Het is bijna onmogelijk een kabel met een verkeerde
ingang te verbinden. Kabels voor audiosignalen zijn
heel anders dan kabels voor de HF-signalen afkom
stig van de TV-antenne. Doordat er bovendien
verschillende soorten connectors worden gebruikt,
is het maken van foutieve verbindingen uitgesloten.
Helaas bestaat er een eindeloos aantal variaties in
typen van connectors die in verschillende landen
worden gebruikt, en tussen het ene VCR- of
audiosysteem en het andere. Tot nu toe zijn de
fabrikanten zo’n beetje hun eigen gang gegaan wat
de verbindingen tussen de verschillende apparaten
betreft. Als gevolg daarvan moet je bij een eigen
systeem dat is samengesteld uit eenheden van
verschillend fabrikaat, gebruik maken van speciale
verbindingskabels. Thans lijkt er een zekere uni
formiteit te ontstaan.
Grof gezien kunnen de connectors en de daarbij
behorende kabels in drie klassen worden verdeeld:
voor videosignalen, voor HF-signalen en voor au
diosignalen.
Daarnaast bestaan er nog speciale kabels en
connectors, bijvoorbeeld voor de verbinding met
het lichtnet of met batterijen of om een camera aan
te sluiten. In het laatste geval moeten video-, audioen andere signalen via één kabel lopen. Hiervoor
maakt men vaak gebruik van speciaal ontworpen
connectors en van kabels met tien of meer aders, die
dan voor ieder bijzonder geval apart worden ge
maakt.
Behandel connectors zorgvuldig, vooral bij het
insteken en uittrekken. Let erop dat bij het aan
brengen van meerpensconnectors de pennen recht
tegenover elkaar staan - vaak is er een inkeping of
een nokje om je de weg te wijzen. Bij het losmaken
van de verbinding moet je eraan denken dat er een
vergrendeling kan zijn aangebracht; probeer nooit
iets te forceren. Door een ruwe behandeling kan een
pen worden verbogen of zelfs afbreken.
Houd een reserveset van de belangrijkste kabels
en connectors voor je systeem bij de hand. Voor
sommige koppelcombinaties bestaan er adaptors
waarmee je een bepaalde kabel tijdelijk voor een
ander doel kunt gebruiken.
Het is van belang iets van koppelingen af te
weten. Mocht je na verloop van tijd je systeem uit
willen breiden met geluidsapparatuur, TV-spelletjes en een camera, dan veroorzaken de onderlinge
verbinding van al deze apparaten een doolhof van
kabels en connectors. Met een beetje kennis kun je
de zaak dan vereenvoudigen.
Hoewel adoptors handig zijn voor het leggen van
verbindingen, hebben ze het nadeel gemakkelijk los
te raken. Gebruik daarom bij opnamen met veel
actie vaste verbindingen. Als dat niet mogelijk is,
maak adaptors dan vast met plakband.
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Behandel pluggen en aansluitingen met zorg
1 Houd connectors en aansluitingen schoon. Ge
bruik daarvoor de speciale vloeibare reini
gingsmiddelen.
2 Gebruik nooit geweld bij het insteken van de
connector in de aansluitbus. Gaat dat niet
gemakkelijk, kijk dan of ze ten opzichte van
elkaar in de juiste stand staan.
3 Trek nooit met geweld de connector uit de bus.
Als je hem er niet meteen uit kunt krijgen, is hij
waarschijnlijk met een moer of een knopje
vergrendeld.
4 Zwaai niet met snoeren zodat de pluggen tegen
elkaar slaan. Laat ze ook niet op de grond
liggen, waar iemand erop kan gaan staan of
ertegenaan kan schoppen, of waar de kat of de
hond eraan kan bijten.
5 Wees voorzichtig met de pennen van de con
nector. Als die afbreken werkt niets.
6 Trek de connector nooit aan de kabel uit de
aansluitbus; daardoor ontstaan foutieve verbin
dingen.
7 Maak geen knikken in de kabels. Als dat vaak
gebeurt, begeeft de mantel het. Wind ze op in
lussen van dertig a veertig centimeter.
8 Geef je kabels een kleurcode, dan kun je ze
gemakkelijk herkennen.

TV coaxiale connectors,
of Belling & Lee PIugs (bo
ven), zijn standaard in Eu
ropa, Afrika en het Mid
den Oosten. Dezeinsteekconnectors brengen de RFsignalen van de antenne
naar de VCR en het TVtoestel via een coaxiale ka
bel.

In Amerika bestaat een
RF-kabel óf uit een tweeaderige 300 Ohm kabel, die
met twee platte kabelschoentjes aan de achter
kant van het TV-toestel
wordt geschroefd, óf uit
een 75 Ohm coaxiale kabel
meteen F-connector(bo
ven).

Bij de meeste huiskamer
videotoestellen worden
niet-gebalanceerde kabels
voor het geluid gebruikt,
met connectors en penconnectors zoals in een te
lefooncentrale worden toe
gepast. De 3,5 mm minia
tuur penconnector (links
boven ) wordt het meest ge-

bruikt; er bestaat ook een
standaard (6,3) formaat.
Deze wordt het meest toe
gepast in audiocassetterecorders. Sommige fabri
kanten gebruiken de 6 mm
hoofd telefoonconnector
(rechisboven).
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Eén manier om de gecompliceerde verbindingen
van een installatie zo eenvoudig en flexibel moge
lijk te houden, is het gebruik van een aansluitpancel (onder). Zo’n paneel kan in een rack of een
kast worden gezet. Aan de voorzijde heeft het een
aantal rijen genummerde aansluitingen, die in elke
willekeurige combinatie kunnen worden verbon
den met eenvoudige penconnectors. Als je al je
video- en audiocomponenten aan de achterzijde
invoert, zodat elk ervan een aantal genummerde
uitgangen heeft, verminder je de wirwar van
verbindingen en krijg je een keurig aantal identie
ke kabels op één plaats.
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De compacte BNC-connecior (boven) gaai lang
zamerhand de oude UHFen F-connectors vervan
gen . Het is een bajonettype
dat op een speciale BNCbus past, die voorzien is
van vergrendelingspennen.

RCA-contra

Hoofdtelefooncontra
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Miniconnector

Wat oudere TV- en videoapparatcn hebben ge
woonlijk UHF-connectors
(boven) voor het overbren
gen van de RF-signalen.
Die hebben een centrale
pen en een buitenrand met
schroefdraad waarmee de
connector stevig in de aansluitbus kan worden be
vestigd.
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Het grote aantal combinaties van pen- en busconnectors mag dan verbijsterend lijken, maar het
heeft zijn nut omdat het maken van verkeerde
verbindingen erdoor wordt voorkomen. Zit je
echter met een beschadigde connector of is er een
kabel zoek, of wil je een apparaat van andere
makelij bij je installatie gebruiken, dan heb je
adaptors nodig. Bekijk in een catalogus hoe ze
heten of neem de kabels die je onderling wilt
verbinden mee naar de winkel.
Je moet niet te lang adaptors blijven gebruiken.
Als er een bij is die je klaarblijkelijk lange tijd niet
kunt missen, kun je beter de juiste kabel kopen.

De RCA- (phono of cinch)
plug is een audioconnector
voor gebruik bij nict-gebalanceerde kabels. Hij
gaat gemakkelijk loszitten
en is niet geschikt voor videogebruik, maar goed
koop en gemakkelijk te
solderen, in tegenstelling
tot de UHF- en BNC-connectors.
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Hoofdtelefooncontra

De meerpens-DIN-connectors en -bussen zijn in
heel Europa standaard
voor niet-gebalanceerde
audioverbindingen. Ze
combineren de ingang met
de uitgang.

Q
Bij de meeste goede mi
crofoons, 2,5 cm VTR’s
en ander kwalitatief hoog
staande en semi-professionelc apparatuur worden
tweeaderig gebalanceerde
kabels gebruikt. Daarbij
hoort de Cannon (of XLR)
driepensverbinding, man
net je (linksboven) of

vrouwtje (rechtsboven). Er
bestaat een adaptor, met
aan de ene kant een Cannon-conncctor (mannetje)
en aan de andere kant een
tclefoonconnector, waar
mee een niet-gebalanccerde recorder aan een geba
lanceerde microfoon kan
worden aangesloten.

Bij videocamera's voor de
huiskamer worden 10(boven)of12-pensconnectors gebruikt; professio
nele camera’s hebben soms
wel 50-pensverbindingen.
Gewoonlijk hebben ze een
moer die moet worden los
geschroefd voordat de
connector kan worden
verwijderd.

De 8-pensconnector geeft
zowel de audio- als de vi
deosignalen door van VCR
naar TV-monitor en vice
versa. De acht pennen
staan op ongelijke afstan
den van elkaar, dus let daar
wel op als je de connector
in de bus wilt steken.
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Afstemmen
De VCR moet de informatie ontvangen die hij moet
opnemen. Wanneer dit een normale uitzending van
een TV-zender is, komt ze binnen via de antenne,
die anders met het TV-apparaat verbonden zou zijn.
De antenne ontvangt een groot aantal verschillende
TV-signalen, maar die hebben allemaal een ver
schillende frequentie. Doordat je op een van die
frequenties afstemt, ontvang je een bepaalde uit
zending.
Alle niet draagbare VCR’s hebben een inge
bouwde tuner. Bij portapacks kan over het alge
meen een aparte tuner/timer-eenheid worden ge
kocht. Met zijn eigen tuner kan de VCR op een
bepaald station worden afgestemd, terwijl je op het
TV-toestel naar een andere zender kijkt; je kunt dus
naar een programma kijken terwijl je een ander
opneemt.
Als de ontvangst slecht is moet je proberen beter
af te stemmen. De afstemknoppen en -schalen
zitten vaak achter een dekseltje. Bij aansluitingen
op de kabel-TV geldt, dat als je eenmaal afgestemd
hebt je nauwelijks nog last hebt van storing of een
slecht beeld. AFC en AFT heb je dan niet meer
nodig. De fijnafstemming varieert nog weleens, dus
als de zaak je niet duidelijk is en je niet over een
instructieboekje beschikt, kun je er het beste een
monteur bij roepen.
Afstemmen lijkt moeilijk maar is dat niet. Begin
met het kiezen van een vrij kanaal op je TV-toestel.
Als het een recent model is zit er waarschijnlijk een
toets ‘AV’ of ‘VCR’ op. Dat kanaal moet dan
worden afgestemd op het kanaal op je VCR, dat al in
de fabriek is ingesteld. Laat je VCR een speciaal
testsignaal weergeven of draai een instelband af.
Zodra je door te draaien aan de afstemknop een juist
beeld op je TV-toestel hebt verkregen, is het kanaal
afgesteld op het uitgangssignaal van de VCR en kun
je kijken naar wat de VCR ontvangt.
Veel TV’s en VCR’s hebben een ‘AFT’-knop
(automatic fine tuning - automatische fijnafstem
ming) en sommige hebben ook nog een fijnregelknop. Bij het afstemmen moet je de AFT uitscha
kelen; daarna weer inschakelen. Wanneer de af
stemming eenmaal juist is zorgt de AFT ervoor dat
dit zo blijft.
Als je visgraatachtige storingsverschijnselen op je
scherm krijgt, is het VCR-kanaal te dicht naast een
omroepstation afgestemd. Met een schroevedraaier
kun je de instelling van het RF-kanaal van de VCR
verbeteren. Hoe dat moet gebeuren lees je in het
instructieboekje.
Ten slotte stel je op je VCR ieder kanaal op een
andere zender af. Sommige VCR’s hebben een
auto-tuning-voorziening: die zoeken automatisch
de zenders op. Meer dan de helft van de bij ons op de
markt verkrijgbare VCR’s heeft dit.
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Tips om goed af te stemmen

1 Schakel de TV en de VCR in. Kies het VCR- of
AV-kanaal, óf een vrij kanaal op je TV.
2 Kijk in je instructieboekje of alle knoppen in de
juiste stand staan.
3 Schakel het testsignaal van de VCR in. De
meeste VCR’s hebben hun eigen testgenerator.
Er zijn er ook waarin je een testcassette moet
afspelen. Is dit laatste het geval maar beschik je
niet over de juiste band, neem dan een voorbe
speelde cassette, bij voorkeur in zwart-wit.
4 Verdraai de afstemknop op je TV tot het
testbeeld zo helder mogelijk is. Zet dan hel
testsignaal uit of neem de testcassette uit het
apparaat. Als je een visgraatachtige storing
krijgt of als de VCR een TV-station ontvangt,
stem dan het RF-kanaal van de VCR opnieuw
af.
5 Stem volgens het instructieboekje de VCR-kanalen af op de zenders die je kunt ontvangen.
Als de VCR een knop ‘AFT’ of ‘AFC’ heeft
moet je die uitschakelen, maar vergeet niet hem
na de procedure weer in te schakelen.
6 Vergelijk het beeld dat je via de VCR krijgt met
het beeld dat je rechtstreeks op de TV ontvangt.
Een groot verschil mag er niet bestaan. Als hel
beeld slecht is moet je eerst de VCR-kanalen
opnieuw instellen en als dat daarna nog nodig
blijkt ook de TV. Dit is vaak de moeite waard:
slechte afstemming is maar al te vaak de oorzaak
van slechte beelden.
7 Blijft het beeld ondanks alles toch slecht, neem
dan een monteur in de arm.

Omdat draagbare recorders zo licht en compact
mogelijk moeten zijn, missen ze de afstel- en
instelmogelijkheden van normale VCR’s. Ze heb
ben een afzonderlijke tuner/timer om via de
TV-antenne te kunnen opnemen. Deze Panasonic
NV-3000 is ontworpen voor gebruik samen met de
tuner/timer-eenheid NV-V300. Deze combinatie
maakt directe opnamen van TV-uitzendingen mo
gelijk en is daardoor gelijkwaardig aan een huisrecorder. De moderne tuner/timers bezitten bijna
evenveel mogelijkheden als andere geavanceerde
VCR’s. Voor netbedrijf is een netvoedingsdeel/
batterijlader nodig, die soms al is ingebouwd.
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r
De eerste stap bij hel af
stemmen van de VCR is
het inschakelen van TV en
VCR en het kiezen van een
vrij kanaal. Nieuwere toe

Schakel nu het tcstsignaal
in of speel de testband af,
zoals bijvoorbeeld Grundig
die bij zijn VCR’s levert.

1
stellen hebben hiervoor
een speciaal kanaal, gcmerkfAV’ of‘VCR’.

Speel desnoods een gewo
ne voorbespcelde cassette

af.

Zet de functieschakelaar
van de VCR op ‘On’. De
ingebouwde tijdklok
wordt daardoor buiten be
drijf gesteld Omdat dc di-

verse fabrikaten op dit
punt verschillen, doe je er
goed aan je instructie
boekje te raadplegen.

Draai aan dc afstemknop
op de TV tot je een duide
lijk beeld krijgt, meestaleen zwart-wit blokkenpa-

troon. Schakel de VCR dan
terug in zijn normale
(kleur) stand.

CHANNEL

SS

(|(QOOO)

Je kunt nu alle kanalen
van de VCR op een TVstation afstemmen. Verge
lijk het beeld met het beeld

dat je rechtstreeks op de
TV ontvangt. Is het slech
ter, probeer dan beter af te
stemmen.

Als je last hebt van vis
graatachtige storingen of
van een andere zender,
kun je de VCR vaak bijre-

J
gelen met een schroef aan
de achterzijde.
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VIDEOBAND/

De videocassette
In principe werken videocassettes precies zo als
audiocassettes: een plastic band, bedekt met mag
netisch gevoelig materiaal, wordt langs een opnamekop geleid. Het signaal dat in de kop wordt
gevoerd veroorzaakt een wisselend magnetisch veld
rond de band. De deeltjes van de gevoelige laag van
de band richten zich volgens het magnetische veld
en geven zo een ‘afbeelding’ van hoe dat veld was
toen een bepaald stuk van de band langs de kop liep.
Wanneer de band met dezelfde snelheid langs een
weergavekop wordt geleid, leest deze de magneti
sche informatie op de band. Deze informatie kun je
wissen door de band langs een wiskop te laten lopen,
die met behulp van een sterk magnetisch veld de
magnetische deeltjes in dezelfde richting zet. De
videosporen liggen ongeveer 0,025 mm uit elkaar.
Bij de eerste professionele videorecorders had de
band een breedte van 5 cm. Sedertdien zijn de
banden steeds smaller geworden, tot het CVC-formaat van 6mm toe. (CVC = Compact Video
Cassette) Dat werd mogelijk door de spiraalvormige
aftasting, waarbij de sporen onder een hoek op de
band worden vastgelegd, wat gebeurt met behulp
van twee opnamekoppen, gemonteerd op een snel
draaiende trommel. Als de koppen stil stonden,
zoals bij een audiorecorder, zou de band met een
onmogelijk hoge snelheid moeten draaien om zo
voldoende informatie vast te leggen.
De band volgt een ingewikkeld pad via een reeks
bandgeleiders. De eerste videorecorders waren
spoelenmachines en het inleggen van de band, van
de linker spoel, door de machine, om de trommel en
naar de rechter spoel, was een hachelijke zaak. De
uitvinding van de cassette maakte het inbrengen en
eruit halen van de band een eenvoudige zaak, maar
dit was afhankelijk van de inbouw van het bandloopsysteem in de recorder.
Sony introduceerde de cassette met zijn 19 mm
U-matic formaat. De band wordt uit de cassette in
de machine gevoerd en de handloop lijkt ruwweg op
de letter U. Bij de Sony 5 cm Betamax zien we een
soortgelijke handloop. De handloop in een VHSmachine is ingewikkelder en lijkt op de letter M;
voor snel vooruit- of terugspoelen volgt de band een
andere weg dan bij opname en weergave.
Door de diagonaal vastgelegde informatie op de
band zijn de videotapes van VHS en Betamax breed;
bij V2000 zijn ze eveneens breed wegens de dubbele
speelduur. Tevens hebben alle systemen daardoor
schuin geplaatste koppentrommels nodig of moet de
band van beneden naar boven langs de kop worden
geleid. Dit veroorzaakt weinig compacte VCR’s.
Vooral bij draagbare uitvoeringen is dit een nadeel.
Toshiba heeft daarom het Longitudinaal systeem
ontwikkeld, waarbij de bandbreedte nog maar de
helft is en de VCR compacter.
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De band loopt langs een
ingewikkelde weg via
bandgeleiders om verze
kerd te zijn van een nauw
keurige stand ten opzichte

van de koppen. Bij spoelenmachines moet de band
met de hand worden inge
voerd. Bij VCR’s gaai dit
automatisch.

&
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De fabricage van videobanden begint met een
doorschijnende polyester drager (2), die dun,
buigzaam, sterk en niet-elastisch moet zijn. Een
antistatische koolstoflaag aan de achterzijde ver
hindert het ontstaan van statische ladingen (1). De
metaaloxydedeeltjes (3), die de opgenomen mag
netische informatie vastleggen, zitten aan de ande
re kant van de drager. Ten slotte wordt de
oxydezijde gepolijst (4), om zeker te zijn van een
zo soepel mogelijke handloop langs de koppen.

De trommel met de kop
pen (boven) is ten opzichte
van de band ondereen
hoek gemonteerd. Het vi
deospoor wordt dus diagonaalsgewijs ten opzichte
van de band opgenomen en
weergegeven. Gewoonlijk
heeft de trommel twee
koppen. Bij iedere om
wenteling van de trommel
neemt de ene kop de even
en de andere de oneven lij
nen op. Elke omwenteling
legt dus een heel beeld

vast. Bij de VHS en de Betamax VCR kan de (rom
melhoek worden ingesteld
om de band nauwkeuriger
te laten sporen. Video 2000
trommels doen dat auto
matisch, vooral om bij slow
molion en snel beeldzoeken een beter sporen te
verzekeren.
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Wanneer een cassette in
de VCR wordt gebracht,
brengen geleidingspennen
een bandlus naar buiten en
leiden ze die om de videotrommel. Dit noemt men
‘lacing’. Bandspanningsregelaars zorgen ervoor dat
de band strak staat.
Aan het einde van de
bandweg, juist voordat de
band weer de cassette in
loopt, vervolgt hij zijn weg
via een aandrukrol en een
capstan. Een motor drijft
de aandrukrol aan om de
band langs de videokoppen
te voeren. De band van een

_____ Opnamckop
Vidcotrommel
Betamax cassette wordt
automatisch ingevoerd
wanneer de cassette wordt
ingébracht, maar VHSrecorders doen dat pas na
dat de afspeclknop is be
diend. Bij de diverse
bandformaten gebeurt dit
lacing-up op verschillende
wijzen.
Bij het afspelen draait de
trommel met 25 (Europa)
of met 30 omwentelingen
per minuut (VS); daardoor
ontstaan 25 resp. 30 volle
dige TV-beelden per se
conde.

Wanneer een VHS-band wordt in
gébracht worden de spoelen ont
grendeld en trekken twee geleidearmen een bepaalde lengte band uit de
cassette. Omdat de kronkelige
bandweg bij snel spoelen enorme
krachten op de band zou uitoefenen,
bevindt de band zich alleen maar in
deze positie bij weergaven en opne
men. M-vormige handloop ontleent
zijn naam aan de weg die de band bij
dit systeem beschrijft.

]
Het geluidsspoor (1) wordt aan één kant van de
band vastgclegd. De video-informatie wordt diagonaalsgewijze op de band geregistreerd (2), over
de volle breedte bij VHS en Betamax, over de
halve breedte bij Video 2000. Op het controlespoor (3) worden pulsen geregistreerd om ervoor
te zorgen dat opnemen en weergeven met gelijke
snelheid plaatsvindt. Dit is een magnetisch equi
valent van de geleidcgaatjes in een bioscoopfilm.
De quadruplex band van spoelenrecorders heeft
aan een kant een cue-spoor waarop signalen voor
het elektronisch monteren van scènes kunnen
worden vastgelegd.

Bij het semiprofessionele U-matic
formaat van Sony wordt de band op
de juiste wijze ingevoerd zodra de
cassette wordt ingebracht. In een
cirkel geplaatste bandgeleiders grij
pen de band en voeren hem langs de
videotrommel.
Bandspanningsregelaars voorkomen dat er lussen ont
staan. In Engeland is U-matic nu
standaard bij de eerste kabel-TVstations.

Betamax van Sony is een kleinere
versie van de U-matic, met smallere
band (12,5 mm). De bandinvoer ge
beurt op dezelfde wijze als bij U-matic, maar het geheel is kleiner. De
band blijft in contact met de video
koppen bij alle speel- en spoelfuncties totdat de ‘Eject’-toeis wordt in
gedrukt. Desalniettemin is er geen
overmatige kopslijtage.
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Formaten
Videoband is niet dikker dan 20 micron (een micron
is een duizendste millimeter). Zo’n band moet
ertegen kunnen snel heen en weer te worden
gespoeld langs snel draaiende trommels en bestand
zijn tegen honderden keren inleggen en weer uitha
len, zonder te breken of zelfs maar een duizendste
millimeter vervormd te raken.
Wanneer de polyester drager, waar de gevoelige
laag op aangebracht is, te warm wordt, kan hij
gemakkelijk krimpen. De band is weliswaar stabiel
bij normale variaties in temperatuur, maar bij
nieuwe banden kan uitzetten of krimpen plaatsvin
den. Spoel dus een nieuwe band voor gebruik
eenmaal snel voor- en achteruit.
De informatie wordt op de ijzeroxydelaag van de
band vastgelegd. Magnetische strooivelden kunnen
die uitwissen. Een snelwisser werkt dan ook met een
sterk magnetisch veld om de magnetische deeltjes
van de band weer in dezelfde richting te zetten.
Houd je cassettes uit de buurt van alle magneet
velden zoals die van luidsprekers, speelgoed of zelfs
magnetische papierklemmen.
Ineenstortende magnetische velden zijn het ergst.
Het uitschakelen van een stofzuiger dicht bij een
kleurentoestel kan de kleurkanonnen ontregelen,
waardoor er kleurstippen op het scherm komen.
Na verloop van tijd zullen de magnetische deel
tjes op de band zich wat anders gaan richten; dat
geeft dan witte strepen op het scherm. Dit noemen
we drop-out. Het komt gewoonlijk het meest voor
tijdens de eerste minuten van het afdraaien van een
band. Om dit probleem uit te stellen kun je
verschillende opnamen op dezelfde band het beste
steeds op een ander punt van het eerste stukje van
ongeveer vijf minuten beginnen, om slijtage te
voorkomen.
De verdere technische ontwikkeling van banden
richt zich momenteel op twee punten: de nodige
informatie zetten op een smallere band, zoals de
6 mm Compact Video Cassette (CVC) of de dubbel
spoor Video 2000 cassette (de enige videocassette
waarop je aan beide zijden op kunt nemen), en het
dunner maken van de band, waardoor een cassette
meer band kan bevatten.
De Compact Video Cassette mag niet verward
worden de Video Compact Cassette (VCC) van
Philips. De CVC is een nieuw formaat, voor het
eerst door Canon toegepast. Het is zeer geschikt voor
portable VCR’s.CVC is in ons land verkrijgbaar.
VHS cassettes bieden nu vier uur speeltijd, maar
de band is zo dun dat het zware doorvoermechanisme van sommige oudere VCR’s de band kan
uitrekken. De Sony Betastack neemt dertien uur
achter elkaar op, waarbij vier gewone, op elkaar
gestapelde Betamax cassettes automatisch na elkaar
worden gebruikt.
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Videocassettes hebben een veiligheidslipje om
het per ongeluk wissen van opnamen te voorko
men. Als een cassette wordt ingebracht voelt een
armpje de aanwezigheid van het lipje. Als het lipje
verwijderd is kan de band niet worden gewist. Wil
je later weer op de band opnemen, dan kun je een
stukje plakband over de opening aanbrengen.
VHS, Betamax en U-matic cassettes hebben één
lipje, Video 2000 heeft er twee.

Bovenkant behuizing

Klemveer van de spoel

Beschermingslipje
Bandspoel
Band

Spoelslot

Getand wiel

Stofkapje

Onderkant behuizing
Bandsteun
Bandgeleider
Spoelslot

Een videocassette lijkt op
een audiocassette maar is
inwendig geheel anders.
De bandspoelen zijn ge
monteerd op getande
schotels, die pas vrijkomen
nadat de band in de recor
der is gebracht. Zo wordt
lussen voorkomen. De
plastic bodem en deksel

worden door schroeven bij
elkaar gehouden (vijf stuks
bij VHS huisapparatuur,
zes bij industriële machi
nes).
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Het inbrengen van een cassette
Alvorens een cassette in een bovenlader VCR kan
worden ingebracht, moet het cassettevak worden
geopend door het indrukken van de toets ‘Eject’.
Houd de cassette met de beschermkap van je af en
met de losse spoelen naar beneden. Schuif de
cassette in de geopende houder. Druk dan de
cassettelade naar beneden tot hij inklikt. De
recorder is nu klaar voor gebruik.

"0"

Een front-loader vereist geen bijzondere voor
bereidingen. Houd de cassette als hiervoor be
schreven en schuif hem in de lade. Wanneer je de
cassette ongeveer tot halverwege hebt ingebracht
treedt er een mechanisch systeem in werking, dat
de cassette verder de machine in brengt.
Bij top-loaders kun je door een venster de
cassette zien. Bij een geheel gesloten front-loader
is dat niet het geval, en bij sommige apparaten kun
je boven de eerste nog een tweede cassette aan
brengen. VHS, Betamax en U-matic cassettes
kunnen alleen met de goede kant naar boven
worden ingebracht. Video 2000 cassettes kunnen
aan beide zijden worden gebruikt; de bescherm
kap moet altijd van je af zijn.

■0"

I!
Sony’s 19 mm
U-matic cassette
Video Compact
Cassette van Philips

©
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Betamax cassette van Sony
Momenteel bestaan er vi
deobanden in vijf ver
schillende breedten. Voor
professioneel gebruik, on
der andere bij de televisie,
is 50 mm open-reel-band
de norm. Bij Quadruplex
(Quad) schrijven de kop
pen in een bijna rechte
hoek met de band.
25 mm band komt steeds
meer in zwang. Er bestaan
drie formaten: in de jaren
zestig introduceerde Ampex het A-formaat, Bosch

gebruikt het B-formaat,
evenals JVC, RCA en Phi
lips en het nieuwe C-formaat wordt gebruikt door
Ampex, Sony, RCA en
Marconi.
Sony’s U-matic (boven)
is het enige 19 mm sys
teem; dit was het eerste videocassetteformaat. De
High-band versie geeft een
kwaliteit die gelijk is aan
die van rechtstreekse uit
zendingen; hierbij wordt
dezelfde cassette gebruikt,

VHS cassette van JVC

maar afspelen op een ge
wone U-matic recorder
kan alleen in zwart-wit.
Er bestaan twee syste
men met band van
12,5 mm: de Sony Betamax(boven), de kleinste
van de twee, en de VHS
van
(rechtsboven).
Video 2000 gebruikt de
Video Compact Cassette
(linksboven) van Philips.
De breedte van de band is
12,5 mm, maar het formaat
is toch 6 mm omdat slechts

de halve breedte wordt be
schreven.
Het Microvideo systeem
van Funai gebruikt een
band van 6 mm, de grootte
van een audiocassette.
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ZOVEEL MOGELIJK UIT JE RECORDER HALEN/

Opnemen
Videorecorders zijn zo ontworpen dat het signaal
dat binnenkomt van de antenne altijd wordt door
gegeven aan het televisietoestel zolang de VCR is
aangesloten op de netspanning; immers, anders zou
je telkens de antennekabel moeten verwisselen.
Je moet de VCR daarom altijd aangesloten laten
op het lichtnet. Trouwens, als je dat niet deed zou je
steeds weer na aansluiten de digitale klok gelijk
moeten zetten. Er is geen enkel risico aan verbon
den als je de steker in het contact laat - het apparaat
is voorzien van alle mogelijke zekeringen - en het
kost praktisch niets. Alleen de klok werkt, en het
apparaat gebruikt evenveel stroom als een losse klok
als er geen andere functies zijn ingeschakeld.
Als je een VHS of een Betamax recorder hebt,
kun je rechtstreeks TV kijken via de tuner van de
VCR. Als je dus je televisietoestel op het VCR-kanaal laat staan, kun je zenders kiezen met de
kanaalkeuzetoetsen van de recorder. Dat heeft twee
mogelijke voordelen: 1. als je een VCR hebt mét en
een TV zónder afstandsbediening kun je de handset
van je VCR gebruiken om vanuit je stoel van kanaal
te wisselen (bij de meeste VCR’s waarbij afstands
bediening niet standaard is kan deze wel worden
bijgekocht); en 2. als je VCR méér preselectiekanalen heeft dan je TV kun je meer zenders instellen.
Tref je voorbereidingen ruim vooreen uitzending
die je op wilt nemen begint. Zet de ‘Function’-schakelaar van de VCR op de stand ‘Tuner’ en zet je TV
op het VCR-kanaal. Raadpleeg zonodig je instruc
tieboekje: fabrikanten willen nog weleens een ande
re naam bedenken voor een bepaald knopje, maar
de operatie is voor alle apparatuur dezelfde.
Breng een cassette in. Controleer of de band
helemaal is teruggespoeld en zet dan de teller op
nul. Spoel vervolgens naar de plaats waar je wilt
beginnen met opnemen, maak een korte proefopname en loop de diverse instellingen na als deze niet
goed is.
Je kunt meestal horen dat de band loopt, en bij de
meeste bovenladers kun je dat ook zien. Als de band
niet wil lopen moet je allereerst nagaan of de
pauzeknop niet per ongeluk is ingedrukt. Neemt de
recorder niet op dan is misschien het beveiligingslipje van de cassette verwijderd.
Spoel de tape terug naar het begin en let daarbij
op het tellertje of gebruik het geheugen als je VCR
die voorziening heeft. Zorg ervoor dat je klaar bent
als het programma begint. Druk op de stoptoets als
het programma is afgelopen of programmeer van
tevoren het juiste tijdstip in het geheugen, anders
loopt de recorder door tot de band vol is.
Terwijl de VCR opneemt kun je zelf meekijken
naar het programma of overschakelen naar een
ander kanaal. Voorkom teleurstelling en kijk even
of het op te nemen programma wel het juiste is.
28

Knoppen en schakelaars
Een VCR van middelbare leeftijd kun je herken
nen aan zijn ouderwetse schakelaars. Als je op zo’n
knop drukt zet je via een systeem van metalen
hefbomen bepaalde solenoïden (magnetische
draadspoelen) en relais in werking. Dat duurt naar
onze huidige normen allemaal nogal lang. Interne
vergrendelingen zorgen ervoor dal je geen twee
knoppen tegelijk kunt indrukken, en dat alle
andere functies zijn geblokkeerd als er één is
ingeschakeld: steeds moet eerst op de knop ‘Stop’
worden gedrukt.
De technologie van de microchip heeft deze
schakelingen verbannen naar de prehistorie van de
elektronica. Mechanische knoppen zijn vervangen
door tip- of soft-touch-toetsen. Een vederlichte
beroering is voldoende om de microprocessor via
een elektrisch stroompje op de hoogte te stellen
van je wensen. Deze zorgt er dan voor dat alles wat
noodzakelijk is wordt gedaan om de opdracht uit
te voeren, en dat dit in de juiste volgorde gebeurt,
zodat je bij gebruik van een moderne VCR direct
een andere functie kunt kiezen zonder eerst de
stopknop te hoeven indrukken. Door toepassing
van elektronische schakelingen verwerken de
recorders de opdrachten bovendien sneller; over
schakelen van bijvoorbeeld terugspoelen naar af
spelen neemt aanmerkelijk minder tijd in beslag.
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Sony SL-C7

Akai VS-9700

JVC-3300
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De VCR moet zijn aange
sloten op de netspanning,
de aan/uit-schakelaar moet
op ‘On’ staan en het appa
raat moet niet op ‘Timer’

zijn geschakeld, anders
gaat het cassettecompartiment niet open. Breng een
cassette in en druk op ‘Rewind’.

Zet de ‘Input’ of‘Record
selector’ of de‘TV/
VCR’-schakelaar op ‘TV’;
zit er een ‘Tuner/Timer’-knop op je VCR, dan

moet deze op ‘Tuner’
staan. Bij sommige VCR’;s
gaat dit automatisch.

Kies het kanaal waarvan je
wilt opnemen op de VCR.
Aan de hand van het beeld

op de monitor kun je zien
of alle instellingen goed
zijn. Stel het desnoods bij.

Zet je TV aan en kies het
‘ Video/VCR/VTR’ - of
‘RF out’-kanaal met de

betreffende kanaalkeuzetoets.

Druk op de ‘Record’-knop
(bij sommige VCR’s moet
je voor opnemen zowel de
‘Record’ - als de

‘Play’-knop indrukken kijk zonodig in je instruc
tieboekje).

Druk op de ‘Stop’ - en/of
de ‘Rewind’-knop als je
wilt dat de recorder stopt
met opnemen. Sommige

recorders spoelen automa
tisch terug wanneer de
band vol is. Verwijder de
cassette.
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Tijd instellen

b

In 1972 kwam Philips met zijn N 1500. Dat was de
eerste huiskamerrecorder met een ingebouwde
tijdklok. Voor die tijd moesten de gebruikers afgaan
op de grove mechanische tijdklokken, en dat was
een kwestie van proberen en dan maar afwachten.
De eerste ingebouwde schakelklokken waren niet
erg accuraat: een minuut ongeveer. De moderne
VCR werkt tot op de seconde nauwkeurig.
De klok kan de VCR op een vooraf ingesteld
tijdstip inschakelen. Bij de eenvoudigste typen kan
dat slechts op één tijdstip, maar de meeste kunnen
het inschakelen dagelijks of wekelijks op dezelfde
tijd herhalen. Bij de Sony Betastack kun je een
aantal banden op elkaar leggen, hetgeen resulteert
in een opnametijd van veertien uur.
De meeste wat goedkopere modellen werken met
een timer die maximaal één week van tevoren kan
worden ingesteld, plus de mogelijkheid de recorder
dagelijks of wekelijks op hetzelfde tijdstip in te
schakelen. Bij de wat luxueuzere modellen kun je
algauw zo’n acht programma’s voor een periode van
veertien dagen instellen en er zijn al heel wat veel
uitgebreide timers. De Grundig 2x4 Super bijv,
kan 99 dagen vooruit worden geprogrammeerd.
Als je je VCR hoofdzakelijk gebruikt om speel
films vast te leggen is een klok met één instéltijd
voldoende. Die kan ook gemakkelijk worden inge
steld. Hoe meer mogelijkheden de timer biedt, des
te ingewikkelder wordt het instellen.
Een klok die één programma kan kiezen wordt
geprogrammeerd met de begintijd, de eindtijd, de
dag van de week en de mogelijkheid tot herhalen.
Op een klok die voor verscheidene dagen kan
worden geprogrammeerd zie je de dagen bij naam of
door middel van een getal: (0 = vandaag; 1 = mor
gen, enzovoort).
Vergeet niet alvorens de klok in te stellen het
juiste kanaal op de VCR te kiezen. De tuner werkt
niet als het apparaat eenmaal op ‘Timer’ is gezet.
Klokken die op meer dan één tijd kunnen worden
ingesteld hebben veel meer informatie nodig. Het
programmeren is dan wat moeilijker. Ieder model
werkt weer anders, maar het principe blijft steeds
hetzelfde. Maak de eerste keren van tevoren een
lijstje met de informatie voor alle programma’s die
je wilt opnemen: 1: programma; 2: kanaal; 3: dag;
4: aanvangstijd; 5: duurofstoptijd. Zo kan het bijna
niet misgaan. Helaas komt het bij het opnemen van
uitzedingen maar al te vaak voor dat een TV-programma later wordt uitgezonden dan in de gids staat
aangekondigd of dat een film korter duurt, dan in de
Speelfilmencyclopedie staat (vanwege 24 bioskoopbeelden tegen 25 TV-beelden, of omdat de omroep
deze inkort, wat veel voorkomt). Hoewel het laatste
minder vervelend is, heb je eigenlijk iemand nodig,
die voor je in- en uitschakelt.
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Het instellen van de klok wordt al snel een
routine. Toch kun je gemakkelijk een belangrijke
stap vergeten, en dan doet de recorder niet wat je
bedoeling was. Om dit te voorkomen kun je je de
volgende vragen stellen:
1 Is de netspanning ingeschakeld?
2 Zit er een cassette in de recorder?
3 Is de cassette tot het juiste punt teruggespoeid?
4 Is de veiligheidslip op de cassette nog aanwezig?
Zo niet, is er dan een stukje plakband aange
bracht?
5 Geeft de digitale klok de juiste dag en tijd aan?
6 Zijn het juiste tijdstip voor het starten en de
duur, of de stoptijd, geprogrammeerd?
7 Is de VCR op ‘Timer’ gezet?
8 Is er nog voldoende band om het gewenste
programma op te nemen31
9 Moet je de knop ‘Record’ indrukken? Kijk in je
instructieboekje.
Binnenkort zal het probleem van te laat begonnen
programma’s opgelost zijn. In de TV-gids staat bij
elk programma een bar-code afgedrukt die met
een ‘leespen’ in het geheugen van de VCR opgesla
gen wordt. De uitzending is voorzien van dezelfde
code en de VCR schakelt op het juiste moment in.

Om de klok juist in te
stellen zet je hem één
minuut later dan het
werkelijk is. Breng
de klok weer op gang
bij het radiotijdsein.
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Als de klok knippert
is de stroom uitge
schakeld geweest en
moet je hem opnieuw
instellen.
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Japanse VCR’s, zoals de
JVC HR7300 EKfèoven),
hebben op hun bedie
ningspaneel een in het oog
vallende functieschakelaar. Normaal staat deze in
de stand ‘On’ of‘Operate’.
In de stand ‘Off of‘Standby’ is het recorderdeel uit
geschakeld. Wil je de
recorder automatisch laten
opnemen dan moet je, na
dat de opnamegegevens
zijn ingetoetst, de functieschakelaar in de stand
‘Timer’ zetten. De recor
der schakelt dan uit. Op

7
het ingestelde uur gaat hij
automatisch opnemen.
De opname gaat tot op
de ingestelde tijd door;
daarna wordt de recorder
weer uitgeschakeld.
Stel je tijden ruim in;
het is zonde een gedeelte
van je favoriete program
ma te moeten missen om
dat de uitzending later be
gon dan aan gekondigd.

HET GEBRUIK VAN VIDEO

De Grundig 2x4 Super is
wat instelmogelijkheden
betreft een van de meest
geavanceerde recorders
voor huiskamergebruik.
Een klein computergeheu
gen bevat alle gegevens die
noodzakelijk zijn om op
verschillende kanalen op
vijf programma’s af te
stemmen tot 99 dagen
vooruit. Deprogramme
ring van deze Europese
machine verloopt geheel
anders dan die van de Ja
panse VCR’s.
Eerst wil de computer
van je weten dat je bepaal
de informatie wilt intoet
sen. Nadat de juiste knop
om de serie gegevens in te
voeren eenmaal is inge
drukt, moeten alle negen
volgende stappen binnen
15 seconden worden vol
tooid . Doe je er langer over
dan wordt het geheugen
schoongeveegd. Je moet
dan opnieuw beginnen.
Prachtige mogelijkhe
den, maar bedenk wel of
het je geld waard is.

Opnemen met de auto
timer
1
CLOCK

OAV

START STOP

3 Stel vervolgens de
begintijd in door de
‘Start’-knop inge
drukt te houden en te
gelijkertijd de knop
pen‘Hour/Serial’ en
vervolgens‘Min/Day’

CAM<nt
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1 Druk de knop‘Pre
sel. Mem’ in om het
instellen te starten.

2 Kies het kanaal. Het
verschijnt in het
rechter gedeelte van
het display.

3 Druk de knop
‘Progr./Day’ in;
controleer zo het
juiste kanaalnummer.

H
4 Tipdestarttijdin.
Vergeet niet dat de
klok rot 24 telt.

5 Drukde‘Start/Stop’knop in; controleer zo
het tijdstip in het
geheugen.

/
/

6 Druk de knop‘Pre
sel. Mem’ weer in
om de klok van uren
op dagen te schakelen.

33 nc
C C. U J
7 De‘H’op het dis
play betekent ‘van
daag’ (heute). Druk
1 in voor morgen, 2
voor overmorgen,
enzovoort.

___________________________________

1 De tijdinstellingvan
JVC is typerend voor
Japanse recorders.
Houd de ‘Day’-toets
ingedrukt en daarna

I
I

O

I

HOUR/SERIAL

DAT

START STOP

CLOCK

L_J ÓLïl
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_
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2

MIN/OAV

de ‘Min/Day’-toets tot
de dag van opname
verschijnt. Nul bete
kent vandaag.

HOUR/SERIAL

MIN/OAV

in te drukken. Nu ver
schijnen de uren en
daarna de minuten.
Laat de knoppen los
zodra de juiste tijd
verschijnt.

8 Druk de knop
‘Progr./Day’ in om
de dag van opname
in het geheugen vast
te leggen.

9 Toets ten slotte de
stoptijd in en druk
op de knop‘Start/
Stop’ om die in het
geheugen vast te
leggen.

^■1______
HOUR/SERIAL

CLOCK OAV

d- 8

START STOP

2 Als de‘Day’-en de
‘ Hou r/Serial’-knop
gelijktijdig worden
ingedrukt, verschijnt
er een ‘d’; dan worden

CLOCK

er dagelijks op het
zelfde tijdstip opna
men gemaakt. Bij de
meeste recorders be
staat deze mogelijkheid.

HOUR/SERIAL

OAV

START STOP

MIN/OAV

2 3-30

4 Stel destoptijd in
door de ‘Stop’-knop
ingedrukt te houden
en de ‘Hour/Serial’ en
vervolgens de ‘Min/
Day’-knop in te druk
ken tot de gewenste

MIN/OAV

tijd verschijnt. Zet de
functieschakelaar op
‘Timer’ en druk de
toets‘Record’ in.
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Gebruik van het geheugen
Het eenvoudigste VCR-geheugen wordt bediend
door de schakelaar ‘Counter Memory’. Wanneer
deze is ingedrukt, stopt de band bij snel vooruit- of
terugspoelen automatisch als de teller op nul komt.
Heel gemakkelijk om het begin van een opname te
vinden, maar je moet dan natuurlijk niet vergeten
de teller op nul te zetten als je begint op te nemen.
Wat ingewikkelder recorders hebben een zoge
naamd APL-systeem (automatic program location automatische programmalokalisatie). Aan het begin
van iedere opname wordt een onhoorbare puls op de
band geregistreerd. Bij snel vooruit- en terugspoe
len zoekt de recorder deze pulsen op de band en hij
stopt als hij er een tegenkomt. In ons land is dit ook
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De meeste VCR’s van
Sharp hebben het APLsysteem (boven). Bij voor
uit- of terugspoelen tasten
ze de band af naar onhoor
bare markeringstonen, die
worden geregistreerd tel
kens wanneer de toetsen
‘Record’ of‘Pause’ worden
ingedrukt, of wanneer een
opname met een camera
begint.
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bekend als de cue-toon of toon-teken.
Een nog weer verdere ontwikkeling biedt de
mogelijkheid ook bij het afspelen het geheugen te
gebruiken. Zowel een begin- als een eindpunt kan
worden ingesteld; de machine laat dan een bepaald
programma zien, spoelt terug en begint opnieuw, zo
vaak je maar wilt, bijvoorbeeld voor het tonen van
reclameboodschappen in een winkel.
Het ‘Go To’-systeem op Video 2000 recorders
schept de mogelijkheid een plaats op de band te
programmeren die de recorder dan automatisch
opzoekt. Daarvoor hoefje slechts de coördinaten in
te toetsen, die je van te voren als de begin- en de
eindstand hebt opgeschreven.

ODO
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Alle recorders hebben een
teller (boven) met drie of
vier cijfers. Met de knop
‘Reset’ zet je de teller op
nul. Bij ingeschakelde
‘Memory’-schakelaar stopt
de band bij snel spoelen
automatisch als de teller op
nul komt.

De ‘Tape Remaining (hoeveelheid resterende
band) Indicator’, zoals bijvoorbeeld op de JVC
HR-7700EK, geeft een grove aanduiding van de
hoeveelheid band die nog beschikbaar is. Hij
bestaat uit een serie verlichte strepen. Die gaan
van links naar rechts uit, elke tien minuten een, en
gedurende de laatste vijf minuten gaat de laatste
streep aan en uit. Ongetwijfeld een nuttig extra: je
ziet in één oogopslag of er nog genoeg tijd is voor
het maken van een opname, maar niet essentieel.
Verscheidene topmodellen geven aan hoeveel
band er nog over is; de Grundig 2x4 Super is de
mooiste met zijn volledige klokuitlezing.

CHS
Wanneer er in de Grundig
2x4 Super (rechts) een cas
sette wordt ingebracht,
laat het display de lengte
van de band in uren zien én
hoeveel speeltijd er al
voorbij is. In dit geval zit er
een cassette van 8 uur (4
uur aan elke kant) in de
machine en 58 minuten
daarvan zijn gebruikt. Er
zijn dus nog 182 minuten
over. Dit unieke systeem
bestaat helaas alleen bij de
ze VCR.
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Door op de knop ‘Time
Left’ te drukken krijg je te
zien hoeveel tijd er op deze
kant van de band nog res
teert.
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Het display geeft ‘Full’
aan als er niet genoeg band
is voor de geprogram
meerde instructies.

Wanneer het display
‘Cass’ laat zien moet je een
cassette inbrengen of ver
wisselen of de cassette
verwijderen.

Beeldzoeken

HET GEBRUIK VAN VIDEO

De handigste van alle mogelijke luxueuze voorzie
ningen die een VCR kan bieden, is wellicht de
feature ‘fast picture search’, waarbij de recorder op
een bepaald aantal malen de normale snelheid
vooruit, en meestal ook achteruit, spoelt terwijl het
beeld zichtbaar blijft op het scherm. Het beeld
wordt daarbij wel een beetje onduidelijk, zeker als
het gaat om een van de modernere recorders die op
meer dan twintig maal de gewone snelheid afspelen.
De beeldzoekvoorziening stelt je ertoe in staat snel
een bepaalde passage op te zoeken. Steeds meer
nieuwe modellen, ook die in de goedkopere prijs
klassen, bieden deze feature.
Video 2000 geeft bij picture search veel betere

beelden dan VHS en Betamax, door de unieke
werking van de videokoppen. De kwaliteit van de
plaatjes is bij het beeldzoeken op zowel Philips als
Grundig Video 2000 recorders zelfs even goed te
noemen als bij gewoon afspelen. Bij VHS en
Betamax recorders heb je bij picture search onver
mijdelijk last van ruisstrepen.
Andere gebruikte benamingen voor de beeld
zoekvoorziening zijn behalve ‘(fast) picture search’:
‘visual search’, ‘shuttle search’ en ‘cue (versneld
vooruit) en review (versneld achteruit afspelen)’.
Sommige recorders geven bij gebruik van deze
voorziening alleen weer in zwart-wit. Het zoeken is
nu kinderspel geworden.
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Dc bedieningstoetsen
voor de diverse bandloopfuncties bevinden zich op
het frontpaneel. Als je zo’n
toets indrukt gaat er een
signaal naar de micropro
cessor. Het vlug na elkaar
of in de onjuiste volgorde
indrukken van de toetsen
kan band noch recorder
beschadigen, want de mi
croprocessor controleert
de uitvoering van elke op
dracht van begin tot eind.

De handige 'Go To’voorziening is tot nu toe
helaas alleen te vinden op
Video 2000 recorders (ho
ven). Als je VCR deze fea
ture heeft, hoefje alleen de
‘Go To’-knop in te druk
ken en het gewenste num
mer van het bandtelwerk
in te toetsen. De band
wordt dan automatisch
voor- of achteruit gespoeld
tol de verlangde plaats is
bereikt.

Beeldzoeken

Achteruit

Vooruit

Visual search, picture search, cue en review,
shuttle search of hoe je de feature ook maar
noemen wilt, is ongetwijfeld een van de nuttigste
‘trucageschakelingen’ die een VCR kan bieden. Je
kunt gemakkelijk en vlug een gedeelte van een
opname overslaan dat je niet wilt bekijken, en je
kunt razendsnel elke plaats op een band vinden.
De tape wordt met een veelvoud van de normale
snelheid afgespeeld - het beeld blijft dus zichtbaar
- terwijl het geluid is weggedraaid; soms zijn de
beelden in zwart-wit.

1

De Toshiba 8600 (Europa) of 8500 (VS)
heeft een beeldzoekvoorziening met twee
snelheden. Als je de toetsen ‘Cue’ of‘Review’ aanraakt speelt de recorder met ze
ven maal de gewone snelheid voor- resp.
achteruit, druk je de toetsen verder in dan
gebeurt hetzelfde vijfentwintig keer zo
snel als gewoon, maar dat is niet te volgen.

Picture'-

TZT.==
Het APL-systeem van
Toshiba heel ‘Quick Se
lect’. Als hei is ingescha
keld stopt de recorder bij
het vooruit of achteruit
spoelen automatisch tus
sen verschillende opnamen
in. Het werkt bijzonder
handig als je het begin van
een programma zoekt.
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Vlug en langzaam
Behalve de simpelste modellen bieden alle heden
daagse VCR’s een groot aantal afspeelmogelijkheden. Die variëren van slowmotion, zoals afspelen op
halve snelheid, tot een continu variabel effect via de
afstandsbediening van vertraagd naar versneld af
spelen, waarbij het geluid net nog begrijpelijk blijft.
Het meest voorkomend, en wellicht het nuttigst,
is picture search. Zoals de naam al suggereert dient
deze feature om een bepaald programma op te
zoeken. De band wordt daarbij gewoonlijk afgespeeld op vijf- tot tienvoudige snelheid. Geluid is er
niet. Sony introduceerde als eerste snelzoeken met
een behoorlijk beeld, waardoor het leek als of je snel
een boek doorbladerde. Sommige VCR’s hebben

Picture search (2, boven)
kan gebruikt worden om
een bepaalde plaats op een
band terug te vinden, óf
door vooruit te spelen (1),
óf door achteruit te spelen
(3), waarna je kunt over
gaan naar gewoon vooruit
spelen als je het gewenste
punt voorbijschiet. De
schakeling is ook te ge
bruiken voor het omzeilen
van reclamespots.

2
Als je de pauzetoets van
een VCR indrukt krijg je
een stilstaand beeld (4, bo
ven). Stilstaande beelden
verschillen enorm in kwa
liteit. Algemeen wordt
aangenomen dat Vi
deo 2000 het beste plaatje
geeft.

alleen de cueing-voorziening: versneld vooruit spe
len. Andere geven bij versneld afspelen een zwartwitbeeld, maar dal is niet erg. Bij de grootste
zoeksnelheden is het beeld toch moeilijk te onder
scheiden.
Gewoonlijk komt bij het indrukken van de pauzetoets de band weliswaar tot stilstand, maar blijft
de trommel draaien en blijven de videoschakelingen
in werking. Een klein gedeelte van de band wordt
dus continu afgetast. Omdat dit op die plaats tot
overmatige bandslijtage zal leiden, wordt meestal na
enkele minuten automatisch een veiligheidssysteem
ingeschakeld dat de pauzetijd beperkt. Een andere
benaming voor picture search is shuttle search.
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De Sony C7 biedt afspeelsnelheden, zowel voorals achteruit. Bediening vindt plaats door eerst de
normale snelheid te kiezen en daarna de ‘X3’-knop
in te drukken. Je hoort dan geen geluid. Witte
punten en strepen op het scherm kunnen worden
weggehaald met de ‘Tracking’-regelaar, die voor
normaal gebruik weer in de middenstand moet
worden gezet. De zoeksnelheid, drie maal nor
maal, is langzaam, maar voldoende.

Wanneer de band met een
langere dan de normale
snelheid wordt afgedraaid,
komen er vervelende stre
pen in het beeld. Sommige
recorders geven betere re
sultaten dan andere, en
sommige zeer geavanceer
de recorders hebben extra
koppen om dit probleem
tot een minimum te beper
ken.
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De JVC HR-7700 heeft
een ongewone slowmotionregeling: de afspeelsnelheid kan continu worden
gevarieerd met behulp van
twee drukknoppen, de ene
om de snelheid te verho
gen, de andere om die te
verlagen, tot een stilstaand
beeld.

Geluid

HET GEBRUIK VAN VIDEO

Bij huiskamertelevisie is het geluid nooit een sterke
kant geweest, en toen formaat en kwaliteit van de
professionele U-matic werden teruggebracht tot die
van het 12,5 mm huismodel werd het probleem nog
groter. Op een band van 12,5 mm is niet genoeg
ruimte voor hi-fi-geluid.
Steeds meer gebruikers raken ontevreden over
het geluid van hun TV en de fabrikanten hebben
daarop gereageerd door te proberen de geluidskwa
liteit van hun VCR’s te verbeteren met behulp van
ruisonderdrukkers. Het bekendst is het Dolbysysteem, dat is ontworpen om problemen bij audioopnamen op te lossen.
Andere systemen, zoals Dynamic Noise Suppres-

Een audio-dubbing-mogelijkhcid (onder) zit op
bijna alle VCR’s. Door te
gelijk met de knop ‘Audio
dub’ de knop ‘Play’ in te
drukken wordt het be
staande geluidsspoor ge
wist. Via een microfoon of
een andere geluidsbron

kan een nieuw geluids
spoor worden opgenomen.
Diverse verschillende op
namen kun je tot een een
heid smeden door ze te
voorzien van een gemeen
schappelijk geluidsspoor.
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De geluidskwaliteit van
een VCR wordt door het
Dolby-systeem aanmerke
lijk verbeterd. Bandruis
wordt er effectief door be
streden.

Een hoofdtelefoonaan
sluiting kan van pas ko
men, niet alleen om mee te
luisteren bij een geluids
opname, maar ook om het
mengen van geluiden te
controleren.

sion en Bèta Noise Reduction, zijn pogingen om het
Dolby-patent te omzeilen.
Veel gebruikers van videoapparatuur sluiten hun
recorder aan op hun audio-systeem om het geluid te
verbeteren. Sommige hi-fi-installaties hebben fil
ters om ruis of‘boom’ af te snijden, maar de meeste
versterken alle tekortkomingen alleen maar.
In de nabije toekomst (nog niet precies valt te
zeggen hoe nabij) zal het geluid d.m.v. digitale
registratie, ook wel digitale redding genaamd kun
nen worden vast gelegd. Dit zou een extra geluidspoor overbodig maken, maar tot het zover is kun je
het beste op testrapporten bekijken wat er over
geluid gezegd wordt voor je een VCR aanschaft.

ÉJ

De Hitachi 6500 draagbare VCR (boven) bezit de
sound-on-sound-mogelijkheid, waardoor een ge
luidsspoor kan worden opgenomen zonder het al
bestaande te wissen. Dit is nuttig om muziek toe te
voegen aan een anders saaie band of voor het
opnemen van een gesproken commentaar.

Betamax VCR’s gebrui
ken om de ruis in het ge
luid te verminderen een
gelijksoortig systeem. Het
heet Bèta Noise Reduction
(BNR).

Betere geluidskwaliteit wordt bij de Video 2000
VCR’s zoals de Philips VR2022 bereikt met het
Dynamic Noise Suppression systeem. Wil ruison
derdrukking optimaal werken dan moet ze zowel
bij opname als bij weergave werkzaam zijn. Dit
systeem werkt door bij het opnemen de hoge tonen
op te halen en ze - samen met de ruis - bij
weergave weer af te snijden.
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Monteren
Als een VCR een opname weergeeft zorgt een
controlespoor dat bij de opname werd vastgelegd
voor synchronisatie. Wanneer dit spoor onderbro
ken wordt valt het beeld weg tot de VCR via een
nieuw controlespoor weer wordt gesynchroniseerd.
Op nieuwere VCR’s, vooral op de draagbare
typen, kent men een eenvoudige vorm van monta
ge: back-space editing. Hierbij overlapt de nieuwe
opname de oude, waardoor shots direct na elkaar
kunnen worden opgenomen, met duidelijke schei
dingen ertussen.
Ingewikkelder modellen kunnen het synchroni
satiespoor in hun geheugen opnemen en de oude en
nieuwe opname in de pas brengen, zelfs als de VCR

Counter

“ Repeat
Off

Off

Cue

J1

Opname 1

De HR-7700 van JVC beschikt over uitgebreide
bandregelfuncties. Wanneer een opname in on
derdelen wordt gemaakt, gaat de band automa
tisch terug en wordt de informatie gelezen vóór
een nieuw onderdeel begint, dus is de synchroni
satie in orde. Door gebruik van de uitgebreide
geheugenschakelingen kunnen de met pulsen ge
merkte beginpunten van de opnamen worden
gevonden en kunnen bepaalde gedeelten van de
band worden herhaald.

Auto Rew

Off

op nul voordat de opname
begint, dan wordt de band
teruggespoeld tot waar de
teller nul aangeeft. Ge
makkelijk om het begin
van een opname te vinden
als die niet met het begin
van de band samenvalt.
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Opname 19
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Opname 28
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Opname 35

p]

On

Playback

Stop

OpnameS

~

Search

Bij auto-rewind stopt de
band aan het einde en
spoelt dan terug voor
weergave (onder). Gebruik
je bij auto-rewind het ge
heugen en stel je de teller

tussen de opnamen uitgeschakeld is geweest. Om
een opname tussen al bestaande in te brengen moet
de machine dat nauwkeurig doen.
Bij gebruik van band met een synchronisatiespoor kan men een reeks opnamen monteren en
nieuwe opnamen ertussenin brengen zonder dat het
originele synchronisatiespoor wordt verstoord.
Huiskamer portapacks zijn door deze mogelijkheid
veelzijdiger geworden; na een serie opnamen kun
nen daar andere tussenin worden gebracht zonder
het gebruik van professionele edit-apparatuur.
Om montages geheel te doen slagen, moet het
mogelijk zijn hel geluid achteraf erin te monteren;
dat kan bij VCR’s met Audio dub.

Opname 42

Opname 60

De Auto Search Control
van Sony heeft een geheu
gen voor maximaal 63 op
namen. Iedere opname op
de band krijgt een beginen een eindpuls. Deze
kunnen later met de af
standsbediening (rechts)
worden opgezocht. Alle
acht opnamen hierboven
kunnen in elke gewenste

volgorde worden gepro
grammeerd. Op elk ge
wenst moment is een on
derbreking mogelijk om
een andere opname weer te
geven, waarna de oor
spronkelijke volgorde kan
worden hervat. Het ge
bruik van deze voorziening
geeft een professioneel
tintje aan je voorstellingen.

Stop

Rewind

Afstandsbediening
De meeste VCR’s hebben een of andere vorm van
afstandsbediening. De eenvoudigste bestaat uit een
pauzetoets, via een kabel met de VCR verbonden.
Dit is ongetwijfeld nuttig om de band tijdelijk te
stoppen, maar er zijn twee grote nadelen. Ten eerste
moet de kabel lang genoeg zijn. Ten tweede zijn aan
een los liggende kabel risico’s verbonden. Sommige
goedkope of middenklasse huiskamer-VCR’s heb
ben een wat uitgebreidere handset met bedieningsschakelaars voor de meeste functies.
Infrarood afstandsbediening omzeilt de meeste
problemen van de kabel. Er bestaat geen vaste
verbinding met de VCR; de opdrachten worden met
infrarood licht overgebracht, dus met een onzicht-
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bare straal. Er is wel een spanningsbron nodig: een
stel batterijen. Het stroomverbruik is zo gering,
enkele miljoenste ampères, dat de afstandsbedie
ning continu aan kan blijven staan. Hij kan zelfs niet
uitgeschakeld worden. Verwijder de batterijen als
het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
Wanneer er een knopje wordt ingedrukt gaat er een
lampje branden ten teken dat er een signaal wordt
uitgezonden. Als dat niet gebeurt moeten de batte
rijen worden vervangen.
Er zijn nog steeds mensen, die denken dat
afstandsbediening een overbodige luxe is. Behalve
gemak, is er het voordeel, dat je nauwelijks je VCR
aanraakt, waardoor deze minder snel beschadigt.

De Sony C7 heeft voor af
standsbediening een hand
set met druktoetsen voor
alle belangrijke bandtransportfuncties. De in
formatie wordt aan de
VCR doorgegeven via een
onzichtbare en onschade
lijke infrarode straal.
Hoewel de straal gericht

De eenvoudigste afstandsbediening is een pauzeschakelaar in een kastje aan het eind van een kabel.
Deze is onder andere te gebruiken om het opne
men van reclameboodschappen te voorkomen.
Voor deze eenvoudige vorm van afstandsbedie
ning is het uitgebreidere infrarood systeem in de
plaats gekomen.
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is kan de set aan weers
kanten van de loodrechte
richting binnen een hoek
van 60° (onder) en tot op
10 m afstand van de VCR
gebruikt worden. In de
praktijk wordt de straal
door gladde voorwerpen
zoals spiegels en venster
ruiten gereflecteerd.
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Het aanbrengen van pul
sen op een band om ver
schillende opnamen te
identificeren kan voor
leerdoeleinden worden ge
bruikt. Een random-access-regelaar, zoals deze
auto-search-unit van Sony
(links), geeft studenten de
mogelijkheid bepaalde
fragmenten van een band
op te zoeken. Koppelen
van deze mogelijkheid met
een vraag-en-antwoordtest
biedt de mogelijkheid tot
zelfstudie. 63 verschillen
de fragmenten kunnen ge
programmeerd worden, en
in willekeurige volgorde
kunnen er 8 met één stel
commando’s worden her
haald. De gebruiker‘praat’
dus als het ware met de
VCR.
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Het opheffen van fouten
De VCR is waarschijnlijk het gevoeligste en inge
wikkeldste stuk techniek dat je in huis hebt. Daar
om moet je het onderhoud overlaten aan de vakman.
Om er het beste uit te halen hoefje geen expert te
zijn, want een moderne VCR is praktisch vrij van
onverwachte storingen. Maar videorecorders wor
den ook steeds ingewikkelder, en de kans bestaat
dat je op een gegeven moment op een knop drukt en
er niets, of iets verkeerds, gebeurt.
Grijp niet meteen een schroevedraaier en bel ook
niet direct de dealer: negentig procent van de ge
rapporteerde fouten blijkt helemaal geen fout te
zijn, maar het gevolg van een vergissing bij het be
dienen.
De eerste regel luidt: Lees de gebruiksaanwij
zing. Neem alles door wat je regelmatig wilt gebrui
ken en maak jezelf er vertrouwd mee. Als er dan iets
onverwachts gebeurt, sta je niet met de handen in
het haar en krijg je - wel zo belangrijk - geen reke
ningen van de monteur terwijl die achteraf bezien
helemaal niet had hoeven komen.
Controlelijst
De vervelendste en frustrerendste fouten zijn vaak
het eenvoudigst. Als je VCR niet werkt, loop dan
deze bedrieglijk eenvoudige controlelijst door en
kijk of je iets over het hoofd hebt gezien.

De VCR doet niets.
Is hij op het net aangesloten?
Zit de steker goed vast?
Staat er spanning op de contactdoos?
Staat de VCR op ‘On’?
Is er een zekering doorgebrand?
De VCR neemt niet op.
Zit het beveiligingslipje nog op de cassette?
Is de pauzeknop vrij gezet?
Is de band afgelopen?
Brandt het controlelampje ‘Dew’ nog steeds?
Zijn alle kabels aangesloten?
Bij een VCR met een TV/VCR-keuzeschakelaar:
staat deze op ‘VCR’?

De VCR geeft geen beeld.
Staat de TV aan?
Is de band afgelopen?
Staat de TV afgestemd op het uitgangskanaal van de
VCR?
Is de cassette goed in gebracht?
Staat de TV/VCR-keuzeschakelaar op ‘TV’?

De band wil niet snel spoelen.
Is de band afgelopen?
Is de VCR op de juiste wijze aangesloten en inge
schakeld?
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Heeft het bandgeheugen de band laten stoppen?
Is de band op de juiste manier ingebracht?
De cassette wordt niet uitgeworpen.
Staat de VCR in de stand ‘timer/record’ te wachten
totdat hij een vooraf ingestelde opname kan gaan
opnemen»
Aansluiten en afstemmen
De eerste en moeilijkste handelingen met je VCR
zijn het aansluiten, het afstemmen op de antenne en
het afstemmen van de TV op de VCR. De handlei
dingen zijn tegenwoordig gemakkelijk te volgen,
maar je moet wel de nodige zorgvuldigheid be
trachten. Als je een fase mist zul je meteen of later
bij moeten stellen. Hieronder vind je enkele vaak
voorkomende afstemproblemen met hun sympto
men en oplossingen.

Je krijgt wel beelden van zenders op de TV, maar
geen beelden van de VCR.
Het TV-toestel moet worden afgestemd op de VCR
(zie pag. 22).
Videobanden worden perfect weergegeven, maar
de VCR neemt niet op via de antenne.
Het ontvangstgedeelte van de VCR moet op de an
tenne worden afgestemd. Controleer de afstemvolgorde van de VCR (anders dan die van het TV-toestel) volgens het instructieboekje. Sommige VCR’s
hebben auto-tuning, maar ook dan wordt het beeld
soms beter als je met de hand afstemt.

De VCR is aangesloten maar er verschijnt geen
beeld.
De verbinding tussen TV, VCR en antenne is ver
keerd. Sluit de antenne aan op de VCR en verbind
met de bijgeleverde kabel de VCR met het TV-toestel. Kijk de juiste aansluitwijze nog eens na in het
instructieboekje.
Eerst gaf de TV een goed beeld via de VCR, maar
dat is nu slechter.
Je bent vergeten de automatische fijnafstemming
(AFT) uit te schakelen toen je de TV afstemde, óf je
bent vergeten die weer in te schakelen toen je daar
mee klaar was.

Beeldfouten
Nadat eenmaal een beeld is ingesteld blijkt het soms
niet optimaal te zijn. Enkele vaak voorkomende
beeldfouten komen hieronder aan de orde, met hun
oorzaken en remedies.

HET GEBRUIK VAN VIDEO

Korte, smalle, witte, horizontale lijnen schieten
over het scherm.
Hier is sprake van ‘drop-out’, wat betekent dat er
oxydedeeltjes van de band zijn losgeraakt. Dat kan
gebeuren als de band versleten of van slechte kwa
liteit is of te lang in de pauzestand heeft gestaan. Dit
gebeurt vooral tijdens de eerste paar minuten van
een videoband, want die worden het vaakst afge
speeld. Versleten band kan niet gerepareerd wor
den, maar je kunt lassen maken. Als er op banden
van goede kwaliteit regelmatig drop-outs voorko
men zonder duidelijke oorzaak, bel dan een mon
teur.
Het beeld is geleidelijk korreliger geworden en
kleur en geluid slechter. Dit kan snel of langza
merhand gebeuren.
De videokoppen moeten worden schoongemaakt.
Het beste kun je daarvoor een vakman inschakelen.
Nieuwe koppen worden soms abnormaal snel vuil.
Ze moeten worden ‘ingespeeld’, en na enkele uren is
dat zover. Je kunt enkele malen een onbespeelde
band afspelen om slijtage van bespeelde banden te
voorkomen.
De opname- of timer-knoppen waren zorgvuldig
ingesteld, maar de VCR neemt niet op.
Als er niets opgenomen is stond de VCR waar
schijnlijk niet in de stand ‘Timer’. Misschien is de
schakelaar per ongeluk in de stand ‘Off gezel. Als
er wel audio- of videoruis is, was er een niet gebruikt
kanaal ingeschakeld. Kijk dit altijd na als je een op
name wilt maken.

Het testbeeld wordt 35 uur per week uit
gezonden. De cirkel moet rond zijn; als dit
niet het geval is staan de horizontale of
verticale lijnen van je TV verkeerd; die
kun je achter op het toestel wel stellen met
behulp van twee knopjes. (Lin of vertical
en horizontal hold).
Het tekstblokje (PTT-Ned. 1 bijvoor
beeld) onderop moet trillingvrij en scherp
leesbaar zijn; als dat zo is staat de TV goed
op de zender afgestemd.
De gradatiebalk is voor de helderheid en
moet lopen van diepzwart tot helder wit.
De definitielijnen zijn voor de beeldscherpte en je moet de lijntjes duidelijk
kunnen onderscheiden.
De kleurenbalk is bedoeld om een zo na
tuurgetrouw beeld te geven, hoewel de
persoonlijke smaak hierbij wel een rol zal
spelen.
Het controlelijntje voor eventuele reflec
tie mag maar één keer op het beeld ver
schijnen. Als er meer op staan heb je last
van reflectiesignalen op de antenne. Een
probleem dat bij kabelaansluitingen in be
ginsel niet meer voorkomt. Correctie kan
alleen maar door de vakman geschieden.
Dit geldt ook voor de LF weergave, die
diep zwart behoort te zijn en scherp afge
tekend (dit is de grote zwarte balk bo
venin).

Bij het afspelen verschijnen er dikke witte strepen
op het scherm en de VCR maakt lawaai.
De band is gevouwen of gekreukeld. Gebruik zo’n
band niet langer, de koppen kunnen erdoor worden
beschadigd. Gebeurt dit plotseling en zonder dat
het aan een bepaalde band kan liggen, roep dan de
monteur: de VCR kan defect zijn.

Het beeld is slecht, mogelijk met duidelijke stoorstrepen. Soms verdwijnt het helemaal.
De videokoppen staan niet meer exact goed. Als bij
stellen van de bandloopregeling niet helpt, bel dan
een monteur. De koppen kunnen uit hun juiste
stand geraakt zijn door ruwe behandeling van de
VCR.
Is de band geleend dan was de handloop van de
VCR waarop hij is opgenomen niet goed.
Bij het afspelen wijkt het beeld in de rechter bo
venhoek naar rechts.
Dit heel ‘hooking’. Het komt voor als de TV niet
onmiddellijk wordt gesynchroniseerd met het uit
gangssignaal van de VCR. De meeste TV’s kunnen
door een monteur worden bijgesteld.

Testbeeld
Door het testbeeld uitvoerig te kontroleren kom je
veel te welen over je kleuren-TV, zonder dat je
daarvoor een monteur hoeft te laten komen en
ingewikkelde meetapparatuur nodig hebt. Het
wordt dagelijk uitgezonden op Ned 1 en Ned 2.
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Het opheffen van fouten
Via de VCR verschijnt enkel een zwart-witbeeld.
Dit kan betekenen dat de VCR of de TV opnieuw
moet worden ingesteld. Mogelijk heeft de VCR een
‘Monochrome/Colour’-schakelaar, die op ‘Colour’
(of‘Auto’) moet staan voor kleur en op ‘Mono’ of
‘B.W.’ voor zwart-wit.
Bij het afspelen verschijnen er witte ‘vonken'.
De koppentrommel is statisch geladen; een mon
teur kan hem demagnetiseren.

Kleine, bijna stilstaande zwarte lijnen verschijnen
op het scherm bij het afspelen van een voorbe
speelde band.
Dit is een opnamefout. Vraag de handelaar een
nieuwe band.

Om de paar seconden verschijnen regelmatige
witte strepen.
Dit kan radarstoring zijn. Jammer genoeg versterkt
de VCR radarsignalen. Je kunt een radarfilter op de
antenne laren installeren maar het is goedkoper en
effectiever op een ander kanaal af te stemmen.
Op het scherm verschijnt een visgraatachtige sto
ring.
De VCR staat te dicht bij de TV, of het VCR-signaal
ligt te dicht bij dat van een omroepstation. Sommige
RF-outputs kun je zelf bijstellen; kijk dat na in het
instructieboekje. Anders de monteur erbijhalen.

Je bent nu onderhand een volleerd gebruiker en ge
nieter van je VCR. Antenne, TV en recorder zijn op
de beste ontvangst afgesteld. Je weet hoe met de
knoppen om te gaan en je kent het instructieboekje.
Je weet wat te doen als de VCR niet opneemt; je
kijkt of TV en VCR optimaal zijn afgestemd en alle
kabels goed zijn aangesloten voor je de monteur
belt.
Moeilijk was dit allemaal niet. Nu moet je kennis
maken met enkele minder routineuze verrassingen
die je kunnen overkomen. De problemen kunnen
liggen op het gebied van kabels, banden en fouten in
de VCR; bij het gebruik van portapacks vormen ook
de batterijen soms een probleem.
Hier volgen enkele symptomen met hun reme
dies.

Het loont de moeite te leren hoe je erachter kunt
komen of een verbinding onderbroken is. Gebruik
daarbij een multimeter of een lampje. Als je kunt
strippen en solderen, kun je een kabel zelf repare
ren. Anders kun je beter een nieuwe kopen.
Als je een netsteker met schroefverbindingen ge
bruikt, komt er vaak een van de draden binnen de
steker los te zitten. Schroef de steker open en herstel
de verbinding. Zorg ervoor dat de draadjes van de
aders goed in elkaar zijn gedraaid en stevig vast zijn
geschroefd en dat de trekontlasting voldoende is
aangedraaid.
Maak de ‘hete’ ader zo kort mogelijk; deze raakt
dan het eerst los als er aan de kabel wordt getrok
ken. Hierdoor voorkom je de kans op een elektri
sche schok zoals mogelijk is als de aarddraad los zou
raken.
Als de aansluitkabel een aangelaste steker heeft,
moet je een nieuwe kopen. Gelukkig gaan deze ste
kers maar zelden kapot.

Kabelproblemen

Vlak bij de TV werkt de VCR goed, maar op een
afstand slecht.
Waarschijnlijk voldoet de verbindingskabel niet aan
de eisen die moeten worden gesteld aan een UHF
coaxiaal kabel. Vraag je handelaar om advies.
Je wilt geluid van de ene VCR overnemen op de
andere met behulp van een hi-fi-kabel. De connectors zitten goed vast, maar de monitor geeft
geen geluid.
Sommige kabels zien er hetzelfde uit maar de connectors zijn anders aangesloten. Vraag de juiste audiokabel aan je handelaar.

Banden
Videocassettes zijn tamelijk sterk, als ze maar in
hun opbergdoos worden bewaard. Videoband is
zeer kwetsbaar; kleine hoeveelheden stof, vet, vocht
en warmte kunnen hem beschadigen.

Kabels

Het blijkt dat de band korter duurt dan het etiket
aangeeft.
Een vaak voorkomende klacht. Zeer waarschijnlijk
staat het bandgeheugen van de VCR ingeschakeld
en wordt de band niet tot aan het begin terugge
spoeld.

Een kabel slijt het gemakkelijkst vlak bij de connector; soms worden de aders onderbroken als ze te
veel worden gebogen of als je erop gaat staan. Aan
de buitenkant is dit moeilijk te zien. Ongeveer acht
procent van alle videoproblemen wordt veroorzaakt
door kapotte kabels.

Het beeld van een bepaalde band wordt langza
merhand steeds slechter.
Mogelijk is de band aan het verslijten. Op den duur
slijt ook een goed behandelde band door het slijpeffect van de videokoppen. Vroeger zagen we slijtage-
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verschijnselen na ongeveer vijftig maal spelen, maar
nu kan een goede band honderden keren worden af
gedraaid op een correct afgestelde VCR.
Als de koppen snel vuil worden gebruik je mis
schien een goedkoop soort band waarvan de oxydelaag gemakkelijk loslaat en de koppen vervuilt.
Aan een eenmaal versleten band is niets meer te
doen. Je kunt hem wel kopiëren; het resultaat is niet
beter, maar het beeld blijft nu weer lange tijd op
hetzelfde peil.
Een band is in de VCR in de war geraakt.
Misschien zit de band vast rond de koppentrommel.
Bel de monteur.
De band is afgebroken of gekreukeld.
Een gebroken of gekreukte band kun je repareren
met behulp van een lasapparaat, waarbij je het be
schadigde deel wegsnijdt. Je moet nooit lassen ma
ken op delen van de band die met de videokoppen in
contact komen.
De cassette zit vast in de cassettelade.
Een cassettelade raakt soms door warmte - onzicht
baar-vervormd. De monteur roepen.

Het cassettehuis is kapot.
Omdat het cassettehuis met schroeven in elkaar is
gezet kan het uit elkaar worden genomen en verwis
seld worden voor dat van een minder waardevolle
band. Hiervoor moet je wel erg handig zijn; als je
aan de band komt wordt die onherstelbaar bescha
digd. Betreft het een waardevolle band of twijfel je
eraan hoe je het doen moet of wat de resultaten zul
len zijn, raadpleeg dan je handelaar.
Zo mogelijk moeten beide cassettes helemaal
worden teruggespoeld voor het openen. Gebruik
een kruiskopschroevedraaier. Leg beide cassettes
neer met de schroefgaten naar beneden. Druk op
het blokkeerpalletje bij het scharnier van de beschermplaat aan de voorkant van de cassette. Houd
deze plaat omhoog en til dan (behoedzaam) de bo
venste helft van de cassette op.
Maak de band voorzichtig los en breng de volle
spoel naar het nieuwe huis; kom niet met je vingers
aan de band. Draag zo mogelijk schone rubber
handschoenen. Als de band niet teruggespoeld is
moeten beide spoelen worden overgebracht.
Draai de band weer strak, plaats de bovenkant
van het nieuwe huis, draai de cassette om en breng
de schroeven weer op hun plaats.

Batterijen
Het niet voldoende opgeladen zijn is hier meestal
het probleem. Oplaadbare batterijen zijn duur, on
derhoud ze dus goed.

Plotseling zijn de accu’s ermee opgehouden. Het
betreft loodaccu’s.
Wanneer loodaccu’s geheel worden uitgeput wer
ken ze nier meer.
Door uitgeputte batterijen kan het banddoorvoersysteem van een portapack slecht gaan functio
neren, waardoor de band vastloopt.

De batterijen werken maar twintig minuten. Het
zijn nikkel-cadmiumbatterijen.
Hel is slecht nikkel-cadmiumbatterijen weer op te
laden als ze maar gedeeltelijk leeg zijn. Gebeurt dit
regelmatig, dan laat de batterij zich niet meer opla
den. Gebruik ze tot het waarschuwingslampje gaat
branden en laad ze dan. Als je ze opslaat ieder half
jaar ontladen en laden.

Fouten in de VCR
Afgezien van kleine spoorfouten en vuile videokop
pen komen werkelijke problemen met een VCR
maar zelden voor. Bij oudere modellen kan een te
snel of verkeerd gebruik van de schakelaars schade
veroorzaken. De moderne, via logische schakelin
gen gestuurde VCR’s hebben daar minder last van,
maar ook de elektronica moet voorzichtig worden
behandeld. Wacht steeds even tussen twee schakelhandelingen, en test het systeem niet op zijn uiterste
kunnen.
Er zijn nog sporen van een vorige opname (audio
of video) op de nieuwe opname.
De VCR wist niet goed. Raadpleeg een deskundige.
De cassette springt steeds uit de VCR.
Waarschijnlijk druk je de toetsen te snel of in de
verkeerde volgorde in, waardoor de logische circuits
van de VCR niet goed functioneren.
Bij een infrarood afstandsbediening kunnen flit
sen zonlicht of warmtebronnen soms onverwacht de
apparatuur in werking stellen. Ultrasone afstands
bedieningen kunnen gaan werken door fluit- of sis
tenen.
De VCR produceert een aanhoudend gebrom.
Dit is mogelijk het eerste teken dat de afstemming
aan hel verlopen is.
Sommige mensen vinden sporen audioruis, af
komstig uit de VCR, hinderlijk. Als je gevoelig bent
voor geluidskwaliteit moet je een VCR met een ruisonderdrukkingssysteem aanschaffen.

Het terugspoelen gebeurt met onregelmatige
snelheid en stopt soms.
Het aandrijfmechanisme van de VCR kan defect
zijn of de cassette is niet in orde. Raadpleeg een
monteur.
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De werking van een VCR
Zodra je een onbespeelde cassette in de VCR hebt
geplaatst, kan hij signalen van de antenne of van een
camera opnemen en nog een hele reeks andere
handelingen verrichten na het drukken op een toets.
De logische schakelingen van de VCR ‘vertalen’
bevelen in actie. Als je bijvoorbeeld ‘Record’ kiest
treedt er een mechanisch bandinvoersysteem in
werking dat het beschermdeksel van de cassette
opent en een bandlus over een aantal draaiende
geleiders voert. Deze voeren de band langs een zeer
gecompliceerde weg door de machine, langs de
stilstaande audiokoppen (die het geluid opnemen en
weergeven), de wiskop (die een bestaande opname
wist) en langs de synchronisatiekop, die een reeks
regelmatige pulsen op de band zet om hem te
kalibreren voor een juiste tijdcontrole. Tevens
wordt de band rond het ‘hart’ van de machine
geleid: de spiraalvormig aftastende koppentrommel, die de video-informatie opneemt en weergeeft.
Het audiospoor, dat 1 mm breed is loopt evenwij
dig aan de band, terwijl het videospoor dwars op de
bandstaat, weliswaar onder een hoek van ca 45° en
22,5 mm breed is. Op die manier kan er veel
informatie worden vast gelegdt. Dit schuine spoor
noemt men ‘Slant Track’. De band wordt m.b.v. het
1 mm brede stuurspoor langs de draaiende trommel
geleid, die van beneden naar boven gaat, waardoor de
trommel bij het afspelen de informatie op de band
leest, of bij opnemen de informatie op de band
schijft. De schuine optekening heeft als voordeel,
dat de trommel minder snel hoeft te draaien,
waardoor er minder slijtage is.
Omdat er zo veel informatie op de band moet
worden vastgelegd staan deze koppen niet stil; de
trommel waarop ze zijn bevestigd draait zeer snel
langs de lopende band. Het transportmechanisme
legt de band onder een hoek op de trommel, zodat
de draaiende koppen een reeks zeer smalle sporen
onder een kleine hoek ten opzichte van de looprichting van de band schrijven. Alle videorecorders
maken gebruik van dit helical-scan-systeem. Aan
één zijde van de band wordt het geluid geregis
treerd, aan het tegenoverliggende het synchronisatiespoor.
Als de opname klaar is druk je op de toets ‘Stop’.
De machine stopt dan niet enkel de band, maar
keert tevens het ingewikkelde bandloopmechanisme om, zodat de bandlus in de recorder op het
ogenblik dat je met opnemen ophield weer in de
cassette wordt geleid en de ‘guard’-klep verwijderen
van de cassette toelaat.
Wil je alleen maar de band tot aan het begin
terugspoelen om de opname af te spelen, dan gaat
alles wat eenvoudiger. Alles wat de machine te doen
heeft is zó spoelen dat de band in tegenovergestelde
richting wordt gevoerd. Hiertoe wordt de aandrijf42

motor gekoppeld met de bandspoelen in plaats van
de aandrukrol, die bij opname en weergave de band
langs de koppen voert. Dit houdt in dat de band van
de koppen af gehouden moet worden om snel te
kunnen spoelen. Bij Betamax recorders blijft de
band in de VCR bij snel voor- en achteruit spoelen,
bij VHS apparaten wordt hij eerst teruggespoeld in
de cassette en bij Video 2000 kan de band zowel via
als buiten de bandloopweg in de VCR snel worden
gespoeld.
Wordt ‘Play’ ingedrukt dan wordt de band weer
langs de draaiende koppentrommel en langs de
vaste koppen geleid. De andere functies hebben in
hoofdzaak te maken met de snelheid waarmee de
band loopt.
De meeste andere mogelijkheden van een VCR
betreffen verfijningen van deze basisfuncties of een
ingewikkeld tijdcontrolemechanisme, wat het aan
tal toepassingsmogelijkheden vergroot.
Ook een automatisch programmazoeksysteem
behoort tot de mogelijkheden. Bij het begin en het
einde van elke opname wordt een onzichtbaar en
onhoorbaar signaal op de band gezet. Je kunt de
recorder dan opdracht geven snel te spoelen en pas
te sloppen wanneer hij een van deze signalen
herkent. Geheel automatisch vind je zo het begin of
het einde van een bepaalde opname.

Niet ingevoerde
cassette

Het invoeren van
de cassette

Volledig ingevoerde
cassette
---- o>

Als de knop ‘Play’ wordt
ingedrukt komt er een
reeks pennen naar boven
die de band om de kop
pentrommel leggen
(links).
De band wordt voort
bewogen door de aan
drukrol, een rubber wiel
dat de band tegen de
draaiende capstan drukt.
Bij picture search
wordt de band sneller
dan normaal langs de
koppen gevoerd; bij
slowmotion langzamer.
Vooreen stabiel beeld
zijn extra elektronische
voorzieningen vereist.
In de stand ‘Pause’
wordt het contact van de
aandrukrol met de cap
stan verbroken; deze
draait door maar de band
staat stil.
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Bij de meeste VCR’s met dubbele koppen ver
schijnen er ruisstrepen aan de bovenzijde van het
scherm in de stand pauze of stilstaand beeld. In de
V-8600 (Europa) en de V-8500 (V.S.) van Toshiba
is het aantal opname- en weergavekoppen verdub
beld, waardoor dit wordt voorkomen. In plaats
van twee opgenomen sporen tasten zij er slechts
één nauwkeurig af. Als resultaat biedt Toshiba
met deze machine ‘Super Still’- en ‘Super Slow
Motion’-mogelijkhcden en tevens snel zoeken bij
veertig maal de normale snelheid.

Microprocessor
chip

Het strakke uiterlijk van
een moderne VCR ver
bergt een massa elektroni
sche en mechanische on
derdelen,kiie een groot
aantal delicate functies
nauwkeurig en betrouw
baar moeten uilvoeren.
Het belangrijkste me
chanische onderdeel is de
koppentrommel, op de af
beelding van de Sony SLC7 (onder) in het midden.
De meeste onderdelen
zijn evenwel elektronisch
en gemonteerd op
printplaten. Een print kan
honderden onderdelen be
vatten.
Een grote fabriek van
VCR’s kan 20.000 appa
raten per dag produceren,
elk beslaande uit meer dan
3000onderdelen. Ieder
apparaat wordt enige tijd
getest. VCR’s zijn zeer be
trouwbaar: de nauwkeu

Koppen
trommel

righeid van bepaalde in
stellingen maakt ze echter
gevoelig voor een ruwe be
handeling. Sommige on
derdelen worden afgesteld
met een tolerantie 50 maal
fijner dan een haar.
De minuscule gleufjes in
de videokoppen, die het
signaal opnemen, zijn zo
klein dat ze door stof ver
stopt kunnen raken. In een
fabriek van VCR’s wordt
stof dan ook zoveel moge
lijk geweerd. In de grote
fabrieken wordt het meeste
werk, onder andere de
montage van de printpla
ten, door machines ver
richt.

Printplaat met
gesoldeerde
onderdelen

Bandinvoersysteem

Cassettecompartiment
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Zorg voor je recorder
Waardoor blijft een VCR goed functioneren? Hij
moet in de juiste omgeving zijn geplaatst: niet te
warm of te koud, vochtig of stoffig; en hij mag niet
worden blootgesteld aan trillingen of magnetische
velden. Wees verder gewoon vriendelijk tegen hem:
sla er niet op, laat hem niet vallen, schud er niet
mee, plaats er geen zware voorwerpen op en laat er
niets in vallen. Ga voorzichtig om met de bedieningsorganen en breng de zaak niet in verwarring
door te proberen gelijktijdig te veel tegenstrijdige
opdrachten te geven omdat je niet precies weel wat
je doen moet.
Het enige onderhoud dal van tijd tot tijd moet
plaatsvinden zijn een algehele schoonmaakbeurt en
demagnetisatie van de koppen. Het is moeilijk aan
te geven hoe vaak deze klusjes moeten worden
verricht. De meeste experts zijn van oordeel dat je
het beste gewoon kunt wachten tot je merkt dat ze
nodig zijn.
Let op beeldvervorming en op sporen van ge
deeltelijk wissen op sommige van je banden, tekens
dat de koppen iets gemagnetiseerd blijven; bel een
servicemonteur om de koppen te demagnetiseren
wanneer je deze verschijnselen opmerkt.
Veel vaker doet zich de noodzaak voor de koppen
te reinigen van magnetische oxydedeeltjes, die
losraken van banden die regelmatig gebruikt wor
den. Ook hier is het moeilijk precies te zeggen hoe
vaak dit moet gebeuren. De schattingen van fabri
kanten lopen uiteen van ‘na iedere 1000 uur ge
bruik’ tot ‘ten minste elke 400 uur’, afhankelijk van
hoe schoon de omgeving is waarin de machine
gebruikt wordt en van de kwaliteit van de banden.
Banden van slechte kwaliteit laten meer oxydedeelties los dan de banden van eerste kwaliteit.
Ook hier luidt het devies: Let op de symptomen.
Vertonen de beelden van al je banden langzamer
hand meer ruis (sneeuw), dan is dat een teken dat de
koppen vuil zijn en gereinigd moeten worden.
Ook over de vraag of je dat zelf moet doen dan wel
een monteur moet roepen verschillen de opvattin
gen. Het probleem is dat de koppen zeer teer zijn;
de kleinste fout bij het schoonmaken kan reparatie
kosten veroorzaken die veel hoger zijn dan wat je
moet uitgeven om het werkje meteen door een
vakman te laten doen. Daar komt nog bij dat de
fabrieksgarantie meestal vervalt als je het apparaat
zelf openmaakt; het lijkt dus nauwelijks de moeite
waard het werk zelf te doen.
Over de juiste werking van de reinigingscassette
is men het nog oneens: de een spreekt over de
nietschurende reinigingscassette als een welkome
ontwikkeling, terwijl de ander middels laborato
rium onderzoekingen tracht aan te tonen, dat ze
vernieling aanrichten. De garantie en de vakman
moeten voorlopig uitkomst bieden.
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Onderhoud en juiste behandeling
1 Zorg ervoor dat de VCR tijdens het gebruik
horizontaal staat.

2 Plaats hem nooit op de grond of op een
vloerkleed.
3 Zorg steeds voor een goede ventilatie. Plaats
nooit iets op de ventilatiesleuven.

4 Als de VCR enige tijd uitgeschakeld is geweest
moet je hem niet onmiddellijk na inschakelen
gebruiken. Laat hem enige tijd warm worden.
5 Stel de VCR niet bloot aan de zon of aan een
andere warmtebron; zorg voor een koele,
droge omgeving.

6 Knoei geen vloeistoffen over de VCR. Stel hem
niet bloot aan abrupte temperatuurwisselingen
of de vochtige lucht vlak bij een raam.
7 Na gebruik moet je de cassette uit een VHS oi
Betamax machine halen. Vervoer de recorder
nooit met een cassette erin.

8 Wanneer zich een storing voordoet moet je niet
proberen het apparaat te repareren. Gebruik
hef niet langer en roep een monteur.
9 Bewaar de originele verpakking.
10 Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen
voor de plastic kast. Gebruik een klein beetje
isopropylalcohol om lastige of vette vlekken te
verwijderen.
11 Wrijf de VCR regelmatig af met een vochtige
doek (schoon water gebruiken) of met een
antistatisch reinigingsmiddel, dat je bij de
handelaar kunt kopen. Stof of stofzuig regel
matig rond en achter de VCR om te voorkomen
dat stof en pluizen zich ophopen. Houd het
cassettecompartiment onderwijl gesloten

12 Gebruik geen koppenreiniger tenzij je denkt
dat de koppen verstopt zijn, en wees er zuinig
mee. Als je twijfelt moet je een monteur bellen.

13 Laat eens om de zoveel weken de machine
draaien in de opnamestand, ook al wil je niets
opnemen. Wanneer je enkel weergeeft worden
de koppen langzamerhand magnetisch, gaat de
beeldkwaliteit achteruit en wordt blijvende
schade aan de opnamen toegebracht.
Het sterke RF-signaal bij een opname keert dit
proces om. Denk je dat de koppen gedemag
netiseerd moeten worden, roep er dan een
monteur bij
14 Stoot de VCR nergens tegen aan en laat hem
niet vallen. Daardoor kunnen de koppen uit de
juiste stand raken; dat kan alleen in een
videowerkplaats worden gerepareerd.
15 Leg de kabels aan de zijkanten van de kamer,
of leg er een mat of een rubber snoerenbeschermei op. Je kunt er dan niet over vallen of
ze beschadigen door erop te trappen.
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Je moet nooit proberen de VCR open te maken.
Zorg toch voor wat eenvoudig gereedschap, voor
de overige onderdelen van je systeem. Je hebt
gewone en kruiskopschroevedraaiers nodig, en
zeskant inbus- of kogelkopgereedschap (onder)
voor statieven, lichtarmaturen en videomeubels.

Voor heel kleine schroefjes op je fotografische
uitrusting gebruik je horlogemakersschroevedraaiers (2). Gebruik voor reparatie van verbin
dingen schuurpapier om de draaduiteinden te
reinigen (1) en een soldeerbout (4) die op constante
temperatuur blijft en waarin diverse stiften passen
(5). Naaimachincolie helpt als statiefverbindingen
moeilijk te bewegen zijn (3).

1
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H

Zeskantige socketschroeven (boven)
kunnen met kogel
kopgereedschap tot
zelfs onder een hoek
van 25° worden ver
draaid.

1 1o

Stof is de grootste vijand
van de VCR. In de fabriek
werkt men in speciale stof
vrije ruimten (helemaal on
der).
Stof verstopt de videokoppen; na uitschakelen
moet je een stofkap of

8

Zeskant kogelkopschroevedraaiers
(links) zijn een alter
natief voor moeilijk
bereikbareschroeven.

-hoes aanbrengen (onder).
De VCR nooit gebruiken
met de stofkap of -hoes er
op; hij kan dan te heel
worden.

1

J

I

3

0
o

2

£
Een reinigingscassette is een welkom alternatief
voor wattestaafjes en sprays. De machine hoeft
niet te worden geopend en schade is onwaar
schijnlijk. Je hoeft alleen de cassette maar aan te
brengen en deze 10 tot 30 seconden te laten
draaien, afhankelijk van de aanwijzingen van de
fabrikant. De band slijpt de koppen en bandgeleiders schoon, dus gebruik hem niet te vaak.
Er bestaat een soort cassette die extra slijtage
door slijpmiddelen voorkomt. Er zitten een vilten
band, die met reinigingsvloeistof moet worden
bevochtigd, en een droogband in. Moeilijk is de
dosering van de vloeistof. Bij droge, niet slijpende
cassettes maakt een zachte stof rechtstreeks con
tact.
Wellicht doe je er verstandig aan als je een
reinigingscassette wilt gebruiken, dat je een nietschurende cassette neemt, die door de fabrikant
van de recorder is gemaakt, zoals Sony er een heeft
voor het Bèta Systeem.
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Je eigen videotheek
Je neemt waarschijnlijk veel op wat maar een kort
leven beschoren is: bijvoorbeeld programma’s die
worden uitgezonden terwijl je niet thuis bent en
films die worden gedraaid terwijl er tegelijk een
programma dat je wilt zien op een ander kanaal
wordt uitgezonden.
Maar er zijn ook banden die je wilt bewaren
omdat je ze steeds weer zult willen zien. Daar zijn
ongetwijfeld voorbespeelde cassettes bij. Aanvan
kelijk waren dat misschien alleen maar speelfilms,
maar er zijn nu ook voorbespeelde tapes over
bijvoorbeeld koken, sport, klassieke muziek en
popconcerten.
De prijs van een voorbespeelde cassette betekent
echter een hele investering, die alleen zin heeft als je
er vaak naar zult kijken. Klassieke of beroemde
films die nog steeds niet op de buis komen omdat de
uitzendrechten te kostbaar zijn, zijn wellicht het
aanschaffen waard; als je ze eenmaal hebt in je
videotheek kun je ernaar kijken wanneer je wilt.
Verder bestaan er hele series banden over speciale
onderwerpen, bijvoorbeeld over sporten als duiken,
zeilen, vissen, tennis, rugby, voetbal, badminton,
squash en skiën, en ieder jaar wordt deze lijst
langer. Hier kunnen de luxueuzere voorzieningen
van je VCR hun nut bewijzen, zoals slowmotion en
stilstaand beeld, met behulp waarvan je de beelden
uiterst nauwkeurig kunt bestuderen.
Het verlangen enkele van de grootste en meest
dramatische momenten van een werkelijk klassieke
wedstrijd nog eens te zien brengt je er misschien toe
je sportvideotheek uit te breiden. Ook hier wordt de
keuze steeds groter. Met de officiële sportinstanties
overal ter wereld wordt steeds vaker tot een verge
lijk gekomen en de sportliefhebber zal in de toe
komst complete series wedstrijden, zoals die van de
Wereldkampioenschappen voetbal en evenementen
als Wimbledon, kunnen aanschaffen.
Van je tien favoriete films herinner je je waar
schijnlijk voornamelijk de belangrijke momenten.
Weinig mensen denken aan Steve McQueen in
Bullitt zonder onmiddellijk de autojacht weer voor
zich te zien. Van North by North-West herinneren de
meesten zich de verticale rotswanden van Mount
Rushmore. Zulke momenten kunnen de basis vor
men voor een collectie fragmenten waar je regelma
tig naar kunt blijven kijken.
Hoe bouw je een dergelijke collectie op? Je kunt
beginnen met er één cassette speciaal voor te
bestemmen. Telkens wanneer er een film of een
show wordt vertoond waarvan je een bepaald ge
deelte wilt opnemen, wacht je daarop alvorens je
VCR aan te zetten. Daar zitten natuurlijk wél twee
grote nadelen aan: ten eerste kun je de VCR niet van
tevoren instellen tenzij je precies weet wanneer de
betreffende passage komt en ten tweede worden de
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fragmenten opgenomen in de volgorde waarin ze
worden uitgezonden.
De gemakkelijkste manier is de hele film of show
opnemen, de cassette afspelen en de gewenste
fragmenten op een andere band kopiëren. Daarvoor
moet je een VCR van hetzelfde systeem van een
kennis lenen.
Het aantal videotheekbanden dat je kunt maken
is eindeloos: grootse momenten bij het voetballen,
je favoriete rockband door de jaren heen, alle shows
van André van Duyn, en ga zo maar door.
Eén woord van waarschuwing: het is maar al te
gemakkelijk te vergelen waar een bepaalde opname
staat, of er per ongeluk een te wissen. Plak daarom
labels op je cassettes en hun doosjes en noteer wat je
waar opneemt. Dan zit je je nooit met tientallen
ongemerkte banden vertwijfeld af te vragen waar
nog ruimte vrij is voor die spectaculaire show die
over twee minuten begint.
De verkoop van voorbespeelde cassettes loopt
niet erg florissant, en dat is simpelweg een gevolg
van de prijs: honderd tot tweehonderd gulden.
Evenals in bijvoorbeeld Duitsland en Engeland is
het huren van tapes bij videoclubs en -detaillisten in
ons land veel populairder gebleken: voor een bedrag
van twintig tot dertig gulden heb je dan een cassette
enkele dagen in huis om hem te bekijken of - wat
eigenlijk niet de bedoeling is - te kopiëren, hoewel
dat mag voor eigen gebruik.
Er werken in ons land een aantal landelijke
videoclubs naast elkaar. In ruil voor een bepaalde
lidmaatschapscontributie wordt veelal korting ge
geven op de huurprijs van de aangeboden tapes. De
club zorgt dat de auteursrechten worden voldaan.
Het gebrek aan voldoende voor bespeelde ban
den, met bijv, speelfilms van goede kwaliteit tegen
over een goede vraag leiden tot wetsovertreding. Er
zijn al heel wat illegale videohandelaren gepakt,
maar nog veel meer verdienen een aardig centje met
hun videopiraterij. Let er bij kopen en huren op dat
je een cassette in originele verpakking en oorspron
kelijk cassettehuis krijgt, want gekopieerde banden
zijn altijd minder van kwaliteit. Overigens zijn er
ook heel wat illegale tapes in de handel van films die
legaal nog niet eens op de videomarkt zijn. Wellicht
zal men in ons land de Verenigde Staten moeten
navolgen om dit probleem enigszins te kanaliseren:
het tegelijk uitbrengen van de bioscoopfilm en de
videocassette daarvan.
Bij het aanleggen van een videotheek met een
aantal goede speelfilms is er sedert kort een uniek
naslagwerk op de Nederlandse markt verschenen:
de Speelfilmencyclopedie met 20,000 TV- en bio
scoopfilms, compleet met sterwaardering, regis
seur, spelers, korte inhoud en een andere schat aan
gegevens. Uitgave: Rostrum Haarlem.
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Video-opnamcn kopiëren

Zorg voor je cassettes

Het kopiëren van een band is heel eenvoudig,
maar helaas is de kopie altijd minder van kwaliteit
dan het origineel. Je kunt dit kwaliteitsverlies wel
zo gering mogelijk maken.
Om een kopie te maken moet je twee VCR’s met
elkaar verbinden. Maar doe dit niet door de
VCR/TV-coaxkabel in de RF-aansluiting van de
tweede VCR te steken. Want dan maakt het
signaal twee overbodige transformaties door, ten
gevolge waarvan onnodig kwaliteitsverlies op
treedt: in de invoer-VCR worden de beeld- en
geluidssignalen omgezet in hoogfrequente golven,
en in de VCR waarop je de kopie maakt vindt
hetzelfde proces in omgekeerde richting plaats.
Koop een stel video- en audiokabels met de
juiste connectors. Verbind daarmee ‘Video out’ en
‘Audio out’ van de eerste met ‘Video in’ en ‘Audio
in’ van dc tweede recorder. Je kunt de band dan op
de eerste VCR afspelen en de tweede neemt in de
stand ‘Record’ op zolang je wilt.
Op deze manier kun je ook cassettes van het ene
naar het andere formaat kopiëren.
In het volgende hoofdstuk gaan wij in op de
wettelijkc aspekten van het kopiëren.

1 Koop alleen cassettes in verzegelde verpakking.
2 Kom niet met je vingers aan de band; hij wordt
door een klepje aan de voorzijde van de cassette
beschermd.
3 Laat een cassette nooit op de grond liggen;
vervuiling door stof en beschadiging kunnen
het gevolg zijn.
4 Behandel de cassettes voorzichtig.
5 Spoel cassettes steeds helemaal voor- of ach
teruit alvorens ze op te bergen.
6 Berg cassettes verticaal op.
7 Houd de cassettes droog; zet ze niet vlak bij
een raam. Als je ze meeneemt naar buiten doe
ze dan in een plastic tas; leg ze niet op nat gras.
8 Houd cassettes koel. Leg ze nooit in de zon,
bijvoorbeeld in de auto, en bewaar ze niet vlak
bij een kachel of radiator.
9 Houd ze bij magnetische velden, zoals van
luidsprekers, uit de buurt.
10 Verwijder de beveiligingsstrip achter op een
cassette als je de opname wilt bewaren.

Stap voor stap catalogiseren
Stap 1: Plak een label op elke cassette die je koopt én op
zijn opbergdoos. Geef ze meteen een nummer - wacht daar
niet mee tot je gaal opnemen, dan vergeet je het misschien.
Houd cassette en doos altijd bij elkaar. Schrijf leesbaar op
de labels.

Cassette

Stap 2: Gebruik een notitieboekje of een bakje met systeemkaarten voor notities over elke cassette, een bladzijde
of kaart per band. Schrijf pas op de labels als je een opname
voor lange tijd wilt bewaren.

Stap 3: Schrijf per band op welke opnamen erop staan,
met de tellerstanden van begin en eind. Als je ook noteert
hoe vaak je een cassette afspeelt, kun je zien hoe de kwali
teit was wanneer hij slijtage gaat vertonen.
Stap 4: Zet altijd de teller op nul als je een band inbrengt
en spoel hem altijd terug vóór je hem opbergt, dat verge
makkelijkt het opzoeken.
Opbergen en opbergsystemen
Bij het maken van je videotheek moet je de banden opber
gen in speciale cassettedozen.
Sommige fabrikanten (bijvoorbeeld Scotch tapes, 3M)
brengen daartoe luxe opbergdozen in de handel. Als je
verzameling begint te groeien kun je het beste rekken ma
ken (net zoals boekenplanken), waarin je de opbergdozen
keurig rangschikt met het etiket naar builen, zodat je de
titel goed kunt lezen. Gaal hel om speelfilms, stel ze dan op
volgens originele titel, het lidwoord niet meetellend. Een
prima voorbeeld heb je aan de Speelfilmencyclopedie, die is
net zo ingedecld. Er zijn natuurlijk nog wel een paar alter
natieven te bedenken: opstellen per regisseur (ook daar
voor vind je in de Speelfilmencyclopedie een uitgebreid re
gister) of per favoriete acteur of genere. Maar op oor
spronkelijke titel blijft het duidelijkst. Heb je weinig
ruimte om tapcrekken te maken, dan zijn er compacte op
bergsystemen in de handel zoals cassettealbums of de wat
uitgebreidere opbergsystemen.

____ Etiket
Cassettedoos

.Etiket
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Video en recht
ledere video-amateur moet weten wat de wet wel en
niet toelaat bij het gebruik van videoapparatuur.
Meestal heb je alleen je gezond verstand nodig. Wat
in het dagelijks leven door de wet is verboden, is ook
niet toegestaan d.m.v. het gebruik van video.
Belediging, aantasting van de goede zeden, om maar
twee voorbeelden te noemen, zijn bij de wet straf
baar gesteld. Zolang aktiviteiten zich in de privésfeer afspelen valt er voor de overheid weinig tegen
te doen, maar zodra het in de openbaarheid gebeurt
kan iedereen ter verantwoording worden geroepen.
Dus ook als daarbij van videoapparatuur gebruik is
gemaakt.
Zo is diefstal ook verboden, maar juist op dit
terrein is voor de meeste videogebruikers niet alles
even duidelijk.
Iedereen weet dat hij of zij van andermans spullen
moet afblijven. Maar als die ‘spullen’ bijvoorbeeld
films of televisieprogramma’s zijn, dan is het voor
velen niet vanzelfsprekend dat ook daar de wet
regels voor heeft vastgesteld.
Het recht dat in dit verband regels geeft is het
auteursrecht. ‘Eenieder die een werk van letterkun
de, wetenschap of kunst maakt’ zoals dat officieel
heel, is een auteur en wordt door het auteursrecht
beschermd. En iedere auteur heeft in principe het
recht om te verbieden dat iemand anders zijn werk
vertoont of er kopieën van maakt. Voor zijn toe
stemming kan hij een vergoeding vragen.
AI lang geleden, in 1886, werd dit principe in een
internationaal verdrag vastgelegd, de Auteursrech
tenconventie van Bern. Nederland heeft dit verdrag
samen met vele andere landen ondertekend. Ook is
er een daarop aansluitende Nederlandse wet ge
maakt, de Auteurswet van 1912. Video kwam
echter pas in het begin van de zeventiger jaren tot
ontwikkeling. Het is dan ook niet zo vreemd dat de
regelingen van de Auteurswet niet makkelijk op het
gebruik van deze nieuwe vinding zijn toe te passen.
Binnenkort zal de Auteurswet vooral op het
gebied van film en video worden aangepast. Maar
een aantal problemen die zijn ontstaan door de vele
gebruiksmogelijkheden van video blijven nog on
opgelost. Er is nog een groep van rechthebbenden
waar u als video-amateur mee te maken kunt
krijgen. Dat zijn de uitvoerende kunstenaars, bijv,
acteurs, zangers, musici en dansers. Zij voeren de
werken van letterkunde, wetenschap of kunst uit.
Omdat hun recht zo duidelijk aan het auteursrecht
grenst wordt het wel nabuurrecht genoemd.
De aanpassing van die wet is natuurlijk complex
en een politieke zaak, die uiterst traag verloopt. Het
zou kunnen gebeuren, dat de techniek, die in een
ontstuitbaar tempo voort gaat, kamercommissies en
de volkstertegenwoordiging tot snelle besluitvor
ming zal dwingen.
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In zeer veel westerse landen hebben de uitvoe
rende kunstenaars, net als de acteurs het recht om
voor de opname en uitzending van hun prestaties,
en voor het maken van kopieën van een dergelijke
opname, een vergoeding te vragen. Nederland kent
tot nu toe een dergelijk recht niet. De regering heeft
echter laten weten binnenkort met een wetrelijke
erkenning van dat recht te komen.
Ook de platenproducenten zullen dan wettelijke
bescherming krijgen waardoor zij beter tegen pira
terij, witte platen en ‘bootlegging’ kunnen optre
den. Omdat video-piraterij steeds meer de plaats
van geluids-piraterij lijkt over te nemen zal zo’n
regeling ook voor de producent van voorbespeelde
videobanden van belang kunnen zijn.
Ook met deze nieuwe regelingen blijft er gelukkig
voor de video-amateur nog voldoende ruimte over.
In de huidige regelingen komen een aantal uitzon
deringen en beperkingen voor. Die maken het nu
juist mogelijk je apparatuur te gebruiken zonder de
Auteurswet te overtreden. Daarbij komt nog dat dat
zich meestal in de besloten huiselijke kring afspeelt,
waardoor controle normaliter niet mogelijk is. Voor
de eerlijke video-amateur is hiermee nog niet zo veel
duidelijk geworden. Wetboeken zijn nu eenmaal
geen gemakkelijke kost. Wie wat meer hierover wil
lezen kan er eens een leerboek op naslaan. Niet te
moeilijk is bijvoorbeeld Auteursrecht in hoofdlijnen
van Mr. N. van Lingen.
Hieronder een aantal dingen die je in ieder geval
moet weten.
Het opnemen van films en omroepprogramma's
van de televisie
In een film, quiz-programma, tv-spel of documen
taire zitten allerlei ‘werken’. Het filmscript, decor
ontwerp, de ballet-choreografie of de achtergrond
muziek, aan al die ‘werken’ is auteursrecht verbon
den. En de auteurs, en in de toekomst ook bijv,
acteurs en musici, zullen hun recht te gelde willen
maken om van te kunnen bestaan.
Maar in de Auteurswet staat dat ‘uitsluitend tot
eigen oefening, studie of gebruik van degene die de
verveelvoudiging vervaardigt’ kopiëren is toege
staan mits het tot enkele exemplaren beperkt blijft.
Dit betekent dat het maken van opnamen van
televisie-uitzendingen is toegestaan. Ook het kopië
ren van een videoband voor eigen gebruik met
behulp van een tweede recorder is geoorloofd.
Vaak wordt echter vooral bij de verhuur van
videobanden bedongen dat geen kopieen mogen
worden gemaakt. Iemand die dit toch doet pleegt
daardoor kontraktbreuk en kan voor schadevergoe
ding worden aangesproken. Je mag niet iemand
anders voor jou een opname laten maken zonder de
toestemming van de rechthebbenden. Dit is uit-
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drukkelijk verboden. Met nadruk zegt de wet ‘voor
eigen gebruik’.
Dat wil ook zeggen dat je een zelf gemaakte
opname van een TV-uilzending niet aan anderen
mag uitlenen, verkopen of cadeau doe. En evenzeer
mag iemand anders je zo’n opname niet lenen,
verkopen of cadeau geven.
Anders is het met een voorbespeelde videoband
die je in de winkel koopt. In de koopprijs is een
vergoeding voor het auteursrecht inbegrepen, en
zo’n band kan zonder probleem van eigenaar wisse
len.
Nu is het niet altijd duidelijk of een voorbespeel
de band met een speelfilm erop met de toestemming
van de auteurs in de handel is gebracht. Er zijn veel
illegale kopieën in omloop. Wanneer u bij een
bona-fide handelaar tegen een normale prijs bij
voorbeeld Jaws-II hebt gekocht, mag je er van uit
gaan dat de rechten zijn betaald.

De video-amateur en consumentenbescherming
Voor videoapparatuur en videobanden is een snel
groeiende markt ontstaan. Cash-and-Carry-winkels, video-shops en postorderbedrijven proberen
allemaal met voordelige aanbiedingen je interesse te
wekken. Vergewis je er altijd van met een bona-fide
onderneming in zee te gaan.
Duidelijke verkoopvoorwaarden en garantiebepalingen kunnen teleurstellingen voorkomen. Een
bedrijf dat levert op consumentenvoorwaarden zo
als opgesteld door de Nederlandse Consumenten
bond heeft dan ook een streepje voor. Lees ook
altijd eerst goed de gebruiksaanwijzing voor je
nieuwe apparatuur of banden gaat gebruiken.
Wanneer dan een defect optreedt kan je geen verwijt
worden gemaakt.
Als je via een postorderbedrijf iets aanschaft,
betaal dan nooit voor je de bestelde goederen in
goede staat hebt ontvangen.

De vertoning van videobanden
Zoals hierboven al vermeld omvat het recht van
iedere auteur het wel of niet verlenen van toestem
ming tot vertoning, ‘openbaarmaking’, van zijn
werk. Alleen als de vertoning geschiedt in de
besloten familie- of vriendenkring, en er geen
betaling voor wordt gevraagd is de toestemming niet
vereist. Je kunt dus gerust op kerstavond Bing
Crosby nog eens / Am Dreamingof a White Christmas
laten zingen. Maar wanneer je op de bingo-avond
van de voetbalvereniging de film No. 14, Johan
Cruyff op video wilt vertonen, die je van de tv hebt
opgenomen, dan heb je de toestemming van de
rechthebbenden nodig.

De ontwikkeling in de toekomst
Wanneer je alle zaken nog eens op een rij zet blijkt
dat binnen de privésfeer veel mogelijk is voor de
video-amateur. Daarbuiten zul je doorgaans voor
afgaande toestemming van rechthebbenden moeten
verkrijgen. En daar ligt een probleem dat in Neder
land nog niet is opgelost. Er bestaat nog geen
centraal bureau waar je de rechten even kunt
regelen tegen betaling van een redelijke vergoeding.
Een uitzondering is BUMA/STEMRA, de organi
satie die de belangen van de muziekauteurs behar
tigt.
Op dit moment bestudeert men de mogelijkheid
om ook voor de andere groepen rechten een derge
lijke organisatie op te zetten.
Een ander plan is om onbespeelde videobanden
met een extra bedrag te belasten. Met het hierdoor
bij elkaar gebrachte geld zouden dan auteurs en
wellicht ook uitvoerende kunstenaars schadeloos
kunnen worden gesteld voor allerlei vormen van
privégebruik van hun werk met gebruik van video.
Het plan stuit tot nu toe in Nederland, maar bijv,
ook in Engeland op veel verzet. In Duitsland is het
al wel aanvaard.

De video-amateur als auteur
Wanneer je geheel zelfstandig een videoprogramma
hebt geproduceerd ben je van dat programma de
auteur geworden. Het staat je dan ook vrij om een
dergelijke videoband te vertonen of te verkopen.
Maar als je bijvoorbeeld als achtergrondmuziek een
plaat van Abba, of filmmateriaal van anderen in je
produktie hebt verwerkt, kan dat weer niet zonder
toestemming van de rechthebbenden.
Een ander probleem vormen opnamen van men
sen op straat. In principe ben je vrij om opnamen te
maken op normaal voor het publiek toegankelijke
plaatsen zoals de openbare weg of een park. Soms
zullen mensen bezwaren hebben tegen het vastleg
gen op video van zichzelf. Wanneer je hen al niet uit
beleefdheid verder buiten de zoeker tracht te hou
den, moet je je bedenken dat in sommige gevallen de
rechter schadevergoeding heeft toegekend aan men
sen die zich door bepaalde opnamen benadeeld
voelden. Vooral ‘bekende persoonlijkheden’ heb
ben met succes een beroep op de rechter gedaan.

Tot slot
Wanneer je, met name buiten de privésfeer iets met
video wilt ondernemen, onderzoek dan goed of er
zich rechtenproblemen kunnen voordoen. Het
plaatselijk Bureau voor Rechtshulp, of een rechts
winkel zal je meestal voldoende kunnen inlichten.

Daarnaast kan zeker ook BUMA/STEMRA je
verder op weg helpen bij het vinden van een
oplossing. Het adres is Prof. E. M. Meijerslaan 3,
1183 AV Amstelveen, tel. 020-5407911.
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De video-koopgids
Het is nu de juiste tijd om een videorecorder aan te
schaffen. Door jarenlange concurrentie tussen de
fabrikanten zijn de prijzen gezakt en alleen details
hoeven nog te worden verbeterd. Dat de videocassetterecorder verouderd zou raken is onwaarschijn
lijk: het toenemende gebruik van de VCR als hart
van de huiscomputer garandeert dat hij het over
leeft.
De lang verbeide komst van de videoplaat, als
concurrent van de videoband, heeft verwarring
teweeggebracht. De beeldplaat is er inderdaad
gekomen, maar niet nadat de beeldcassette een
flinke voorsprong had opgebouwd. Thans is het
duidelijk dat beide systemen hun eigen toepas
singsmogelijkheden hebben. En waar deze elkaar
overlappen, hebben plaat en cassette ieder hun
voordelen. Wij achten daarom de kans het grootst
dat de videoplaat zeker zijn eigen plek zal veroveren
in het huiscomputer/videosysteem, maar niet ten
koste van de cassette.
De eerste keuze die je moet maken bij de aanschaf
van een VCR betreft het formaat. Er zijn er drie. Op
de Europese markt is tot nu toe VHS (Video Home
System) van JVC het beste verkocht. Betamax
ontwikkeld door Sony, eveneens een Japanse firma,
doet het goed in Amerika. Video 2000, de jonge
concurrent uit Europa, moet in de Verenigde Staten
nog terrein gaan winnen. Het lijkt erop dat de
diverse systemen naast elkaar zullen blijven voort
bestaan tenzij kopers en fabrikanten één bepaald
systeem zouden gaan verkiezen. Maar daar ziet het
niet naar uit.
De keuze van het formaat hangt af van je
persoonlijke eisen. Iedere VCR kan alleen worden
gebruikt met het bandformaat waarvoor hij is
ontworpen; een VHS cassette kun je niet afspelen
op een Betamax of een Video 2000 recorder. Wil je
banden uitwisselen met vrienden, dan moet je het
formaat kiezen dat zij ook hebben.
Na verloop van tijd zullen voorbespeelde banden
wel in dezelfde mate op alle drie systemen beschik
baar komen.
Op de volgende bladzijden vind je een gedetail
leerde beschrijving van de diverse systemen. Mo
menteel bestaat de grootste keus bij de VHS
apparaten. Video 2000 biedt de langst spelende
cassettes en de timer met de meeste mogelijkheden.
Betamax cassettes zijn het compactst; de draagbare
VCR van Sony is kleiner en lichter dan de meeste
van zijn concurrenten. Kwaliteit en betrouwbaar
heid van alle drie zijn bewezen, en het prijsverschil
is gering. Ieder model heeft een laag geprijsde
basisuitvoering en duurdere uitvoeringen met meer
mogelijkheden.
Het afwegen van de relatieve waarde van extra
mogelijkheden kost tijd. Je moet rondneuzen in
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winkels en showrooms, naar demonstraties kijken
en apparaten vergelijken, folders en tijdschriften
lezen en met vrienden praten die al een VCR
hebben.
Hoe wil je je VCR gebruiken - daar moet je keuze
van afhangen. Ben je vaak van huis dan heb je er een
nodig met een uitgebreide schakelklok en lang
spelende cassettes. Afstandsbediening is bijvoor
beeld nodig als een van je gezinsleden bedlegerig is,
maar is natuurlijk voor iedereen een accessoire dat
gemak verschaft. Wil je passages opnemen of
educatieve programma’s, dan moet je een apparaat
hebben met auto tape-search.
Slow motion samen met de mogelijkheid van
stilstaand-beeld- en beeld-na-beeldweergave zijn
nodig als je opnamen wilt analyseren - bijvoorbeeld
van een sportwedstrijd. Train je zelf serieus voor
een bepaalde sport, overweeg dan eens de mogelijk
heid een TV-camera te huren om je verrichtingen
eens kritisch en nauwgezet te bekijken en ze te
vergelijken met die van een prof. De beste resulta
ten bereik je met een VCR die over de juiste
bewerkingsvoorzieningen met terugspoelmogelijkheid beschikt.
Denk eens aan een draagbaar systeem als je eigen
films wilt maken. Gecombineerd met een tuner/timer kun je een portapack ook als huiskamer-VCR
gebruiken. Bij de betere modellen vind je alle
mogelijkheden.
Wil je banden uitwisselen met vrienden in het
buitenland, dan heb je een VCR met drie systemen
nodig. In de verschillende landen bestaan uiteenlo
pende televisiesystemen, en wat het formaat ook is,
de VCR’s worden gemaakt voor het televisiesysteem
in het land waar ze verkocht worden. Wil je via een
Frans TV-toestel een in Amerika opgenomen base
ballwedstrijd weergeven, dan moet je een driesystemen-VCR hebben en ook een driesystemen-TVtoestel; die zijn wel duur!
Ten slotte: wie er professionele ambities op na
houdt kan zijn geld investeren in een VCR (U-matic, Betamax of VHS) die voldoet aan industriële
normen. Die zijn duurder, maar bieden een betere
geluids- en beeldkwaliteit en kunnen met geavan
ceerde bewerkingsapparatuur worden gebruikt om
professionele videofilms te maken.
Kijk goed rond alvorens je gaat kopen. De prijzen
lopen ver uiteen. Weet je nog niet wat je wilt, huur
dan zolang een apparaat. Op die manier betaal je in
ongeveer drie jaar de prijs van een VCR zonder iets
over te houden om in te ruilen, maar je kunt een
apparaat ook voor een halfjaar huren om het
helemaal uit te proberen. De verhuurder zorgt voor
onderhoud en eventuele reparaties. Portapacks en
camera’s kunnen voor korte termijnen worden
gehuurd.
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Vaak zijn er tweedehands VCR’s te koop. Je treft
daar verouderde formaten bij aan, waarvoor geen
voorbespeelde banden te koop zijn (maar soms nog
wel lege tapes). Let erop of er nog onderdelen te
koop zijn. Ook als het toestel pas een jaar oud is ‘vervangen door een nieuwer model’ - moet je een
band afspclen om te kijken of het goed werkt. Als je
later een nieuwe VCR koopt is het misschien
verstandig de oude te houden voor montage.
Op de volgende bladzijden vind je de videorecor
ders en de accessoires die momenteel op de markt
zijn. Ook de videoplatenspelers. Op de laatste
bladzijden ten slotte werpen we een blik op wat de
toekomst kan brengen. En ook spoediger zal bren

gen dan je weleens zou kunnen denken - een
apparaat dat de ene dag als het nieuwste van het
nieuwste wordt aangeprezen, is de volgende dag te
koop bij de dealer om de hoek.
Behalve de formaten VHS. V2000 en Betamax is
sedert 1981 in ons land ook verkrijgbaar: CVC,
Compact Video Casette. Van de VCR’s die er te
koop zijn, hebben twee het CVC formaat. Compacte
afmetingen en zo gering mogelijk gewicht maken ze
zeer geschikt in combinatie met de video-camera.
Het aanbod op de markt is verder als volgt verdeeld:
VHS eenenzestig procent; Betamax twintig pro
cent. terwijl de respectievelijke speelduur. vier uur.
drie uur en veertig minuten en acht uur. bedraagt.
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Het Betamax systeem
Het Betamax systeem is ontwikkeld door de Japanse
elektronicagigant Sony, als antwoord op het nu
verouderde VCR formaat van Philips. Philips kwam
als eerste op de huiskamervideomarkt, maar de
VCR-cassettes waren te duur en hebben nooit
voldoende kopers weten te trekken.
Tot dan toe had Sony zich in hoofdzaak toegelegd
op het industriële U-matic formaat. Voor professio
neel gebruik vormden open-reel-VTR’s nog de
norm, en cassettes betekenden een vernieuwing.
U-matic, met zijn automatische bandinvoer, ‘Uloading’ genaamd, werd de grondslag van Betamax.
U-matic gebruikt evenwel 19 mm band, en Betamax
band van 12,5 mm, zoals alle andere huiskamerdecks. Hieruit resulteert een compactcassette van
slechts 155x95 x 25 mm.
Uitgaande van dit reeds levensvatbaar gebleken
formaat kon Sony in 1975 met Betamax op de markt
komen, een jaar vóór de grote concurrent JVC dat
kon doen met zijn VHS systeem. Het gevolg
daarvan was dat in landen waar al meteen veel
VCR’s werden verkocht, met name Japan en de
Verenigde Staten, Betamax lang favoriet is geble
ven. Elders sloeg VHS beter aan. Het voornaamste
gevolg daarvan is dat voorbespeelde banden het
gemakkelijkst verkrijgbaar zijn in het formaat dat
ter plaatse favoriet is; in ons land geldt dit echter
niet zo sterk - Betamax en VHS zijn altijd leverbaar,
en Video 2000 rukt ook wat dit betreft wel op.
Betamax heeft een technisch uitstekende reputa
tie. De koppentrommel van Betamax, met een
doorsnede van 74,5 mm, draait met een snelheid
van 5,83 m/s, waardoor de koppen een groter
bandoppervlak kunnen beschrijven dan bij VHS.
Er kan meer informatie op de band worden vastge
legd, en als de condities optimaal zijn, leidt dit tot
beter beeld en geluid.
De Betamax cassettes zijn iets kleiner dan die van
VHS en Video 2000. Dit houdt in dat de portapacks
kleiner en lichter kunnen worden gebouwd, maar
ook dat de langste Betamax banden een iets kortere
speelduur hebben dan de langste VHS banden.
Gewoonlijk zijn ze goedkoper. Anderzijds kan
Betamax naar wens met een cassettestapelsysteem
worden geleverd, waardoor 14 uur onafgebroken
kan worden gespeeld.
De U-vormige bandweg zou de band minimaal
belasten, vooral bij het beeldzoeken.
Er zijn is ons land zesentwintig verschillende
merken banden op de markt; sommige fabrikanten
produceren voor elk systeem een tape: Agfa en
BASF; let dus goed op welk type je van deze koopt.
Fiji en Maxell hebben banden voor zowel VHS als
Betamax. Verder produceren Fischer, Scotch, NEC,
Sanyo, Toshiba en Wega uitsluitend Betabanden. Betamax stelt de hoogste eisen aan de tapes.
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Uniek voor Betamax is Sony’s Betastack, dat de
mogelijkheid biedt cassettes op elkaar te stapelen,
het video-equivalent dus van een platenwisselaar.
Er kunnen maximaal vier cassettes worden gesta
peld, en dat brengt de totale opname- en weergaveduur op 14 uur bij normale snelheid. Als een
cassette is afgelopen wordt automatisch de vol
gende ingezet.
Een dergelijk accessoire is het nuttigst op een
VCR als de C7 (onder), die over een op meerdere
tijdstippen instelbare schakelklok beschikt en
waarmee dus een grote reeks opnamen gemaakt
kan worden. Misschien is de noodzaak van combi
natie met een uitgebreide timer er de oorzaak van
dat videocassette-wisselaars nog geen gemeengoed
zijn.
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De spanningskiezeraan
de achterzijde van de So
ny C7 (boven) kan worden
ingesteld op 220-240 of
110-127 volt. Andere
spanningskiezers bieden
de keuzemogelijkheid tus
sen drie of vier voltage-instellingen.
De manier waarop de
RF-decoder op de TV
moet worden afgestemd
varieert vaak. Deze Sony
heefteen patroongenerator
en een schroef om het RFsignaal in te stellen m.b.v.
het testpatroon op de TV.

Nieuw van Sony in Ame
rika: de SL
(rechts),
de eerste VCR die zodanig
is ontworpen dat hij kan
worden gestapeld met audiocomponenten. Ook bij
video is het stapelen van
losse componijnten een lo
gische ontwikkeling, en
combinatie met audioapparatuur ligt voor de hand.
Deze 2500 bezit de mo
gelijkheden van grotere
VCR’s: een snelzoeksys
teem (Betascan genaamd),
met directe toegankelijk
heid op negen plaatsen van
de band, en een camera-ingang met roll-back-voorziening.
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De SL-C7 van Sony (bo
ven) staat sinds 1980 in Eu
ropa op VCR-gebied bo
venaan. Het model is her
kenbaar aan zijn cassettecompartiment boven op de
recorder (2), zijn afstempaneel (5) en zijn tijdklokpaneel (1), die het van
nieuwere voorladers on
derscheiden.
Tellers op oudere VCR’s
hebben soms slechts drie
posities; er waren toenter
tijd immers nog niet zulke
lange banden. De teller
van de C7 werkt met vier

cijfers.

Een aparte spoorregelaar (3) kan worden inge
steld om een zo goed mo
gelijk stilstaand beeld en
optimale weergave bij
slowmotion te geven.
Als een van de eerste
machines bood de C7 de
mogelijkheid rechtstreeks
een camera aan te sluiten
(7). Met een schakelaar (6)
kan worden gekozen tus
sen camera, TV-ontvanger
en signaal via de ‘Video
in’-lijnaansluiting aan de
achterzijde.

U.
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7
UHF.
De bandsnelheidschakelaar, op veel Amerikaan
se VCR’s aanwezig, be
vindt zich bij de SL-5000
aan de achterzijde (4).
Afstandsbediening via
een kabel (5) en afzonder
lijke camera- (6), audio- en
video-ingangen maken van
deze VCR een apparaat
met zowel geavanceerde als
traditionele mogelijkhe
den. De timer (1) wordt
ingesteld met een kleine
schroevedraaier.

De Amerikaanse Sony
SL SOOOCèo^en) is het
meest geavanceerde model
van de serie waartoe ook de
5400 en de 5800 behoren.
De 14-standen keuzeschakelaar (3) is kenmer
kend voor Amerikaanse
VCR’s. In de toekomst zal,
ook in Europa, het aantal
ontvangen zenders snel
toenemen, dus deze scha
kelaar zal nog wel moeten
worden uitgebreid. Deafstemregelaars (2) geven te
vens de mogelijkheid te
kiezen tussen VHF en

SONY
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De aanschaf: Betamax recorders
De aanstaande koper merkt onmiddellijk dat er veel
minder Betamax dan VHS-modellen zijn. Dat hoeft
echter geen nadeel te zijn. VCR’s vertonen mo
menteel zo weinig onderlinge verschillen dat som
migen het zelfs als een voordeel beschouwen.
Er bestaan drie categorieën VCR’s: ‘voordelig’,
‘de luxe’ en draagbaar. Ter beperking van de kosten
bieden de goedkopere modellen weinig mogelijkhe
den. Dat geldt als eerste de tijdklok, die maar een of
twee instelmogelijkheden heeft, met eventueel een
schakeling die het opnemen op achtereenvolgende
dagen op hetzelfde tijdstip herhaalt. De meeste
mensen vinden dat genoeg.
In de tweede categorie vinden we de modellen
met wat meer mogelijkheden, die dus ook duurder
zijn. De meeste fabrikanten voeren verscheidene
modellen, het ene uitgebreider en meer aan de prijs
dan het andere; bekijk dus in de folder het meest
geavanceerde model en ga dan qua prijs terug, tot je
een model vindt dat aan jouw wensen voldoet.
Bij draagbare apparaten speelt het gewicht de
hoofdrol. Nu zijn de draagbare modellen van Beta
max sowieso kleiner en lichter dan VHS modellen,
want de cassettes zijn kleiner. Daar staat tegenover
dat bij Betamax de keuze veel kleiner is dan bij
VHS.
De beeldkwaliteit komt minder in de prijs tot
uiting dan het aantal mogelijkheden. Die kun je dan
ook het beste zelf thuis uitproberen. Moeilijk
misschien als je niet wilt huren. Probeer een
machine eerst een tijdje op proef te krijgen of vraag
je handelaar of je een eenmaal gekocht apparaat
binnen een bepaalde tijd mag ruilen als de kwaliteit
tegenvalt. Kijk of het beeld scherp is en let op de
kleurkwaliteit; ook het geluid moet aan je eisen
voldoen.
De licentie voor iedere Betamax berust bij Sony.
Er zijn minder merken die Betamax recorders
voeren dan VHS producenten; Sony, Sanyo en
Toshiba zijn de belangrijkste, andere maken Beta
max apparaten onder eigen naam. Wat betreft
mogelijkheden en onderhoud zijn er nauwelijks
verschillen tussen Betamax en VHS.
Misschien beslis je ten gunste van Betamax
vanwege de hogere schrijfsnelheid, die betere ge
luidskwaliteit garandeert. Gaat geluidskwaliteit je
ter harte, neem dan in ieder geval een apparaat met
een ruisonderdrukkingssysteem. Sony heeft er zelf
een: Bèta Noise Reduction, maar dit is aanzienlijk
minder effectief dan Dolby, dat VHS als eerste heeft
ingevoerd.
Door de hogere registratie snelheid van het
Betasysteem moeten de hoogste eisen aan de band
worden gesteld. Dit heeft als voordeel, dat bij
schone tapes de beeldkwaliteit van Betamax supe
rieur is aan VHS.
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Betamax staat bekend om zijn prachtige vormgeving en
betrouwbare techniek. Zo biedt een nieuw model van
Toshiba bijvoorbeeld vier koppen in plaats van twee, nu
nog iets uitzonderlijks, maar in de toekomst waarschijnlijk
gewoon.
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Sanyo VTC 5600

Een van de nieuwe Beta
max systemen, de Sanyo
VTC-5600(Z>oz>en) biedt
een aantal aantrekkelijke
extra’s tegen een minimale
prijs. De opvolger van de
bekende 5500.

De soft-touch-toetsen
zijn tegenwoordig ‘in’, en
de record-lock-schakelaar
voorkomt dat je een reeds
gemaakte opname per on
geluk uitwist. Beeldzoeken
kan hij alleen vooruit.

De SL-2000 van Sony (on
der) is de kleinste en licht
ste (12,5 mm) portapack
ter wereld. Samen met de
TT-2000 afstemmer/
tijdklok biedt hij veel mo
gelijkheden van het huiskamerdeck.
Het feil dat de SL-2000
een net opgenomen opna

me terug kan laten zien,
voor- of achteruit, is uniek.
De camerafunctie wordt
niet onderbroken. Dit zou
wel gebeuren wanneer de
pauze- of stopknop werd
gebruikt, wat later op het
beeldscherm te zien zou
zijn als een korte storing.

Sony SL-2000
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Sanyo VTC9300

De Sanyo VTC-9300(6oven) is niet meer haantje de
voorste, maar een goed
koop en nog altijd populair
apparaat. Aan de ‘paardctanden’ kun je zien dat hij
een van de eerste recorders
was. De schakelaars wer
ken mechanisch, en vóór
iedere schakelhandeling
moet eerst ‘Stop’ worden
ingedrukt. Beeldzoeken op
hel scherm is niet moge-

SonySLT-7ME
lijk; dat was bij alle oudere
modellen zo.
Toch bestaat de VTC9300 nog steeds. Hij biedt
een gelijke kwaliteit als
duurdere modellen.

DeSonySLT-7MEisde
Europese driesystemenversie van de C7, bedoeld
voorhct Midden-Oosten,
waar zowel via PA L als via
SECAM wordt uitgezon
den en waar NTSC-opnamen te koop zijn. Zoals de

meeste PAL-apparaten
speelt hij NTSC-beelden
wel af, maar hij kan ze niet
opnemen.
Het model is wat een
voudiger dan de C7: het
biedt stilstaand beeld al
leen in zwart-wit en de af
standsbediening werkt via
een kabel in plaats van via
infrarode golven.

Toshiba V 8600

Het V-8600 model van
Toshiba is een van de wei
nige apparaten met vier vi
deotappen. De twee extra
koppen zijn voornamelijk
bedoeld om bij stilstaand
beeld vervorming te voor
komen en een storingsvrij
beeld te geven.
Ook het beeldzoeken
gaai bij deze machine sto
ringsvrij, doordat het spo
ren van de band regelbaar
is.
Deze VCR werkt met
het Bèta Noise Reduction
systeem, dat echter bij lan
ge na niet zo effectief is als

Sony SLT-C5

Dolby. De geluidskwali
teit is dan ook niet bijzon
der.
De afstandsbediening
met kabel wordt standaard
bijgeleverd (infrarood af
standsbediening is ook le
verbaar).

Een goedkope versie van
de Sony C7, de Europese
C5 (boven), biedt dezelfde
kwaliteit voor een lagere
prijs. Met de tijdklok kun
je slechts één tijdstip tot
zeven dagen vooruit in
stellen en bij beeldzoeken

en stilstaand beeld geeft de
recorder weer in zwart-wit.
Ongebruikelijk bij de
goedkopere modellen is
dat de C5 een rechtstreekse
aansluiting voor een video
camera heeft; een af
standsbediening met kabel
is leverbaar.
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Het VHS systeem
Enkele maanden na de introductie van Betamax
kwam in 1976 JVC (Japan Victor Company) met
VHS (The Video Home System). Rond 1978 waren
VHS apparaten overal te koop en nu is VHS bijna
overal ter wereld het meest toegepaste formaat.
Voor zijn VHS bedacht JVC een nieuw bandloopsysteem, dat bekend werd als M-loading. De hand
loop is hierbij ingewikkeld; kritiek is er vooral op de
bandrek die bij snel spoelen zou ontstaan. De eerste
VHS modellen spoelden dan ook snel voor- en
achteruit met de band van de koppen af, maar dan
was er geen beeld te zien. Verdere ontwikkeling
heeft de kans op bandbeschadiging echter aanzien
lijk teruggebracht en beeldzoeken mogelijk ge
maakt.
Behalve de verschillende wijzen van snelzoeken
(fast picture search) is er nu een manier die de
banden en het beeld niet belast de z.g. toon
tekens. Bij het in- en uitschakelen van de band
wordt op de tape een onhoorbare toon vastgelegd
(de ‘cue-toon’). De VCR heeft een sensor, die de
toon leest en daardoor de tape bij het voorwaarts of
achterwaarts spoelen automatisch stopt. VHS paste
dit als eerste toe, maar het zit nu op elk systeem.
De koppentrommel van de VHS meet in door
snee 62mm en draait met een snelheid van 2,34m/s;
daardoor is de schrijfsnelheid lager dan die van de
Betamax, waardoor in theorie het beeld van minde
re kwaliteit zou moeten zijn. In de praktijk blijkt
echter dat alleen de geluidskwaliteit eronder lijdt.
Maar door toepassing van geavanceerde elektronica
is die momenteel toch wel zo goed dat alleen de
echte muziekliefhebber teleurgesteld zal zijn. Het
geluid bij video is trouwens over het algemeen niet
optimaal vanwege het smalle geluidsspoor.
Met zijn afmetingen van 187 x 104 x 25 mm is de
VHS cassette groter dan de Betamax. Hij is onge
veer even groot als een Video 2000 cassette. VHS
speelt langer dan Betamax - de langste band vier uur
en zes uur als je een long-play-machine hebt - maar
omdat lange banden sneller breken en de weergavekwaliteit minder is, kun je dit geen belangrijk
voordeel noemen. Video 2000 cassettes bieden een
langere speelduur omdat ze aan weerskanten ge
bruikt kunnen worden.
Er zijn veel factoren die de beeldkwaliteit beïn
vloeden; vaak komen ze van buiten de VCR (het
TV-toestel of de antenne bijvoorbeeld), en enkel
afgaand op beeldkwaliteit kan er niet langer een
zinnige vergelijking worden gemaakt tussen Beta
max, VHS en Video 2000. Verder heeft de concur
rentie er wel voor gezorgd dat het aantal extra
mogelijkheden bij elk der formaten niet veel meer
verschilt. Uiteindelijk zul je voor de kwaliteiten van
een bepaald model kiezen; het formaat zal er dan
niet zo veel toe doen.
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Het vlaggeschip van JVC, de HR-7700, is een van
de nieuwste, meest geavanceerde en duurste
VCR’s. Hij is het topmodel in VHS formaat en
heeft in Europa de Betamax SL-C7 van zijn plaats
verdrongen als hét ‘state-of-the-art’-model onder
de niet-professionele apparaten. Hij is duur, maar
het is dan ook wel een raspaard je.
Ook bij de HR-7700 zien we naast de RF-output
voor een gewone televisie een video-output voor
een monitor, en natuurlijk een video-ingang voor
een camera. Samen met de voortreffelijke backspace-voorziening maakt dit er een ideaal apparaat
van voor eenvoudig montagewerk.

De HR-7700 (onder) heeft
een aantal bijzondere ei
genschappen. Degeluidsenthousiast zal het Dolbysysteem weten te waarde
ren. Je ziet het Dolby-logo
(1) op het voorpaneel.
De schakeling ‘x2 met
geluid’ (2) is niet enkel
voor het beeldzoeken: je
kunt opnamen in de helft
van de normale tijd bekij
ken en toch het geluid vol
gen.

Zoals bijna alle VCR’s van
de nieuwe generatie is de
HR-7700 een front-loader
(3).
Slowmotion (4) beeldna-beeld (5) en stilstaand
beeld (6), vroeger als
overtollige grapjes be
schouwd, tref je momen
teel op bijna iedere VCR
aan. De HR-7700 geeft een
stilstaand kleurenbeeld, en
de slowmotion-beelden
zijn praktisch storingsvrij,
als althans de sporing juist
is ingesteld.
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Bij de HR-7700 wordt
standaard een afstandsbe
diening voor alle functies
geleverd. Deze is opmerkelijk uitgebrcid. Ze werkt
met infrarode stralen, dus
ze heeft niet het ongemak
van een kabel of de sto
ringsgevoeligheid van ul
trasone systemen.
De afstand waarop en de
hoek waaronder ze te ge
bruiken zijn variëren bij
afstandsbedieningen. Pro
beer ze uit in de winkel en
kijk wat ze wel en niet
kunnen. Bij de betere
huiskamcrmodellen van
alle formaten zul je infraroodsystemen aantreffen.
De hier afgcbeelde unit
heeft onder andere een

complete set klok/timerregelaars, kanaalkeuzeknoppen, toetsen voor alle
afspeelsnelheden en een
audio-dub-schakelaar. Een
LED laat zien dat de af
standsbediening werkt.
Een infrarood afstandsbe
diening heeft geen aan/uitschakelaar; ze gebruikt al
leen stroom wanneer ze
wordt gebruikt.
Welke afstandsbedie
ning je moet kiezen hangt
af van je behoeften. Een set
met kabel kan overal wor
den gebruikt binnen de
reikwijdte van de kabel;
eeniultrasone of infrarode
moet binnen een bepaalde
hoek op het venstertje van
de VCR worden gericht.

Een indicatielampje (12)
gaat branden wanneer in
frarode stralen worden
ontvangen van de af
standsbediening.
Het display (1) laat in
oplichtende cijfers de tijd,
de timer-instelling of het
bandtelwerkzien.
Een rij oplichtende
vlakjes (13) laat de vorde
ringen van de tuner zien als
deze automatisch de kana
len afzoekt, of toont hoe
veel bandtijd er nog over
is.

De kanaalindicator (14)
laat zien welk kanaal voor
afis afgesteld of nog wordt
vastgehouden.
De toetsen (15) verzor
gen de stroomverzorging
voor de diverse delen van
de VCR. De stroom is in
geschakeld wanneer de
recorder gebruikt wordt;
anders staat hij uit, maar
de timer blijft onder span
ning als er een opname ge
programmeerd is. Door de
klok wordt altijd een beetje
stroom gebruikt.

Opname

L
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-Beeld voor beeld stilstand
- Audio dub
- Afspelcn

Audio dub (7) is een mo
gelijkheid die op steeds
meer VCR’s aanwezig is.
Keurig verborgen achter
een aluminium deksel on
der het voorpaneel zitten
aansluitingen voor een mi
crofoon en hoofd telefoon,
een band-memoryschakelaar, sporingregclaars voor
vertraagd en versneld af
spelen en stilstaand beeld,
de instellingen voor de ti
mer, knopjes voor auto
matisch zenderzoeken en
‘auto-tape-scarch’ (waarbij
de VCR afgaat op een pilootsignaal dat tegelijker
tijd met een uitzending is
opgenomen), en een aan
sluiting voor een camera.

De soft-touch-toctsen (9)
bedienen logische schake
lingen; iedere serie schakclopdrachtcn wordt via
de microprocessor ver
werkt. Het risico dat de
VCR wordt beschadigd
doordat de toetsen te snel
of in een verkeerde volgor
de worden ingedrukt,
wordt hierdoor tot een mi
nimum gereduceerd.
De display-indicator
(10) geeft ‘Clock’, ‘Prog’ of
‘Count’ aan; daaraan kun
je zien of het display de
gewone tijd, de in de klokschakelaar geprogram
meerde tijd of het bandtelwerk aangeeft.
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De aanschaf: VHS recorders
De meeste fabrikanten produceren, onder licentie
van JVC, VHS machines. De voornaamste merken
zijn, behalve natuurlijk JVC zelf, Panasonic, Hita
chi, Mitsubishi, Akai, Magnavox en Sharp; er zijn
ook fabrikanten die hun eigen behuizing aanbren
gen om apparaten die door JVC zijn gefabriceerd.
Meestal zijn er naast de nieuwste modellen ook nog
oudere typen in voorraad. Onderdelen en onder
houd leveren daarbij geen problemen op; wel zijn ze
vaak lager geprijsd. Het is voor een betrouwbare
fabrikant de gewoonste zaak van de wereld dat hij
voor een model dat niet meer in de catalogus staat en
niet meer wordt geproduceerd, nog jaren onderde
len en service blijft leveren.
In een groot deel van de wereld wordt VHS het
beste verkocht, onder andere in West-Europa,
Amerika en het Midden-Oosten. Voorbespeelde
banden en in mindere mate onbespeelde cassettes
zijn hier voor dit formaat misschien iets gemakke
lijker verkrijgbaar, maar banden die niet direct op
een ander formaat te koop zijn, kun je altijd nog
bestellen.
Een goede manier om een machine te testen is een
cassette te kopen (van het goede formaat) en die mee
te nemen naar je handelaar. Vraag de verkoper iets
via de antenne op te nemen, en vergelijk de
resultaten met de beelden van een voorbespeelde
band. Dit is wellicht ook een goede gelegenheid om
eens precies te zien hoe de tuner- en timer-knoppen
werken. Ook kun je een voorbespeelde band huren
en daarmee verschillende VCR’s vergelijken. Het is
trouwens aan te raden eenzelfde VCR in diverse
winkels te vergelijken.
Een belangrijk voordeel van VHS is dat het aantal
beschikbare camera’s en portapacks aanzienlijk
groter is. Camera’s zijn niet speciaal aan één formaat
gebonden, maar toch lijkt het erop dat een bepaald
merk camera met een VCR van hetzelfde merk beter
werken. Dit gaat echter ook weer niet altijd op, dus
test apparatuur altijd grondig voor je wat koopt.
Ofschoon de prijzen per merk en per formaat niet
veel verschillen, loont het de moeite eens in je
omgeving rond te kijken naar VCR’s en cassettes om
te zien of een bepaald formaat soms een duidelijk
prijsvoordeel biedt. Als je een uitgebreide video
theek wilt gaan opbouwen, kies je natuurlijk het
formaat met de goedkoopste cassettes. VHS is over
het algemeen per uur iets duurder dan Betamax, en
Video 2000 is goedkoper.
In de jaren zeventig was JVC zeer actief op de
markt en daar dankt VHS in Europa zijn huidige
dominerende positie aan. Sony was veel te langzaam
met zijn marketing. Dit wordt wel bewezen door de
percentages van de verkrijgbare VCR’s en tapes
voor VHS 61% van alle te koop zijnde recorders en
55% van alle tapes.
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VHS biedt verreweg de grootste keuze aan VCR’s van elk
niveau. Weliswaar wordt alle VHS apparatuur gebouwd
onder licentie van JVC, maar andere fabrikanten hebben
hun eigen modificaties aangebracht. Zo biedt bijvoorbeeld
de portapack VT-6500 van Hitachi als een van de weinige
VCR’s de mogelijkheid van ‘sound-on-sound’. Daarbij
kan een extra geluidsspoor over het vorige worden aange
bracht zonder dit uit te wissen: muziek over commentaar
bijvoorbeeld.
Alle VCR’s lijken wel op elkaar, maar het loont de
moeite eens precies te kijken wat de afzonderlijke model
len te bieden hebben.
Akai VS5EG/EO

I
AKAI
Q Q Q O & Q

De Europese Akai VS-5 is
een bovenlader. Het front
staal wat schuin, zodat de
bedieningsorganen ge
makkelijk te zien zijn van
uit alle hoeken - een punt
dat bij veel top-loaders
vergeten is.
Op de tijdschakelaar zijn
negen programma’s in te
stellen tot veertien dagen
vooruit. Een infrarood af
standsbediening voor alle

functies wordt standaard
bijgeleverd. Als er een cas
sette wordt opgenomen of
afgespeeld kunnen de toet
sen worden vergrendeld.
En als er tijdens het opne
men iets misgaat laat het
apparaat een zoemer ho
ren.
De tuner werkt met twee
knoppen: een om de sta
tions te lokaliseren en een
om erop af te stemmen

JVC HR 7200

DeJVCHR-7200 is met
een middenklasseprijseen
apparaat dat zijn geld
waard is.
De timer kan tot zeven
dagen vooruit gezet wor
den. Verder: afstandsbe
diening voor alle functies.

beeldzoeken voor- en ach
teruit met negen maal de
gewone snelheid, automa
tisch terugspoelcn en tapememory (de band spoelt
automatisch terug naar een
tevoren ingesteld punt).
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AkaiVPS 7350 (USA)
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Dc Akai VPS-7350, een
Amerikaans model, is een
draagbare VCR die tevens
is bestemd voor de huis
kamer.
Zoals veel Amerikaanse
modellen heeft hij twee
snelheden. De tuner/timer
heeft afzonderlijke audioen video-uitgangen, en kan
dus ook worden gebruikt
bij oudere en industriële
VCR’s, die geen tuner
hebben.
Er zijn twee geluidsspo
ren; stereo is dus mogelijk,
maar omdat bij video de

stereo spoorbreedte maar
Je helft van normaal is, is
de geluidskwaliteit, zelfs
met Dolby, niet bijzonder.
Op de VPS-7350 zit een
slot, waarschijnlijk om te
voorkomen dat de kinde
ren ermee gaan spelen als
de ouders uit zijn.

JVC HR 3330 TR (Europa)
JVC HR 3330 (USA)

Het JVC huiskamerdeck
(boven) is een driesystemen-VCR, afgeleid van
een eerdere populaire JVC
machine.
De mogelijkheden zijn
beperkt: geen beeldzoeken, en de afstandsbedie
ning via een kabel biedt

enkel een pauzemogelijk heid
Zoals gebruikelijk bij
driesystemen-VCR’s is de
spanningskeuzeschakelaar
voor 110,127,220en
240 Ven 50 of 60 Hz wis
selstroom.

Panasonic NV 7200

JVC HR 2200

-

i

lure. Er bestaat een uitvoe
ring van in zwart met zil
ver, populaire kleuren in
Europa.
Er bestaan zes afspeelmogelijkheden: halveen
dubbele snelheid, nor
maal, stilstaand beeld,
beeld-na-beeld en negen
maal de normale snelheid.
Ze kunnen alle met de af
standsbediening worden
gekozen.
Nuttig zijn ook het
vochtwaarschuwingssysteem, dat waarschuwt bij
condensatie in het appa-

raat, de mogelijkheid de
tuner op batterijen te laten
werken, de mogelijkheid
van automatisch terug
spoelen en het Dolby-sysleem, dat voor meer dan
gemiddelde geluidskwali
teit zorgt.
Panasonic beroemt zich
erop een gegoten lichtge
wicht aluminium chassis
toe te passen.

De JVCHR-2200iseen
lichtgewicht portapack,
iets zwaarder dan 5 kilo.
Ondere modellen wegen
ongeveer 8,5 kilo. Hij put
zijn energie uit nikkelcadmiumcellen, die sneller
geladen kunnen worden
dan gewone accu’s.

De HR-2200 werkt op
zijn eigen batterijen, de
netspanning of een 12 V
auto-accu. Verbinding met
de TV vindt plaats via een
ingebouwde RF-eenheid.
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Het Video 2000 systeem
Video 2000 is het Europese antwoord op de Japanse
penetratie van de thuismarkt. Philips, dat samen
met Grundig het Video 2000 systeem heeft ontwik
keld, was ironisch genoeg als eerste op de markt met
het VCR (Video Cassette Recorder) formaat, maar
verloor later terrein aan VHS en Betamax.
Gezien de concurrentie in de videowereld kun je
rustig verwachten dat je concurrent een verder
ontwikkeld model op stapel heeft staan als je met
iets nieuws komt. De slag die Betamax en VHS hen
toebrachten noopte Philips en Grundig ertoe iets te
produceren om de markt te heroveren.
Video 2000 maakt gebruik van 12,5 mm band,
net zoals VHS en Betamax. De cassette van
183 x 109 x 25 mm ziet er van buiten bijna net zo uil
als die van VHS, maar het unieke is dat er twee
sporen zijn, zoals bij een audiocassette; de band kan
dus worden omgedraaid en dat geeft de dubbele
speeltijd. (De door Philips ontwikkelde audiocas
sette, nu over de hele wereld de standaard, lag aan
de Video 2000 cassettes ten grondslag.)
Een tweede groot voordeel is het zogenaamde
Dynamic Track Following (elektronische spooraftasting). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
bewegende videokop die nauwkeurig de loop van
elk videospoor kan volgen, een voorziening die tot
voor kort slechts op professionele machines be
stond. Door het DTF-systeem kunnen de sporen
smaller zijn, kan de band economischer worden
gebruikt en kunnen er twee sporen worden aange
bracht. Ook een stilstaand beeld wordt er erg stabiel
door, evenals de beelden bij slowmotion. Om een
gelijke beeldstabiliteit te bereiken hebben de twee
andere formaten modellen met twee extra videokoppen, maar de resultaten zijn niet zo goed als bij
bewegende koppen. Door de elektronische spooraftasting is bijregelen van het sporen onnodig.
Video 2000 kent verkooptechnische problemen.
Het publiek kent de VHS en de Betamaxmachines
inmiddels goed. Bovendien gebruikt men een dub
belzinnige naam voor de Video 2000 cassettes Video Compact Cassette, VCC - oorspronkelijk
bedoeld om het verband tussen deze cassette en de
zo succesvolle audiocompactcassette naar voren te
brengen. Op de cassette wordt niet vermeld dat hij
voor Video 2000 is bestemd; vandaar de geruchten
dat Video 2000 cassettes nergens te koop zijn,
terwijl toch iedere winkel ze in voorraad heeft.
Waarschijnlijk zal Video 2000 deze problemen
wel te boven komen en gaan floreren; wie meer dan
middelmatige kwaliteit wil moet er aan denken.
Niet alleen DTF maakt V2000 geavanceerd: de
banden hebben aan elke kant een spoor vrij voor
toon vastlegging (=informatie) waardoor randappa
ratuur bestuurd kan worden, bijv, audio-videocombinaties.
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Het meest geavanceerde Video 2000 model, de
Grundig 2x4 super, kwam net op tijd om de
reputatie te redden: enkele eerdere Video 2000’s
deden het slecht. Het unieke DTF-systeem zorgt
voor een voortreffelijke beeldkwaliteit bij stil
staand beeld, slow motion, beeld-na-beeldweergave, on-screen voor- en achteruit spelen en
beeldzoeken, waarbij het beeld ongestoord moet
zijn. Dit is een groot voordeel voor iemand die
bijvoorbeeld zijn stijl van tennissen wil analyse
ren.
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Video 2000 onderscheidt
zich van VHS en Betamax
door de uitvoering van
sommige bedieningsorganen en een deel van de toe
gepaste technologie.
De toetsen van de timer
(1) van de Grundig 2x4
Super zullen iemand die
een rekenmachientje bezit
niet vreemd voorkomen.
Op eenvoudige wijze kun
nen begin- en eindtijden
worden ingesteld zonder
dat eerst een aantal uren en
dagen moet worden door
lopen. Echter, program
meer niet te langzaam: de
microprocessor wist alle
reeds ingevoerde gegevens
als een instructie niet bin
nen de 15 seconden wordt
gecompleteerd.

Vdw2>4

De afstemtoetsen (3) zit
ten achter een klep onder
het frontpaneel. Ér zijn
drie kanaalzoektoetsen.
De twee knopjes voor
fijnafstemming (4) hebben
ongeveer dezelfde functie
als de AFT-schakelaars op
sommige VCR’sen radio’s.
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De ‘Preselect Memory’-toetsen (2) geven aan
de microprocessor door dat
je een opdracht wilt intoet
sen of van de VCR op het
display (6) wilt zoen welke
opdrachten er in zijn ge
heugen zijn opgeslagen.
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Het Dynamic Track Following systeem is uniek
voor Video 2000. De videokop is in staat van stand
te veranderen naargelang hei spoor dat hij aftast.
De zeer kleine videokop (onder) is gemonteerd op
twee onderling verbonden strippen van keramisch
materiaal dal piézo-elektrisch is. Wanneer er een
stroom door de strippen loopt worden ze enigszins
verbogen en bewegen ze de kop naar boven of naar
beneden.
Het diagram rechtsonder laat zien hoe Video 2000
band net als een audioband in twee richtingen
naast elkaar opneemt. Het schuine videospoor
beslaat minder dan de helft van de bandbreedte.
De rest van de band bevat de twee audiosporen

voor elk videospoor en in het midden van de band
twee cue-tracks, waar later, bij een verdere ont
wikkeling, extra controlesignalen op kunnen ko
men. Beide helften van de band zijn eikaars
spiegelbeeld.
Omdat de koppen het spoor zo nauwkeurig
volgen, is er geen behoefte aan een ‘guard track’,
zoals bij Betamax en VHS, waar dit spoor ervoor
moet zorgen dat geen storing van naastliggende
kanalen wordt opgepikt.
De videokop blijft in het juiste spoor door
minimale signalen uit de foutieve sporen op te
pikken, deze te analyseren en vervolgens te mij
den.

M

Spoorregeling is er niet,
maar schakelaar 5 biedt de
keus tussen scherp en softfocus-beeld.
Als de microprocessor
tijdens het programmeren
vijftien seconden aan zijn
lot wordt overgelaten,
wordt het geheugen ge
wist, maar toets 7 geeft je
de mogelijkheid dit zelf te
doen, bijvoorbeeld om een
fout te herstellen.

Ook de ‘Go To’-voorzicning (8) is uniek voor Vi
deo 2000. Als je een be
paalde tijd gerekend vanaf
het beginpunt van de band
intoetst, spoelt de VCR
snel naar de betreffende
plaats. De 2 x 4 Super biedt
verder de voorziening au
tomatisch becldzoeken
(APS) (10), die het begin
en einde van een opname
vindt met behulp van een
audiosignaal.
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Verwarring kan bij de 2 x 4
Super nog welcens ont
staan door de bijschriften
bij sommige toetsen. ‘Stop’
(11) betekent ‘pauze’, ‘Ta
pe’ (12) betekent ‘stop’ en
‘Cassette’ (13) staat voor
‘eject’.
De aanduiding ‘Full’
verschijnt als je meer op
nametijd in het geheugen
wik programmeren dan er
nog beschikbaar is op de
cassette.
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Na het indrukken van de
toets ‘Time Left’ (9) kun je
op het display zien hoeveel
tijd er nog op de cassette
rest. De tijd die een reeds
geprogrammeerde opname
gaat innemen is er dan al
automatisch van afgetrok
ken. Bij dit systeem is het
praktisch al je aantekenin
gen omtrent gemaakte op
namen te baseren op ‘tijd
stippen vanaf het begin’
van de band.
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De aanschaf: Video 2000 recorders

■

Omdat Video 2000 pas tamelijk recent op de markt
is gekomen zijn er nog niet veel modellen. Het 2000
systeem is door Philips en Grundig gezamenlijk
ontwikkeld; ITT, Pye en Bang & Olufsen verkopen
onder hun eigen naam Philips apparaten. B & O
bouwt ze in een eigen kast, met de beroemde B & O
vormgeving, de andere twee plakken er alleen hun
eigen etiketje op.
Grundig heeft zijn eigen model ontwikkeld, een
luxueuze uitvoering die algemeen als het meest
geavanceerde model wordt beschouwd dat mo
menteel te koop is.
Dat het Video 2000 systeem nog jong is brengt
zowel voor- als nadelen met zich mee. Echter, de
nadelen liggen op het commerciële vlak: de videohandel ziet er weinig heil in nog weer eens een
derde soort band in voorraad te houden, terwijl de
voordelen op het technische vlak liggen.
Philips heeft de gelegenheid te baat genomen om
van zijn twee concurrenten te leren. De VCC (Video
Compact Cassette) kan snel spoelen in zijn behui
zing, zoals de cassettes van VHS, óf zonder van de
koppen los te komen, zoals die van Betamax. Voor
een tweede audiokanaal is van het begin af aan
ruimte gelaten in de VCC, waardoor stereogeluid en
gescheiden opnamen op twee kanalen mogelijk zijn,
terwijl VHS en Betamax, met hun vaste videokoppen, het videospoor maar weinig kunnen versmal
len en dus weinig ruimte over hebben voor een extra
audiospoor. Het kan wel, maar de kwaliteit is dan
hoogstwaarschijnlijk minder.
Aanvankelijk ondervond Video 2000 nog al wat
kritiek omdat het ongelooflijk gevoelige DTF (Dynamic Track Following) systeem, dat voor een
perfecte stand van de koppen ten opzichte van de
band moet zorgen, niet volmaakt functioneerde.
Grundig heeft echter aangetoond dat deze kinder
ziekten waren overwonnen met als resultaat een
door niets overtroffen beeldkwaliteit. Vergeleken
met de andere svstemen zijn stilstaand beeld,
slowmotion en beeldzoeken zeer storingsvrij.
Heeft Video 2000 de toekomst? Zolang het sys
teem geen groter marktaandeel heeft is dat moeilijk
te voorspellen, maar we hoeven zeker niet te vrezen
dat het een dood geboren kindje zal blijken. Voor
bespeelde banden zijn inmiddels bijna overal ook
voor dit formaat te koop. Veel enthousiastelingen
beweren ook nu nog dat de oude Philips formaten,
VCR en VCR-LP, een beeld van topkwaliteit geven,
na zo veel jaren. In ieder geval is Philips met zijn
nieuwe systeem volop terug in de race.
Samenvatting van bijzondere kenmerken van de
Philips V2000: tapes 8 uur i.v.p. 4 uur; voorkeurs
zenders 26, resp. 32; vooruitprogrammering van 5
programma’s tot 16 dagen, resp. 5 tot 99 dagen;
Go-To systeem m.b.v. een microprocessor.
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Philips VR-2022 (Europa)

Voor Philips, uitvinder
van de Video 2000, was de
VR-2022 (boven) een stap
vooruit. Ernstige moei
lijkheden met het eerste
model, de VR-2020, nood
zaakten tot iets aanzienlijk
beters. In de tussentijd
werd maar alvast een ver
beterde versie van de VR2020 uitgebracht; de VR2021

De VR-2022 heeft alle
trucagemogelijkheden die
bij de oudere modellen
ontbraken, én van de hoge
kwaliteit die Video 2000
kan bieden. De‘Search’en ‘Store’-knopjes moeten
nog steeds met een puntig
voorwerp worden inge
steld, bijvoorbeeld met een
balpen - niet zo elegant,
maar hel voorkomt fouten.

Philips VR-2020 (Europa)

De Philips VR-2020 (bo
ven) kwam in 1981 als eer
ste Video 2000 recorder op
de markt. Aanvankelijk
waren er weliswaar
problemen met de DTF,
inmiddels juist de grote
kracht van Video 2000,
maar ook toen was dit sys
teem al veelbelovend. De
problemen met de 2020’s
waren misschien het ge-

volg van Philips’ wens op
de markt te komen vóór
VHS en Betamax samen
het monopolie zouden
hebben verworven.
De VR-2020 is, evenals
de Grundig 2 x 4, in prin
cipe voor de massamarkt
bestemd; hij is vriendelijk
geprijsd. Stilstaand beeld
zit er niet op.

DE VIDEO-KOOPGIDS

Microvideo van Technicolor

Momenteel bestaan er drie populaire huiskamervideosysternen, maar misschien gaat een vierde,
volledig draagbaar systeem, dal al te koop is in
Amerika en Europa, terrein winnen.
De Technicolor 212 (linksonder) weegt slechts
3,2 kilo en de tuner 5112 slechts 1,9 kilo. Daarmee
zijn ze voorlopig de lichtste ter wereld. De para
chutist (rechtsonder) laat zien hóe draagbaar dat wel
is. In ons land is dit apparaat op de markt als type

ter

Technicolor 212E. Bovendien is er ook nog de
Fukai FG12V die(zonder tuner)2,3 kg weegt. Het
formaat staat bekend als CVC.
De Technicolor 212 gebruikt een band die maar
6 mm breed is en cassettes die maximaal één uur
kunnen spelen. De echte liefhebbers zullen waar
schijnlijk op band van 6 mm opnemen en daarna
kopiëren op 12,5 mm. Dit draagbare systeem vult
een huiskamervideo prima aan.
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ITT VR-483 (Europa)
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De 20VR20 van Pyefonder) is de Philips 2020 on
der pseudoniem. Het is
overigens heel gebruikelijk
dat elektronische artikelen
onder een andere naam
verkocht worden, vaak en
kel in een andere kleur, en
natuurlijk met een eigen
merkplakker. Pye ver
koopt de VR-2022 als
20VR22; daarnaast is er
een20VR23.
Naast Philips is Grundig
nog steeds de enige met
écht eigen Video 2000
recorders.

De ITT VR-483 (boven) is
de Philips VR-2020 met
een ITT merksticker. Du
VR-580 is de VR-2022; en
de VR-482 en -483 zijn
vroegere, minder uitge
breide en goedkopere mo
dellen, qua stijl iets gewij
zigd.
Ook Bang & Olufsen,
bekend om zijn audioapparatuuren televisietoestel
len met futuristische
vormgeving, is op de
markt met een Philips
VCR, maar in een eigen
behuizing. Het apparaat
ziet er heel anders uit dan
het origineel van Philips.

Pye 20VR20 (Europa)
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Het U-matic systeem
Toen het in het begin van de jaren zeventig werd
geïntroduceerd betekende het U-matic systeem een
omwenteling op videorecordergebied. Vóór U-ma
tic hadden alle videorecorders open spoelen (has
pels). De bandinvoer moest met de hand gebeuren,
of op zijn minst gedeeltelijk, via een moeilijke
bandloopweg (maar de gebruikte band was wel
sterker dan de cassetteband die we nu gebruiken).
Cassettes zijn veel gemakkelijker in het gebruik en
hoewel de band verhoudingsgewijs maar smal is
(19 mm tegenover de professionele reel-to-reelband van 50,8 mm, biedt U-matic een acceptabele
kwaliteit voor montages en uitzendingen.
De band is niet alleen breder, de snelheid van
95 mm per seconde en de schrijfsnelheid van 8,54
meter per seconde liggen ver boven die van het
gebruikelijke huiskamersysteem. De cassettes van
219 x 138 x 31 mm en het apparaat zelf (646x425 x
225 mm) zijn ongeveer twee maal zo groot als de
grootste huiskamerversie. Om de U-matic portapack over een zekere afstand te vervoeren moet je
beschikken over een speciale, en vooral stevige,
rugzak en een heleboel fanatisme!
De U-matic is een industriële machine. Naar
professionele normen gemeten is hij klein, simpel te
vervoeren, goedkoop en gemakkelijk in het ge
bruik. Hij kan en presteert meer dan het gemiddel
de huiskamermodel, wat betreft beeld én geluid,
maar de kloof tussen beide wordt kleiner voor zover
het het aantal mogelijkheden betreft. Het feit dat de
U-matic door zijn grootte meer elektronica kan
herbergen zal toch kwalitatief wel een voordeel
blijven.
Een heel nieuw videotijdperk kan aanbreken met
de komst van VHS en Betamax apparaten van
industriële kwaliteit. Deze zullen een plaats vinden
tussen U-matic en huiskamermodellen in. Kwalita
tief zullen ze de U-matic benaderen terwijl deze
VCR’s gewone Betamax en VHS cassettes gebrui
ken, en dat geeft dan weer nieuwe uitwisselingsmogelijkheden tussen amateurs en professionele ge
bruikers. Waarschijnlijk blijft voor omroepkwaliteit het bredere bandformaat toch noodzakelijk.
U-matic wordt in hoofdzaak gebruikt op scholen,
in de industrie en in videostudio’s; die hebben
betrekkelijk goedkope apparatuur nodig die toch
professionele kwaliteit levert. Voor de serieuze
videoamateur is het systeem het neusje van de zalm;
echte omroepkwaliteit komt ermee binnen zijn
bereik.
De belangrijkste reden, waarom de U-matic het
in de huiskamer moest afleggen is de beperkte
speelduur van slechts één uur. Ook de professionele
gebruikers zullen gïnteresseerd zijn in economi
scher gebruik van banden zodra de kwaliteit van
Bèta, VHS of V2000 dit zullen evenaren.
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De CR-6060ET van JVC bestaal in twee versies,
enerzijds met PAL en SECAM, en daarnaast de
driesystemenversie, ook geschikt voor NTSC.
U-matics worden, anders dan huisrecorders, als
schakels in een serie uitgebracht, bedoeld om
gezamenlijk met de bijbehorende apparatuur te
worden gebruikt. De fabrikant komt veelal niet
alleen met een nieuw model U-matic, maar met
een volledige nieuwe serie van op elkaar afgestem
de machinerie.
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Om op een gewone TVontvanger een band te
kunnen afspelen moet het
videosignaal van de U-ma
tic worden omgezet in een
RF-signaal.
Aan de achterkant van
de CR-6060 wordt een RFconvertor aangesloten van

o

O

hetzelfde systeem als dal
van de TV-ontvanger
(PAL, SECAM of NTSC),
en deze moet op het juiste
kanaal worden afgestemd.
De eenvoudige keuzeschakelaar (uiterst links)
schakelt twee audiokanalen op afzonderlijk of ge
zamenlijk gebruik.
De ‘ Auto’-schakelaar
(links) laat in de stand ‘Repeat’ de band eindeloos
herhalen; in de stand
‘Search’ stopt hij de band
als de teller op nul komt.

DE VIDEO-KOOPGIDS

‘ET’ in het typenummer
van de CR-6060 betekent
‘Europe/Triple Standard’
(voor Europese of alle drie
de systemen). Dezelfde
VCR wordt in Amerika
verkocht voor hel NTSCsysteem. De PAL VCR
kan zowel opnemen als
weergeven in PAL en SECAM, maar voor weergave
van NTSC moei schake
laar 1 (rechtsonder) worden
bediend. Opnemen in
NTSC is niet mogelijk.

Het bedieningspaneel van
de U-matic (rechtsonder)
ziet er wat ingewikkelder
uit dan dal van de gewone
huiskamer-VCR. Er zijn
twee geluidssporen, te kie
zen met de audio-selectschakelaar (2). Het geluidssterkteniveau wordt
ingesteld met aparte knop
pen (8) en meters per ka
naal, en de ‘Audio 1'-scha
kelaar maakt het mogelijk
achteraf geluid in te dub
ben op het spoor dat nog
vrij is.
De ‘ Auto’-schakelaar (3)
biedt de mogelijkheid het
afspelen van een band au
tomatisch eindeloos te
herhalen. Nog maar weinig
huiskamer-VCR’s hebben
deze mogelijkheid, maar
dar zal in de toekomst wel
veranderen.
De ‘Colour Lock’-regelaar (4) biedt bij kleur en
zwart-wit de mogelijkheid
kleurafwijkingen te corri
geren.
Met de ‘Skew’-knop (6)
kan beeldvervorming wor
den gecorrigeerd; bij een
gewone VCR is daar een
monteur voor nodig.
Via de ‘Timer Record
Control’ (5) kan de CR6060 met een afzonderlijke
schakelklok worden ver
bonden.
Het was Sony die in het
begin van de jaren zeventig
de ‘U-matic’ op de markt
bracht. De machine is zo
goed gebouwd, dat deze
nog steeds, vrijwel onver
anderd, gebruikt wordt.
Het bedrijfsleven, dat
veelvuldig gebruik maakt
van de U-matic, heeft dik
wijls voldoende aan de be
perkte speelduur van één
uur.

om videosignalen naar een
monitor te voeren uitslui
tend voor weergave. Ge
wone huiskamer-VCR’s
hebben deze mogelijkheid
niet; die zijn ontworpen
om continu met een T Vtoestel verbonden te blij
ven.
Wanneer er van een TV
moet worden opgenomen
moet op connector 3, aan
de achterzijde van de Umatic, een RF-decoder
worden aangesloten. De
‘Video in’/‘Video out’-bus-

De CR-6060 is een typi
sche U-matic voor opname
en weergave. Enkele regelorganen op het achterpanee\(onder) kunnen de ge
bruiker van huiskamervideo onbekend voorkomen.
De‘Playback mode’-schakelaar (1) heeft een
stand ‘Auto’ (normaal
weergeven), ‘B/W’ (zwart
wit) en ‘Dubbing’ (om een
opname op een andere ma
chine over te nemen).
De TV-ontvanger/monitor-aansluiting (2) dient

sen (4), gewoon op profes
sionele VCR’s, worden ook
steeds algemener op huiskamerapparatuur. De
‘Audio in’/‘Audio out’ - 5
aansluitingen zijn dat al
helemaal.
Verandering van voltage
is minder gemakkelijk dan
bij een gewone VCR. Met
knop 6 kan het voltage
worden ingesteld, maar de
fabrikant geeft de raad de
handelaar te raadplegen.
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De aanschaf: U-matic recorders
U-matic is ontworpen voor industrieel en professio
neel gebruik; de skala van modellen met hun
onderlinge verschillen wijkt daarom nogal af van
series gewone huiskamer-VCR’s. Let bij aankoop
meer op wat je ermee wilt gaan doen dan op prijs of
mogelijkheden. Voorzieningen die bijna alle huis
kamer-VCR’s bieden heeft een U-matic niet; bij een
normale toepassing is dat niet nodig.
Het basis U-matic model, gewoonlijk in gebruik
op scholen en universiteiten, kan alleen maar af
spelen. Een opnamemogelijkheid zou de prijs maar
verhogen en het gevaar met zich brengen dat
waardevolle voorbespeelde banden gewist worden.
Er bestaat een driesystemenuitvoering, met bijpas
sende monitor, die PAL, SECAM en NTSC banden
kan afspelen, wat voor onderwijsdoeleinden duide
lijk een pre is. Alle U-matics hebben twee geluidskanalen.
De player/recorder lijkt het meest op een gewone
huiskamer-VCR. Opnemen is mogelijk via een
camera of een andere machine; gewoonlijk niet via
een TV-toestel, tenzij dat een video/audio-uitgang
heeft of de mogelijkheid er een RF-modulator op
aan te sluiten. Gewoonlijk biedt een U-matic de
voorzieningen auto-tape-search en stilstaand beeld,
maar beeldzoeken niet.
Ook bij de huiskamer-VCR is het dubbele ge
luidsspoor in opkomst; voorlopig hebben enkel
Video 2000 en sommige Betamax en VHS modellen
dat nog. Het geeft de mogelijkheid op het ene spoor
muziek en op het andere commentaar op te nemen,
of stereo-opnamen te maken; de sporen kunnen
afzonderlijk of gezamenlijk worden afgespeeld.
Dubbele geluidssporen zijn ook te vinden op in
dustriële machines van VHS en Betamax (bij de
laatste alleen in Amerika).
De portapack werkt met een kleinere versie van
de U-matic cassette; de spoelen zijn even groot, de
speeltijd is twintig of dertig minuten. Normale
cassettes passen er niet in. In tegenstelling tot de
netspanningsapparaten hebben de meeste portapacks de mogelijkheid van beeldzoeken; ze geven
bijzonder storingsvrije overgangen van opname
naar opname.
Veel U-matic gebruikers willen beschikken over
alle ontwikkelde edit-voorzieningen. Daar zijn de
ingewikkeldste en duurste machines voor nodig,
met alle denkbare logische schakelingen inge
bouwd. Ze moeten perfecte cue-, review- en slowmotionschakelingen hebben, om op het beeld
nauwkeurig het begin en het einde van een opname
te bereiken, en volkomen storingsvrije lassen kun
nen maken. De hoofd-VCR kan worden aangeslo
ten op een TBC (Time Base Corrector), zodat de
signalen van de invoer-VCR of de camera precies
kunnen worden gesynchroniseerd.
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De meeste U-matics die nu op de markt zijn maken deel
uit van een serie apparaten van een bepaalde fabrikant;
zelfs als een VCR compatibel is met andere blijft het ver
standig je aan één bepaald merk te houden.
Montage apparatuur werkt gewoonlijk alleen maar voor
het systeem waarbij ze is ontworpen.

Panasonic
NV-9200
(Europa)

De Panasonic NV 9200 is
de Europese driesystemenuitvoering van een ty
pische U-matic. Verder in
deze serie het basismodel
NV-9210(met PALen
SECAM, geen NTSC), een
VCR speciaal voor monta-

gedoeleinden, een editunit, een portapack en een
speciale ‘High performan
ce’ VCR,deNV-9240,die
extra voorzieningen heeft
om als optimale invoerVCR tc dienen bij het
■ elektronisch monteren.

I

Panasonic NV-8170

De NV-8170 van Panaso
nic (boven) is een voor in
dustrieel gebruik bedoelde
VHS machine. Het afgebeelde model kan alleen
weergeven. DeNV-8200
kan ook opnemen; ze kun
nen samen met gewone
huiskamerapparatuur

worden gebruikt, evenals
met een edit-controller.
In Amerika bestaal al
een industriële serie van de
Betamax, maar die is niet
geheel compatibel met de
Betamax huiskamermodellen: de opneem- en afspeelsnelheid is hoger.
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JVCCP-5500

U-matic portapacks, zoals
de CR-4400 van JVC
(links), gebruiken een
kleinere cassette met gelij
ke spoelafmetingen. Die
kunnen op een normaal
huiskamerdeck worden
gebruikt, maar het omge
keerde is niet het geval.
U-matic portapacks zijn
erg robuust. Dit model

weegt met de ingebouwde
oplaadbare batterijen 11
kilo. Het werkt ook op de
autoaccu.
De automatische assemble-edit-voorziening
geeft perfecte overgangen
van opname naar opname,
de twee audiokanalen heb
ben een balansregelaar en
een piekbegrenzer.

JVC CR-4400

De JVC CP-5500(rec/u$),
een afspeelmachine van
een nieuwe generatie, heeft
enkele bijzondere voorzie
ningen.
DeCP-5500enzijn
broertje, de opname/weergave-VCR CP-6600, kun
nen van buiten af gesyn
chroniseerd worden met
een tijdbasiscorrector
(TBC), waardoor een zelfs
voor uitzending geschikte

kwaliteit wordt bereikt.
Deze VCR’s kunnen ook
rechtstreeks van de band
FM-geluid opnemen en op
een andere machine over
brengen zonder merkbaar
kwaliteitsverlies - iets uit
zonderlijks.
Gewoonlijk moet het
signaal eerst in een video
signaal worden omgezet en
daarna weer in een FMsignaal.

De VP-2030 van Sony
(links) werkt met PAL; in
Amerika is er het NTSCmodel VP-2000. Alleen af
spelen is mogelijk. De VO2631 (in Amerika de VO2611) kan zowel opnemen
als weergeven en kan wor
den gecombineerd met Sony’s Random Access Con
troller, de RX-353.
Deze kan op een band
rot 63 fragmenten van een

Sony VP-2030 (Europa)
VP-2000 (VS)

De VO-5800 (reehts), een
van de machines uit Sony’s
Type-5-serie, werd in 1982
op de Amerikaanse markt
gebracht.
Type 5 is het eerste Umatic voor laadsysteem; de
apparaten passen met een
breedte van 48 cm in een
rack. Om de bedieningsorganec beter zichtbaar te

doen zijn is het onderste
deel van het paneel iets
schuin geplaatst.
De afspeelsnelheid is
continu variabel van één
dertigste tot vijf maal nor
maal; beeldzoeken op ho
gere snelheid is mogelijk
als het apparaat wordt aan
gesloten op een edit-controller.

SONV

9
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LiltPï
Sony VO-5800 (VS)

code voorzien en in zijn
geheugen registreren. Ie
der deel wordt naar belie
ven teruggezocht; ook
kunnen acht vooraf inge
stelde fragmenten in een
geprogrammeerde volgor
de worden afgespeeld. De
ze voorziening is bijzonder
geschikt voor educatief ge
bruik. De meeste U-matics
kunnen op zo’n apparaat
worden aangesloten.

Keuze en gebruik van accessoires
Het aantal accessoires dat beoogt te voldoen aan de
behoeften van zelfs de meest veeleisende videohobbyïsten groeit met de dag. Het is echter bijna
onmogelijk de waarde van al deze accessoires te
schatten, en wel om twee redenen. Ten eerste blijft
de markt constant in beweging. De VCR’s worden
verbeterd, waardoor sommige accessoires overbo
dig worden, en andere moeten worden vervangen
door modellen met meer mogelijkheden, of door
modernere uitvoeringen. Ten tweede: wat voor de
een overbodig is kan voor de ander noodzaak zijn.
Het nut van een accessoire wordt altijd door de
gebruiker bepaald, of het nu dient om de beeld- of
geluidskwaliteit te verbeteren of alleen maar voor
het gemak.
Er zullen geen twee VCR-eigenaren zijn die wat
dit betreft gelijke prioriteiten stellen, maar toch zijn
er een paar artikelen zonder meer noodzakelijk te
noemen. Gereedschap om fouten op te sporen en
kabels te repareren valt daaronder, evenals een set
reservekabels, want de meeste alledaagse storingen
aan VCR’s betreffen nu eenmaal de kabels.
Adaptors van het ene type connector naar het
andere zijn bijzonder nuttig, vooral als je vaak
apparatuur van anderen gebruikt. Het is, zeker als
je ‘vreemde’ apparatuur voor langere tijd wilt
gebruiken, beter even een kabel te monteren. Er
zijn complete setjes in de handel om onderlinge
verbindingen te maken tussen VCR’s, TV’s en
randapparatuur zoals videospellen, computers en
beeldplatenspelers. In ons land staat het accessoiregebeuren nog een beetje in de kinderschoenen.
Momenteel ben je nog aangewezen op het toebehorenprogramma van de fabrikant. Zo heeft Philips
een goede keuzse bij het V2000 assortiment: van
videocassettes en reinigingscassettes tot diverse
types afstandsbediening, zoals aanpassingspunten,
ontvangers voor draadloze afstandsbediening, audio/video-adaptor voor mengen (audio) en kopiëren
(video) die microfoon, platenspeler, audiorecorder
of radio voor video opneembaar maakt. Tenslotte
kun je dan nog je hele systeem aansluiten via een
schakelpaneel zoals Video Mate, Video Commander
of de mengtafel van Sony.
Houd altijd één ding goed in gedachten: ga uit
van je eigen behoeften, dus sta kritisch tegenover
reclame!
Het aantal hulpmiddelen is zeer uitgebreid:
monteergereedschap, opbergsystemen, reinigings
cassettes, kabelschoentangen, enzovoort, enzo
voort. Maak je geen zorgen als je toch niet precies
kunt vinden wat je zoekt: de kans is groot dat het
spoedig op de markt zal komen of dat een gespeciali
seerde firma het al heeft - misschien niet precies wat
je in gedachten had, maar dan toch iets wat er erg
veel op lijkt.
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Kleine zwarte doosjes
Veel van de nuttigste accessoires voor de VCR zijn
ondergebracht in een weinig pretenderende be
huizing. Bijvoorbeeld:
1 De reclamekiller. Het gewone programma
wordt opgenomen, reclame niet. Zo wordt de
STER op z’n Amerikaans nog aanvaardbaar.
2 De stereosimulator. Splitst het geluidssignaal
en maakt er namaakstereo van.
3 De kabelsplitser. Nuttig voor wie een kabelaan
sluiting én een eigen antenne heeft. Je kunt via
één kanaal een programma opnemen terwijl je
via een ander kanaal naar een programma van de
kabel kijkt.
4 De beeldkwaliteitverbeteraar. De storing tus
sen zelf gemonteerde scènes en op plaatsen waar
bij het opnemen de pauzetoets is ingedrukt,
wordt verminderd. Hij kan het beeld wegfaden
tot zwart, of juist extra sprekende kleuren
inbrengen.
5 De detailophaler. Het videosignaal wordt
scherper, waardoor bij opname minimaal kwa
liteitsverlies optreedt.

2 Connectors

3 RF-signaalsplitser

w

4 FM-aanpassingstransformatc

1 Kabelbanden

llllllllllllllllllll

Een nuttige reeks acces
soires zie je hier afgebeeld.
Verstelbare kabelbanden
(1) helpen de kabels netjes
en onbeschadigd te hou
den; je kunt ze meermalen
gebruiken. Een stel con
nectors voor noodgevallen
(2) zal van onschatbare

waarde blijken om losge
raakte verbindingen te
herstellen, vooral voor de
camerabezitter. Een RFsignaalsplitser (3) verdeelt
het ontvangen signaal in
tweeën zodat twee TV’s of
VCR’s aangesloten kunnen
worden. Een FM-aanpas-
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Gebruik van een tape-splicing-set
Maak de klemmen los (1) en leg de bandeinden die
je wilt plakken met de glimmende kant naar boven
in de gleuf, zó dat ze elkaar bij de schuine inkeping
iets overlappen (2). Maak dan de klemmen vast.
Houd de tape met een vinger vast en snij door de
inkeping (3). Haal de stukjes bandafval weg,
breng de montagetape aan (4) en snij die af waar hij
over steekt.

Een krimptang is vaak heel goed bruikbaar in
plaats van een soldeerbout. Strip de kabel (1) en
bevestig de binnenader aan de connector (2).
Schroef vervolgens het kunststof beschermbusje
vast (3) en klem met de krimptang de manteldraadjes vast (4).

1

2

2

4

4

8 Zeskante sleutels

£

11 Adaptorset

9 Stofkapjes

-

sj
5 Krimptang

u

nrnninn
7 Spanningszoeker

10 Radiosleutels

12 Sneiwisser

mi
6 Holnieten
H:j 1111111111H11111111111111 1111111111111111H1111H111111111111111

singstransformator (4)
maakt het signaal van de
VHF-antenne geschikt
vooreen FM-tuner. Een
krimptang (5) met metalen
holnieten (6) is gemakke
lijk om zonder rompslomp
nette verbindingen te ma
ken. Een spanningszoeker

(7) heeft een neonlampje
dat oplicht wanneer er een
spanning van 220 tot 250 V
op komt te staan: handig
om te testen of iets onder
netspanning staat. Met een
set zeskante sleutels (8)
kun je binnenzeskanten
vastzetten of losdraaien.

Gebruik stofkapjes (9) op
aansluitingen die je niet
gebruikt. Radiosleutels
(10) vergemakkelijken het
werken aan tal van elektri
sche verbindingen. Met
een adaptorset (11) met een
stel connectors, mannetjes
en vrouwtjes, en enkele

sleutels kun je snel voorlo
pige aansluitingen maken.
Gebruik om te voorkomen
dat er op een nieuwe op
name nog sporen van een
vorige aanwezig zijn een
sneiwisser (12).
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Beeldplaten
Beeldplaten zien er ongeveer uit als langspeelplaten.
Op hun oppervlak bevinden zich microscopisch
kleine insluipingen die de dragers zijn van de beeld
en geluidsinformatie. Het afspeelapparaat wordt op
een TV-toestel aangesloten en daarop verschijnt dan
het beeld.
De eerste beeldplatenspeler werd in de jaren
twintig ontworpen door John Logie Baird. Hij
gebruikte een draaiende trommel met een groot
aantal nauwkeurig gerangschikte perforaties.
Hiermee werd het beeld afgetast, dat werd omgezet
in een radiofrequent signaal. De ontvanger bezat
een gelijksoortige trommel, die synchroon liep met
de cameratrommel en die hel beeld weer opbouwde.
Baird maakte gebruik van de toenmalige grammo
foonplatentechnologie om zijn 78-toerenplaten te
produceren. De signalen die ontstonden als de plaat
op een speler werd afgedraaid gingen naar een Baird
ontvanger en lieten daarop twaalf stilstaande beel
den zien.
Toen aan het einde van de jaren dertig het
systeem van Baird door het elektronische TV-systeem van EMI werd vervangen, verdween ook
Bairds beeldplaat. Pas in de jaren zeventig werd het
idee weer opgevat door de Europese firma’s Telefunken en Decca. Dit resulteerde in de Teledec
speler, waar in gewijzigde vorm een zelfs nog ouder
idee dan dat van Baird in was verwerkt: de golvende
groeven van Edisons oorspronkelijke geluidscilinder. De reden hiervoor was dat men meer informa
tie wilde opslaan in smallere groeven op de plaat.
Toch moest de plaat nog met een snelheid van
vijftienhonderd omwentelingen per seconde draai
en wilde men een acceptabele beeldkwaliteit berei
ken - overigens een gebruikelijke snelheid bij de
veel hedendaagse systemen. De plaat had een
speelduur van slechts tien minuten.
Een verbetering van het Teledec systeem kwam
van Matsushita Electric of Japan, dat dank zij een
ultrafijn perssysteem één uur beeldmateriaal wist
vast te leggen op een plaat die met een drukgevoelige kop werd afgetast. Deze kop detecteerde de
groefmodulaties en zette die om in een videosignaal
voor het TV-toestel.
Pas de komst van de precieze, verfijnde technolo
gie van de jaren tachtig heeft het systeem van
Matsushita levensvatbaar gemaakt. RCA kwam als
eerste op de markt met zijn Selecta Vision. Dit
systeem werkt met een kop die biljoenen uitwijkin
gen in de groef van de plaat aftast en er een
videosignaal van maakt, dat varieert met de ver
schillen in impedantie als de kop op en neer
beweegt. Video High Density (VHD) van JVC
werkt op soortgelijke wijze. Philips heeft een nieuw
optisch systeem ontwikkeld, LaserVision waarbij
een laserstraal de plaat leest.

De eerste videoplaat
verscheen al in 1928 op
de markt. Hij was ge
maakt van schellak,
evenals de grammoioonplaat in die tijd, en werd
afgespeeld op een
grammofoon die meteen
Baird TV-ontvanger was
verbonden. De plaat
bood twaalf tamelijk
slechte stilstaande beel
den. Het Londense wa
renhuis Selfridges ver
kocht ze in de jaren der
tig. Of dit een succes is
geweest valt niet te ach
terhalen, omdat het niet
bekend is hoeveel er ver
kocht zijn. Aan te nemen
valt dat het niet bijzonder
was.

Selecta Vision van RCA
legt de informatie op de
plaat vast als op- en neer
gaande bewegingen in een
V-vormige spiraalgroef
(rechtsonder). Bij het af
spelen volgt een diamant
naald de groef. Met een
metalen elektrode wordt
het signaal gelezen, dat aan
het TV-toestel wordt toe-

Het VHD-systeem van
]NC (rechts) werkt met
‘micropits’ van tweeërlei
soort. Sommige dragen de
audio- en video-informatie, andere spoorinformatie. De spoorsignalen re
gelen de loop van de saffier
over de plaat. Anders dan
bij Selecta Vision blijven
aftastnaald en plaat ge
scheiden dooreen plastic
hoes. Hoewel men in Japan
graag beweert, dat het
beo' 1 stilgezet kan wor
den, kan dit alleen maar
door het beeld te herhalen.

gevoerd. Anders dan bij de
meeste audioplaten be
schrijft de naald geen cir
kelvormige maar een
rechtlijnige baan (linkson
der). Dit zorgt vooreen
helderen rustig beeld. Het
is beduidend goedkoper
dan LaserVision maar
minder. Bovendien slijt
het.

Groef
' Naaldpunt
Elektrode
Naald

Elektrode
11

Micropit

Spoorsignaal

Video- en audio-informatie
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Om beeld en geluid weer te
kunnen laten verschijnen
moet op videoplatcn een ont
zettende hoeveelheid informa
tie zijn opgeslagen. Eén uur
TV vereist meer dan 10.000
beelden. Deplaatgroeven
moeten dus erg smal zijn, dicht
naast elkaar liggen en zeer ac
curaat gesneden worden. Alle
moderne platen zijn gemaakt
van plastic. Voordesvstemen
van RCA en JVC moet dit zeer
goed geleidend zijn. Philips
platen hebben een reflecteren
de laag.
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Laser Vision (onder) is een
uitvinding van Philips. Dc
technologie verschilt vol
komen van die van JVC en
RCA. De grote vooruit
gang is dat de modulatie
die op de reflecterende
plaat is aangebracht, wordt
afgetast met een smalle he
lium laserstraal. Een serie
lenzen, roosters, prisma’s
en spiegels richt de laser

1

straal op de plaat via een
aftastlens. Komt de straal
op een micropit (informa
tiedrager) in het zilverach
tige oppervlak, dan wordt
de straal gereflecteerd. Die
gereflecteerde straal gaat
dan terug naar de fotodio
de, die het uitgaande sig
naal levert Aanvankelijk
heete Laser Vision Video
Longplay System (VLP)

I

en werd door Philips op de
Amerikaanse markt al in
1978 geïntroduceerd. Na
wat problemen in het begin
is het uitgegroeid tot een
heel goed systeem, dat een
grote toekomst te gemoet
gaat, hand in hand met de
ontwikkeling van de chip
en de huiscomputer.
Bij een gelijksoortig
systeem waar Thompson

CSF in Frankrijk mo
menteel aan werkt, wordt
de laserstraal niet ge
reflecteerd, maar gaat hij
dwars door de plaat heen.
Variaties in de hoedanig
heid van de straal, die wor
den veroorzaakt door de op
de plaat vastgelegde in
formatie, bouwen dan het
voor hetTV-beeld nood
zakelijke signaal op.

Aftastlens

Laser

Radiale spiegel
f
Rooster

Tangentiale spiegel

<

Prisma

03

Laseraftasting is nu dus
danig geperfectioneerd dat
kleine beschadigingen van
de plaat niet langer van in
vloed zijn bij het afspelen.
Microchipschakelingen
zorgen verder voor de
grootst mogelijke nauw
keurigheid.

Fotodiode

Teruggekaatste
straal (rood)
Binnenkomende straal
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De aanschaf: beeldplatenspelers
Mogelijk wordt de beeldplaat het begin van een
volledig nieuwe generatie video, misschien een
complete commerciële ramp. Voor de consument
die voor een beeldplatensysteem wil kiezen, hangt
veel af van wat hij van zijn installatie verwacht.
Momenteel brengt de fabricagetechniek met zich
mee dat alle bestaande systemen uitsluitend af
kunnen spelen; TV-uitzendingen opnemen kunnen
ze niet, en je kunt er evenmin een videocamera op
aansluiten.
Voorstanders gaan ervan uit dat de kwaliteit beter
is dan die van welke band dan ook, en dat in de
toekomst de prijzen zullen dalen. De waarde van
dergelijke argumenten is momenteel moeilijk te
schatten; wel staat vast dat platen die geen last
hebben van stof, krassen, enzovoort - een voordeel
dat Philips videoplaten bieden - een langer leven
kunnen hebben dan banden.
Aan het begin van de jaren tachtig waren er drie
concurrerende systemen, waarbij Selecta Vision van
RCA aan de kop lag. De prijs was onder de 500
dollar en het was het enige systeem dat op de markt
was. Gelijksoortige prototypes waren geproduceerd
door Sanyo, Hitachi, Toshiba, Zenith en Radio
Shack. Ze zijn gevoelig voor stof, en zelfs kleine
krasjes op de plaat beïnvloeden de weergave.
Philips’ Laser Vision ziet er uit als een gewone
platenspeler, maar de laser maakt er iets heel anders
van. Een van de grote voordelen van dit systeem voorlopig alleen in Amerika te koop voor rond de
700 dollar - is de plastic beschermlaag van ongeveer
1 millimeter dikte. Omdat er geen sprake is van
mechanisch contact slijt de plaat niet. Het Disco
Vision System van Pioneer, ook in Amerika op de
markt, werkt eveneens met laserstralen en kan
geprogrammeerd worden.
De LaserVision van Philips werd in Engeland
geïntroduceerd in de zomer van 1982 en bij ons
werd het aan het grote publiek gepresenteerd
tijdens de Firato ‘82. De beeldplaat kan terugkijken
op een trage commerciële start, die wellicht samen
hangt met de volgende factoren: te weinig afspeel
bare programma’s (software), productieproblemen
bij de plaat en een te hoge prijs van recorder en
plaat.
Het Video High Density (VHD) systeem van
JVC werkt, evenals het systeem van RCA, door
middel van rechtstreeks contact tussen naald en
plaat; net zoals bij de laserversies wordt het signaal
met behulp van micropits opgeslagen en de naald
kan vrij overal over de plaat bewegen. Totdat alle
systemen een vaste plaats hebben weten te verove
ren en de gebruiker voldoende tijd heeft gehad om
ermee om te gaan en ze te vergelijken, valt niet te
voorspellen welk systeem het meeste succes zal
hebben, als daar al sprake van zal zijn.
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De oudste vorm van de beeldplaat is die welke
sinds het einde van de jaren zestig werd gebruikt
voor het herhalen van actieopnamen bij sportpro
gramma’s. Het betreft hier een magnetische plaat
die volgens dezelfde principes werkt als video
band. Het signaal wordt op de plaat opgenomen en
opgeslagen op concentrische magnetische sporen,
waarbij ieder spoor dertig seconden actie kan
bevatten. De plaat kan op elke snelheid, zowel
voor- als achteruit, worden afgespeeld; ook stil
staand beeld kan worden weergegeven.
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Het aantal beschikbare beeld
platen varieert van systeem tot
systeem, maar de keuze wordt in
ieder geval steeds groter en veelziidiger, van populaire films tot zuive
re onderwijsprogramma’s. De
platen kosten iets meer dan een
derde van voorbespeelde video
banden. Aan iedere kant spelen ze
ongeveer één uur, dus vaak worden
programma’s op een serie ver
kocht. Voor 1982 kondigde RCA
met Selecta Vision de uitgebreidste
serie populair amusement aan, en
tevens steeds meer educatieve pro
gramma’s. Het schijnt dat de on
mogelijkheid van stilstaand beeld
verdere uitbreiding nog steeds in
de weg staat.
Bij de LaserVision van Philips,
die over verder ontwikkelde af
speelapparatuur beschikt, vinden
we twee soorten platen: langspeel
platen voor ononderbroken afspe
len, en platen die korter duren
maar de mogelijkheid van slow
motion en stilstaand beeld bieden.
JVC zegt in de toekomst met VHD
platen te komen die hetzelfde bie
den ah LaserVision, en een uitge
breide keuze wordt in het vooruit
zicht gesteld.
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Wanneer je de beeldpla
tenspeler van RCA wilt
gaan gebruiken, schuif jc
de plaat in het laadcompartiment (1). Je haalt de
hoes weg en drukt op de
functietoets (7). Verlichte
wijzers (2 en 3) laten zien
welke kant wordt afge
speeld en hoe lang. Met de
toets ‘Rapid Access’ (4)
kan snel naar een bepaalde

plaats voor- of achteruit
worden gespoeld, maar tij
dens deze manoeuvre is er
beeld noch geluid. De
beeldzoektoetsen (5) zor
gen voor afspelen op 16
keer de normale snelheid,
voor- of achteruit, met
perfect beeld maar zonder
geluid. Als het nodig is de
plaat te stoppen druk dan
de pauzetoets (6) in.
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De beeldpiatenspeler van
JVC, met ingebouwde mi
croprocessor, is erg flexi
bel. Je brengt de plaat in
een gleuf (1) door op de
toets ‘Load’ (11) te druk
ken, terwijl het geluid op
stereo of tweetalig wordt
ingesteld met knop 2. Ver
lichte displays geven
‘chapter’ (onderdeel) (3),
tijd (4) en speelkant aan.
Een reeks knoppen biedt

(9?

k8

(2) (5)

i

(4)

(?)
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(7)

Om een Laser Vision
beeldplaat van Philips af te
spelen schakel je de stroom
in (1), je licht het deksel (4)
op en legt de plaat erin. Als
je het deksel sluit start de

de mogelijkheid tot met de
hand zoeken (5) en ‘Chap
ter Search’ (6), gepro
grammeerd in een chip.
Wil je bepaalde onderdelen
herhalen dan druk je op de
‘Memory’-toets(7). De
feature beeld-na-beeldweergave, voor- en achter
uit, is er op duurdere uit
voeringen; een pauzeschakeling is standaard.

plaat vanzelf. Het systeem
biedt stilstaand beeld (2)
en beeld-na-beeldweergave, voor- en achteruit. In
beide richtingen is ook
slowmotion (3) mogelijk.

Wil je een bepaalde passa
ge zoeken dan druk je toets
5, ‘Fast forward’, in. Met
’Fast search’ (7) wordt de
hele plaatkant in ongeveer
25 seconden afgespeeld.

De ‘ Audio’-toets (6) geeft
stereo of geluid in twee ta
len (bepaalde platen bie
den verschillende moge
lijkheden).

ooaoooaooooao
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Interactieve videosystemen
Als een videosysteem in staat is te reageren op de
wensen en opdrachten van de gebruiker, spreken
we van een interactief systeem. Bij deze nieuwe
toepassing worden zowel banden als platen gebruikt
en het systeem houdt de belofte van nieuwe leer
methoden in.
Interactief leren met behulp van video houdt in
dat de machine de taak van de leraar overneemt. Als
er een geprogrammeerde band voorhanden is, een
machine om die af te spelen, een monitor en een
apparaat, verbonden met een printer, waarmee de
student antwoorden kan inponsen, biedt een inter
actief videosysteem de mogelijkheid vorderingen en
begrip van de student stap voor stap te toetsen en
aan te geven waar de persoonlijke aandacht van de
leraar nog noodzakelijk is.
Een verdere uitbreiding bestaat daaruit, dat de
afspeler wordt verbonden met een computer, de
Apple II bijvoorbeeld. De extra mogelijkheden die
een computer biedt maken de manier van onderwij
zen flexibeler en het peil hoger.
Overal waar een interactief programma samen
met een VCR gebruikt wordt ontmoeten we dezelf
de moeilijkheid: de toegangstijd (access time). Dit is
de tijd die nodig is om de band van de ene naar de
andere passage te spoelen. De oplossing is videoplaten te gebruiken in plaats van videobanden. Hun
constructie en wijze van afspelen maakt bijna
onmiddellijke toegang tot een ander deel van de
plaat mogelijk. Het enige wat de machine te doen
heeft is de afspeelkop een paar centimeter bewegen
en het volgende deel verschijnt op het scherm. In de
speler is een microprocessor opgenomen, dus is het
mogelijk een infrarood afstandsbediening te ge
bruiken. Geavanceerde machines bieden stereo,
geluid in twee talen of de keuze tussen twee teksten
van verschillende moeilijkheidsgraad.
Als je al in het bezit bent van een televisiemonitor
zou je voor rond de vijftienhonderd gulden of
eenentwintigduizend Belgische franken een inter
actief beeldplatensysteem kunnen kopen. Vergele
ken met band is het echter nog een nadeel dat
leraren en ouders niet zelf kunnen opnemen. Ze zijn
afhankelijk van wat de platenmaatschappijen op de
markt brengen. Het laat zich echter aanzien dat dit
spoedig anders zal zijn.
Interactieve beeldplaten blijken commercieel al
nuttig te zijn bij de verkoop van allerlei soorten
artikelen, van vakantiereizen tot babykleertjes. In
de Verenigde Staten worden al systemen voor
kinderen verkocht die een brede scala van vermaak
en leerzame programma’s bieden.
Samen met de computer biedt de beeldplaat
fascinerende mogelijkheden. De Amerikaanse
Heart Foundation (Hartstichting) brengt een plaat
uit overmond-op-mondbeademing. Bij het afspelen
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wordt de computer verbonden met de slachtofferpop. Bij de praktische oefeningen hoort de cursist
commentaar op zijn vorderingen zoals: ‘De eerste
beademing was te sterk, de derde te zwak.’
Het welhaast vanzelfsprekend datdezeinteractieve
videosystemen in de nabije toekomst steeds meer
mogelijkheden zullen hebben en steeds meer ge
meengoed in de huiskamer zullen worden.

Verbonden met een TVmonitor groeit de Disco
Vision speler van Pioneer
uit tot een interactief vi
deosysteem. Zowel beeld

als geluid is opgenomen op
de plaat, die 1800 loeren
per minuut draait en door
een medium neon laser
straal wordt afgetast.

Eén kant van een beeld
plaat bestaat uit 54.000
stilstaande beeldjes, die elk
na een druk op de knop op
het scherm kunnen wor
den geprojecteerd, gedu
rende langere tijd.

Om het opzoeken te ver
gemakkelijken is ieder
beeldje van de plaat ge
nummerd; tijdens het af
spelen kunnen deze num
mers worden weggehaald.

R

Om op een ander deel van
de plaat over ie schakelen
wordt het gewenste num
mer op het bedieningspa
neel ingetoetst en wordt de
knop ‘Search’ ingedrukt.
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Om een programma samen te stellen voor het
Sony Video Responder systeem koopt of maakt de
leraar een videoband voor de Random Access
U-matic (1), die verbonden is met een monitor (2).
De Cue Programmer (4) wordt daarna aangeslo
ten. Hij wordt gebruikt voor het schrijven van een
reeks vragen bij elk onderdeel van de band. De
printer (3) laat steeds zien wat wordt ingevoerd.

Vraag

Segment 1

Tijdens de cursus vervangt de Student’s Respon
der de Cue Programmer (4). Na inleg van de band
en het opvolgen van de instructies uit het werk
boek (5) drukt de student op de toepasselijke
toetsen van de Responder. De printer (3) kan de
antwoorden vastleggen zodat voor elke fase van de
studie een schriftelijke neerslag van de vorderin
gen wordt gemaakt.

Segment 2

''Hongerige'
tijgers
eten mensen
1 Waar
2 Nietwaar

/Welke van\
deze twee
koraalslangen
is giftig?

V

/ De kraai \
'is een vijand van'
\ 1 de spreeuw /
\2 de kievit /

Vraag

Segment 4

Vraag

1
2

Segment 5

Vraag

S Er zijn
Vleermuizen die
van bloed leven
1 Waar
\2 Nietwaar /

/

^Segment 6
Vraag

Dit dier is

1 een kaaiman
,2 een krokodil

Aftakking

Segment 7

Deze gier '
eet de eieren
van kadavers
1
<
2
/

De Sony Video Respon
der maakt het mogelijk het
eigen studietempo te kie
zen. De band die in de Umatic wordt gevoerd is ge
programmeerd in een
reeks van maximaal zeven

Segment 3

Vraag

segmenten. Aan het einde
van elk segment wordt een
reeks vragen gesteld die de
student moet beantwoor
den.
Bij het schrijven van de
vragen kan de leraar steeds

Deze doorns \
zijn giftig
1 Waar
. 2 Niet waar /

tot drie mogelijke ant
woorden geven en eventu
eel meer gedetailleerde
beelden laten zien. Hier
boven een reeks vragen,
samen met plaatjes uit het
voorafgaande beeldfrag-

ment waarop ze betrekking
hebben, uit een program
ma dat is verdeeld in zeven
segmenten.
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De toekomst van video
Video ontwikkelt zich zo stormachtig snel dat we er
zeker van kunnen zijn dat de meest fantastische
ideeën van nu lang voor het magische jaar2000
zullen zijn gerealiseerd. De weg naar deze stralende
toekomst leidt via verbeteringen van de veelzijdig
heid, de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden
van de bestaande systemen. Deze zullen met nieuwe
technologieën worden gekoppeld en van video een
welhaast perfect communicatiesysteem maken.
Naarmate video goedkoper wordt en daarmee
meer in ieders bereik komt, zullen steeds meer
VCR-bezitters videoregisseur worden. Dat wordt
dan mogelijk door de komst van de smallere 8 mm
band en van de CCD (Charge Coupled Device), die
nu al wordt ingebouwd in de laatste generatie
videocamera’s. De CCD is een microchip die in
staat is de camerabuis te vervangen, waardoor het
gewicht geringer wordt. Momenteel leveren de
prototypes nog geen opnamen van professionele
kwaliteit, maar de lichtgevoeligheid van deze came
ra’s is veel groter dan die van de conventionele en
het gevaar van inbranden door te sterke lichtbron
nen is definitief overwonnen.
Momenteel is de kwaliteit van zelfs de beste video
nog beperkt door de grove definitie op het beeld
scherm. In Japan werkt men al aan een TV-beeld
van 2000 lijnen en dat zal dan voor het eerst
kwalitatief met 35 mm film kunnen concurreren.
Wanneer dergelijke heldere en detailrijke beelden
door een CCD kunnen worden afgetast en via
grootbeeldsysternen kunnen worden weergegeven,
ligt de weg open voor nog een stap voorwaarts,
namelijk sneller en gemakkelijker kopiëren van
video-opnamen. Het is nu nog zo dat kopiëren
onvermijdelijk met kwaliteitsverlies gepaard gaat
omdat de kopiërende machine moet werken met een
fluctuerend signaal van de invoerrecorder. Maar als
het signaal geregistreerd wordt als een reeks digitale
codes, die elk voor zich een bepaald helderheids- of
kleurelement vertegenwoordigen, bestaat de opna
me nog slechts uit een vast stel instructies waarbij
achteruitgang in kwaliteit onmogelijk is.
Tegen het einde van deze eeuw zullen we video
overal aantreffen: thuis, op kantoor, in school en
fabriek, in de supermarkt en in het sportstadion.
Video zal samen met de computer het begin beteke
nen van een nieuwe industriële revolutie. Als hulp
en amusementsmiddel groeit video uit van een nu
nog op zichzelf staand iets tot een veel omvattend
systeem. De gebruiker zal over een groot aantal
mogelijkheden kunnen beschikken, met alle als
basis een camera, een band en een recorder.
Enkele voorbeelden uit de zeer nabije toekomst:
alarmsystemen thuis, beeldtelefoon, betalingsver
keer via kabel en beeldscherm, betaal TV, openbare
diensten zoals informatiebanken (viditel).
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Voor de videocassette is een nieuwe toekomst
weggelegd als integraal onderdeel van een werke
lijk draagbare camera, waar Sony momenteel mee
bezig is. De CCD is in de plaats gekomen van de
camerabuis. De CCD is een microchip die het
beeld in duizenden fragmenten splitst. Die wor
den door logische circuits afgetast om er een
videosignaal van te maken. Dat signaal gaat dan
naar een 8 mm videoband en kan onmiddellijk
worden afgespeeld.
Microfoon

Zoeker
CCD-chip

Kop

Minicassettc

In de Longitudinal Video Recorder van Toshiba
(LVR) wordt een met grafiet gesmeerde band
verdeeld in een reeks van niet minder dan 316
parallelle sporen. Aldus kan hij een enorme hoe
veelheid informatie opslaan. Bij afspelen op een
speciaal aangepaste VCR loopt de band steeds
voor- en achteruit zodat van elk spoor ongeveer 25
seconden na elkaar vertoond wordt.

Band

L

1
7
LVR
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De videoschrijfmachine, het toekomstige toet
senbord voor secretaresse, redacteur en zetter, is
gekoppeld aan een TV-monitor en een printer. De
woorden verschijnen met 16 of 32 lettertekens per
regel op het scherm. Centreren (1 en 2), corrigeren
van karakters en woorden (3 en 4) en het schrap
pen van regels (5 en 6) zijn mogelijk zonder dat je
de tekst hoeft over te tikken. Ook wijzigingen in
lettercorps en regelval kunnen worden aange2

1

3

C
MET EEN ENKELE
DRUK OP DE KNOP
KUN JE DE FOR-A
VTW-300 GETIKTE
TEKSTEN LATEN
CENTREREN

MET EEN ENKELE
DRUK OP DE KNOP
KUN JE DE FOR-A
VTW-300 GETIKTE
TEKSTEN LATEN
CENTREREN

JZjÏjÜj lj

r

4

f

LETTERT OF
LETTERS
VERBETEREN GAAT
NU ONZICHTBAAR ÉN
ZONDER EXTRA
WERK

LETTERS EN
WOORDEN
VERBETEREN GAAT
NU ONZICHTBAAR ÉN
ZONDER EXTRA
WERK

______ J V

J
Automatisch centreren

□□□

bracht. Sommige nieuwe uitvoeringen, zoals de
FOR-A VTW-300, geven zelfs een pieptoon als er
een spelfout wordt gemaakt. Het systeem bezit een
externe geheugen-unit die de informatie opslaat op
magnetische kaarten. De wordprocessor, die iets
dergelijks kan en doet heeft natuurlijk allang
zijn intrede gedaan; maar heeft zich door zijn prijs
voornamelijk beperkt tot het bedrijfsleven.

Corrigeren zonder overtikken

r

EEN LANG VERHAAL
KORT MAKEN - DUS
TUSSENZINNEN,
UITWEIDINGEN
GEWOON
SCHRAPPEN,
WORDT EEN FLUITJE
VAN EEN CENT1

O
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EEN LANG VERHAAL
KORT MAKEN
WORDT EEN FLUITJE
VAN EEN CENT!

°

Regels schrappen

Afspeler

Draagbare VTR

Videobeeld
printer

Kopieer
machine

E

Album

o

Taperecorder

Ontvanger^

Videobeeldprinter
Telefoon
adaptor

n
TV-monitor

Videocamera

L

Mavipak plaatje

Viewer
De Mavica van Sony be
doelt de gebruiker volledi
ge video te verschaffen.
Een kleine draagbare vi
deocamera met een CCD
legt zijn signalen vast op
een kleine magneetschijf,
de Mavipak. Via een spe
ciaal afspeelsysteem kun
nen de beelden direct op de
monitor worden bekeken.

Aan dit basissysteem
kan een hele reeks extra’s
worden toegevoegd:een
draagbare VTR; een appa
raat om de magneetschijfjes te kopiëren; een viewer
en een bandrecorder om de
video- en audio-informatie
te scheiden; en een video
beeldprinter, waarmee je
afdrukken van stilstaande

beelden kunt maken.
In de toekomst wordt
het mogelijk een video-opname gedeeltelijk of in zijn
geheel via de telefoon door
te zenden naar plaatsen
over de hele wereld. De
ontvanger krijgt de beel
den op een monitor of laat
van losse plaatjes een af
druk maken. Zo’nopstel-

J

u

ling is natuurlijk de droom
van elke fabrikant en de
aanslag op de portemonnee
van elke consument.
Maar net zoals bij U-matic
zal een ieder die elementen
verbinden die hij nodig
heeft en betalen kan.
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Televisie
Video wordt steeds veelzijdiger, maar hoe hij ook
wordt gebruikt, er is altijd een gemeenschappelijke
noemer: het televisiescherm, waarop de visuele
informatie wordt geloond. Omdat video niet moge
lijk zou zijn zonder televisie is enige kennis van de
werking van televisie nodig om video te kunnen
bestuderen.
Televisie wordt wel het sterkste communicatie
systeem genoemd dat ooit is ontwikkeld. Omdat de
beelden elektronisch worden opgewekt en niet
chemisch, zoals bij de film, heeft TV een directheid
waaraan de film nooit zal kunnen lippen.
Met de komst van kleurenbeelden en van videoopnamen is de televisie enorm veranderd. De
principes van de methoden volgens welke signalen
worden overgebracht en zichtbaar gemaakt op
fluorescerende schermen zijn echter niet veranderd
sinds het begin van het televisietijdperk. Nieuwe
vindingen in de televisietechnologie, zoals het ge
bruik van satellieten bij het uitzenden, hebben aan
live-uitzendingen een nieuwe prikkel gegeven. Via
het medium televisie kunnen directe gebeurtenissen
- van veldslagen tot voetbalwedstrijden en van
grootse schouwspelen tot popconcerten - in hon
derden miljoenen huizen over de hele wereld gelijk
tijdig worden gezien. Nooit eerder is het voor
mensen over de hele wereld mogelijk geweest
dezelfde informatie op hetzelfde ogenblik te ont
vangen. Nooit eerder is het voor de aardbewoners
mogelijk geweest getuige te zijn van gebeurtenissen
op veraf gelegen plaatsen, op de maan of zelfs
voorbij de planeten van ons zonnestelsel.
Het grootste probleem bij het uitstralen van
televisiesignalen is de enorme hoeveelheid informa
tie. De voor het schrijven van een lijn op het scherm
beschikbare tijd is 64 us (1 us is een miljoenste deel
van een seconde). De zender moet binnen deze tijd
de informatie over de duizenden in deze lijn voor
komende verschillen in lichtintensiteit leveren als
signalen. Als deze signalen werden uitgezonden in
de door de radio gebruikte golfgebieden zouden ze
meer ruimte nodig hebben dan het volledige middengolfgebied. Daarom vinden televisie-uitzendingen plaats in de zeer hoge frequentiebanden (UHF
en VHF). Hierin kunnen de voor een groot aantal
televisiestations benodigde frequenties worden on
dergebracht zonder dat de stations elkaar storen of
gestoord worden door andere uitzendingen.
Het grootste nadeel van de UHF/VHF-televisiezendsystemen is dat een goede ontvangst slechts
mogelijk is in gebieden die relatief dicht bij de
zender liggen. De signalen kunnen worden gestoord
door hoge gebouwen, bergen en zelfs door laagvliegende vliegtuigen. Hierom is het belangrijk dat je de
juiste antenne hebt voor ontvangst van UHF/VHFsignalen en dat deze goed is gericht.
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De door de antenne ontvangen signalen worden
door het televisietoestel omgezet in beelden. Het
beeld is opgebouwd uit een reeks zeer kleine stipjes.
Deze worden door het menselijk oog weer samenge
voegd tot een gedetailleerd beeld.
Dit beeld heeft voor de kijker een enorm aantal
mogelijkheden. Het beeldscherm kan bijvoorbeeld
worden gebruikt voor het tonen van informatie.
Deze kan tegelijkertijd worden uitgezonden met
uitzendingen zoals teletekst. Ook kan het scherm
worden gebruikt om informatie (viewdata) te geven
die op commando van een drukknop via een
telefoonverbinding vanuit een computer naar het
televisietoestel wordt gevoerd. Met behulp van een
toetsenbord en een minicomputer kan het televi
sietoestel worden gebruikt als hulp bij studies, voor
spelletjes en voor het bijhouden van een persoonlij
ke boekhouding.
Hoe groter het aantal mogelijkheden van televisie
wordt, hoe moeilijker het voor de koper zal zijn het
voor zijn toepassingen geschikte toestel te kopen.
Welk toestel zou de bezitter van een VCR kiezen?
Het antwoord hierop hangt tot op zekere hoogte af
van hetgeen je van het televisietoestel verlangt.
Voor degenen die een VCR hebben of willen
aanschaffen, is het belangrijk uit te zoeken of het
toestel een televisiemonitor of een ontvanger is. De
meeste gewone toestellen zijn ontvangers, geschikt
voor verwerking van UHF/VHF-signalen van een
antenne. Videosignalen zijn echter laagfrequent.
Als de VCR wordt aangesloten moeten de signalen
van de antenne worden omgevormd tot laagfrequente signalen om ze te kunnen opnemen en bij het
afspelen weer in UHF/VHF-signalen om een beeld
te verkrijgen. Dit twee keer omvormen leidt on
vermijdelijk tot enig kwaliteitsverlies.
Een monitor werkt daarentegen direct met laagfrequente signalen. De monitor kan niet als ontvan
ger werken en geeft alleen weer wat er wordt
toegevoerd; het is een ideaal apparaat bij de VCR
omdat het werkt op laagfrequente signalen.
Een televisiemonitor/ontvanger bezit een apart
kanaal, dat een directe ingang voor video vormt. Op
het apparaat zit een aparte stekerbus voor hel
aansluiten van een VCR. Het is mogelijk een
bestaand toestel om te bouwen lot een televisiemo
nitor/ontvanger.
De verscheidenheid in afmetingen, uitvoering en
toepassingsmogelijkheden van de hedendaagse te
levisietoestellen geeft een afspiegeling van de revo
lutionaire vindingen op het gebied van video en
computers. De televisie heeft zich veel verder
ontwikkeld dan de pioniers ooit droomden.
De volgende nieuwigheid zal een kleurentelevisie
zijn die klein genoeg is voor een jaszak, of een
apparaat dat plat genoeg is om als een schilderij aan
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de muur te worden opgehangen of genoeg capaciteit
heeft om een zeer goed gedefinieerd beeld op een
hele muur van de woonkamer te geven. Het zal niet
lang meer duren of de televisie komt in componen
ten ter beschikking, waardoor je je eigen televisieen videosysteem zult kunnen samenstellen.
Bovendien zal er een grote toename zijn in het
aanbod van televisiemateriaal. Door de ontwikke
ling van kabel- en satelliettelevisie wordt het moge
lijk internationale beelden te ontvangen en op video
op te nemen.
Toch is de geluids- en beeldweergave van video op
de huiskamer-TV nog niet perfect. Er bestaat
verschil in scherpte tuusen de TV-uitzending en het

afspelen van de videoband; dit valt het duidelijkst te
constateren bij een grootbeeld-TV, waarvan de
beeldbuis groter is dan 50 cm. De oorzaken lopen
uiteen: zwakke versterkerschakelingen in het audiogedeelte van de TV veroorzaken geluidsverlies
als de band wordt afgedraaid; een onscherp beeld
met wazig uitlopende kleuren en extra randen aan
contrastrijke contouren met detailverlies komen
door niet juist afgestelde schakelingen die kleur en
zwart-wit regelen; spetters in het beeld veroorzaakt
door gebrek aan magnetisch materiaal op de band
zelf worden onvoldoende onderdrukt door de scha
kelingen op de huidige VCR’s. Pas in de toekomst
zal dit verbeterd worden.
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De werking van televisie
Televisie is een zo alledaags verschijnsel geworden
in ons leven dat we er nauwelijks bij stilstaan hoe ze
werkt. De allereerste vorm waarin deze technologi
sche revolutie zich over de wereld verspreidde, was
zwart-wittelevisie, en het basisprincipe volgens
hetwelk alle televisiesystemen werken, is gelijk
gebleven, zelfs voor de huidige complexe kleurensystemen. Het belangrijkste is dat het door de
camera opgevangen beeld wordt omgezet in een
reeks stippen waarvan de helderheid varieert. Deze
worden na elkaar afgetast en de informatie wordt als
een signaal naar de televisieontvanger gezonden.
Deze reproduceert het originele beeld op het
scherm.
Televisie bestaat niet, evenmin als de film, uit
bewegende beelden. Er wordt een reeks stilstaande
beelden geproduceerd die dan 25 keer per seconde
zichtbaar worden (18 per seconde bij film). Het oog
is niet snel genoeg om dit te volgen en ziet steeds een
gelijkmatig, bewegend beeld.
Het zwart-witbeeld op het scherm van het TVtoestel wordt opgewekt in de televisiecamera. Het
licht van het op te nemen onderwerp valt op de lens
van de camera en wordt gefocusseerd op een
trefplaat, waarvan het oppervlak is bedekt met een
mozaïek van lichtgevoelige stipjes. Elk van deze
stipjes correspondeert met een van de stipjes waar
mee het beeld weer wordt opgebouwd. Het op de
trefplaat vallende licht zal afhankelijk van de lichte
en donkere vlakken van het object variëren, zodat
de plaat uiteindelijk een soort kaart vormt die
overeenkomt met het via de lens bekeken onder
werp, maar is opgebouwd uit elektrische ladingen.
Hoe helderder het vlak, hoe hoger de positieve
lading van de betreffende stip.
De elektrische informatie op de trefplaat moet nu
worden afgetast, in de eerste plaats om te kunnen
worden omgezet in een uit te zenden signaal en in de
tweede plaats om de plaat uit te wissen, zodat deze
voor het volgende beeld beschikbaar komt. Dit
aftasten wordt in de camerabuis gedaan. Een elektronenstraal (straal van negatief geladen deeltjes)
wordt door de kathode van de buis geëmitteerd en
door middel van magnetische spoelen zodanig gefo
cusseerd dat hij als een fijne punt op de trefplaat
komt. Door de werking van de spoelen wordt de
straal zodanig over de trefplaat heen en weer
bewogen dat deze binnen een aantal lijnen geheel is
afgetast. Dit gebeurt 50 keer per seconde, wat het
dubbele is van de eigenlijke aftastfrequentie. Om
flikkeringen in het beeld te voorkomen wordt elk
beeld twee keer afgetast: een keer voor de even
lijnen en een keer voor de oneven lijnen.
De elektronen in de aftastbundel komen met een
constante snelheid op de trefplaat terecht. Als een
stip wordt getroffen, wordt de positieve lading
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geneutraliseerd door de negatieve lading van de
erop vallende elektronen. Hoe groter de lading van
de stip, hoe meer elektronen worden opgenomen.
De elektronen die dóór de trefplaat gaan, vallen op
een signaalplaat, die erachter ligt. Hier worden ze
benut om een signaal op te wekken, waarvan de
grootte direct afhankelijk is van de intensiteit van
het licht in het oorspronkelijke beeld. Dit signaal
wordt uitgezonden.
Als het signaal een fractie van een seconde nadat
het is uitgezonden de ontvanger bereikt, wordt het
gebruikt om een elektronenstraal te maken die hel
scherm aftast. Hel aantal elektronen dat op een
bepaalde stip van het scherm valt, komt precies
overeen met de intensiteit van het oorspronkelijke
beeld; hoe meer elektronen er op een stip vallen, hoe
helderder deze zal oplichten.
De kwaliteit van de kleurenontvanger kun je het
best bepalen aan de hand van het testbeeld.
Het fluorescerende
scherm van het TV-toestel
is bedekt met stippen of
deeltjes die oplichten als ze
worden getroffen door de
met hoge snelheid aanko
mende elektronen van de
kathodestraal. De straal
wordt met magnetische
spoelen gefocusseerd en
heen en weer bewogen over

het scherm, waardoor de
stippen oplichten in de
richting van de straal. De
helderheid van iedere stip
hangt af van het aantal
elektronen dat erop valt.
Als de straal de rechter be
nedenhoek van het scherm
heeft bereikt, gaat hij dia
gonaal terug naar de linker
bovenhoek.

TELEVISIE

Het signaal dat wordt uit
gezonden door een TV zender (onder) is in eerste
instantie een constant
hoogfrequent signaal. Dit
wordt de draaggolf (1,
zwart)genoemd. Hierop
wordt het laagfrequente
videosignaal gesuperponeerd (rood). Ais het vi
deosignaal op deze manier
wordt toegevoegd, wordt
de draaggolf zodanig ge
moduleerd (2)dat de
hoogte of amplitude van de
draaggolf (zwart) veran
dert. Deze gemoduleerde
beelddraaggolf wordt op
gepikt door de TV-antenne
en naar hel toestel gevoerd.

Een TV-monitor neemt, in tegenstelling tot een
TV-ontvanger, geen UHF/VHF-signalen pp,
maar geeft een direct van een televisiecamera of
VCR afkomstig beeld weer. De beste weergave
verkrijg je als VCR-bezitter met een combinatie
van TV-monitor en -ontvanger: de ontvanger voor
het oppikken van UHF/VHF-signalen, de moni
tor voor het laagfrequente videosignaal.

In het TV-toestel worden
visuele signalen gebruikt
om een elektronenstraal op
te wekken en auditieve
signalen om via de luid
spreker geluid te produce
ren.

Hier scheidt de tuner het
videosignaal (3)van de
draaggolf. Het videosig
naal wordt versterkt en na
diverse bewerkingen naar
de beeldbuis gevoerd, waar
het wordt gebruikt om een
elektronenstraal op te
wekken die het scherm af
tast en varieert met de in
tensiteit van het oorspron
kelijke signaal.

1

Tuner

Videoversterker
2

Audioversterker

'__ Elektronen
straal
o

3
o

Luidspreker

1

/

o

2

I

Geluidssignalen (links)
bereiken het TV-toestel op
dezelfde wijze als video
signalen. Eerst wordt een
geluidsdraaggolf opgewekt
(1). Deze wordt gemodu
leerd (2) met het geluids
signaal. Deze geluids
draaggolf heeft een hogere

frequentie dan de beelddraaggolf. In het TV-toe
stel wordt het geluidssig
naal gescheiden van de
geluidsdraaggolf (3) en dan
via de audioversterker naar
de luidspreker gevoerd.
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Kleurentelevisiesystemen
Zwart-wittelevisie was een schitterend succes, maar
het toevoegen van kleur was zelfs nog opzienbaren
der, omdat hei voor kleurentelevisie noodzakelijk is
dat er nog veel meer informatie wordt uitgezonden.
Daar kwam nog bij dat, toen de uitzendingen
begonnen, het kleurensysteem zo moest werken dat
ook de mensen met zwart-wittoestellen een accep
tabel beeld kregen en dat de bezitters van kleurenonrvangers ook zwart-wituitzendingen konden be
kijken.
Het menselijk oog produceert een beeld dat uit
twee delen bestaat: het ene gedetailleerd en gefocusseerd door een lens, het andere met informatie over
kleur, en kleurentelevisie werkt volgens een zelfde
principe. Eén signaal, het helderheidssignaal, bevat
de informatie die nodig is om een gedetailleerd
zwart-witbeeld op te bouwen op dezelfde wijze als
bij hel zwart-wittelevisiesysteem, zodat hel op de
normale manier kan worden ontvangen door zwartwittoestellen. Het tweede signaal, het chrominan
tiesignaal, wordt dan toegevoegd en zorgt ervoor dat
de ontvanger het beeld in de juiste tinten en
intensiteiten kleurt.
Om kleurentelevisie te verkrijgen, worden de
door de televisiecamera opgevangen kleuren opge
splitst in de drie primaire kleuren: rood, blauw en
groen. Dit gebeurt met een systeem van kleurscheidende spiegels of prisma’s. Elke kleur wordt op een
aparte camerabuis gefocusseerd om een signaal te
produceren dat direct betrekking heeft op de vlak
ken en intensiteiten van die kleur.
Voordat ze worden uitgezonden, worden de
signalen gecombineerd in de verhouding 30 procent
rood, 59 procent groen en 11 procent blauw. Dit
levert een geheel zwan-wit beeld op, dat wordt
uitgezonden als helderheidssignaal.
Het chrominantiesignaal ontstaat als volgt. Het
helderheidssignaal beval reeds informatie over
kleuren, doordat het is opgebouwd uit de drie
primaire kleuren, die in een vaste verhouding met
elkaar zijn gemengd. Het zendergedeelte pakt nu
hei rode signaal en trekt het af van het helderheids
signaal, zodat een signaal van alleen groen en blauw
ontstaat. Door het blauwe signaal af te trekken van
het helderheidssignaal ontstaat een tweede verschilsignaal, van alleen rood en groen. Deze twee
kleurverschilsignalen worden in een aantal schake
lingen in de ontvanger zodanig verwerkt dat de
oorspronkelijke signalen voor rood, blauw en groen
worden verkregen. Hiermee wordt het beeld gepro
duceerd.
Door de komst van kleurentelevisie zijn de
verschillen tussen de diverse televisiesystemen aan
zienlijk gecompliceerder geworden. Het eerste
commerciële kleurensysteem ter wereld was NTSC
(National Television Systems Committee), dat in
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1954 werd geïntroduceerd in de Verenigde Staten
en later werd overgenomen door Canada, Mexico en
Japan. Het grootste nadeel van het NTSC-systeem
is dat slechts kleine fouten in de fase russen de
kleurverschilsignalen er via het decodeergedeelte
toe leiden dat het toestel van één kleur te veel
toevoegt. Vandaar dat de afkorting NTSC vaak
spottend als ‘Never The Same Colour’ (nooit de
zelfde kleur) wordt verklaard. NTSC-ontvangers
moeten een kleurtoonregeling hebben.
Het PAL-systeem (Phase Alternating Line), dat
in het grootste deel van Europa en Australië wordt
gebruikt, geeft door middel van meer gecompli
ceerde ontvangers een betere kleur. Het SECAMsysteem (Système couleurs a memoire), dat wordt
gebruikt in Frankrijk, Hongarije, de DDR, Alge
rije en de Sovjetunie, is eenvoudiger, maar levert
niet zo goede beelden op. Zie Appendix 2.

Bij het NTSC-systeem
(onder) worden de twee
kleurverschilsignalen (2 en
3), die ontstaan door rood
en blauw af te trekken van
het totale signaal (1), niet
bij elkaar uitgezonden,
maar hei ene een kwart van
een cyclus na het andere.
De signalen worden dan
opgeteld tot een enkel
chrominantiesignaal (4).
Als dit de ontvanger be
reikt, wordt het door de
decodeerschakehngen
weer gesplitst en geschei-

1 Totaal signaal
2,3 Kleurverschil
signalen
4 Chrominantie
signaal
5 Decodeerschakelingen

den van de draaggolf. De
twee signalen worden dan
naar een matrix gevoerd,
waar ze worden gecombi
neerd met het helderheidssignaal. Hierdoor ontstaan
de drie oorspronkelijke
kleursignalen, die de elektronenstralen in de drie
elektronenkanonnen acti
veren.
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Het scherm van een
kleurentelevisie beval
minuscule fosforstippen,die rood, blauw of
groen oplichten als ze

□
□

Blauwe fosforstippcn
Groene fosforstippen
Rode fosforstippen

d

plaat met duizenden
gaatjes. De drie elektro
nenkanonnen van de
buis zijn zo opgesteld dat
de elektronenstraal van

worden getroffen door
een elektronenstraal.
Achter het scherm be
vindt zich een schaduwmasker. Dit is een

elk kanon via het masker
op een stip van de juiste
kleur valt. De kleur van
het zichtbare beeld
wordt gevormd doordat
dc drie primaire kleuren
worden opgeteld.
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Het PAL-systeem (onder)
is ontwikkeld om de kleu
renbeelden te verbeteren.
De signalen worden op de
zelfde wijze uitgezonden,
maar in de ontvanger
wordt de informatie van
elke lijn door middel van
een vertragingslijn (6) pre
cies zo lang vertraagd dat
de informatie kan worden
vergeleken met die van de
volgende lijn. Als nu bij
voorbeeld een bepaalde lijn
te veel rood bevat, zorgt
het systeem ervoor dat het

1 Totaal signaal
2,3 Kleurverschilsignalen
4 Chrominantiesignaal
5 Decodeerschakelingen
6 Vertragingslijn

rood in de volgende lijn te
laag is door de polariteit
van deze lijn om te draaien.
De aan de beeldbuis toege
voerde informatie is het
gemiddelde van de ver
traagde eerste lijn en de ge
corrigeerde tweede lijn.
Hierdoor wordt de fout
geclimineerd. Kleurtoonregeling is bij dit systeem
niet nodig.

Bij het SECAM-systeem
(onder) wordt op een ande
re wijze uitgezonden. De
kleurverschilsignalen (2 en
3) liggen niet een kwart van
een cyclus uit elkaar, maar
worden gescheiden gehou
den doordat ze in afwisse
lende lijnen van het beeld
worden uitgezonden. Door
vertragingslijnen (4)in de
ontvanger wordt het ene
signaal zo lang vertraagd
dat beide kunnen worden
gecombineerd. Er ontstaat
nu een beeld uil afwisse-

lende lijnen van signalen
ontstaan bij het aftasten in
de camera. HetSECAMsysteem geeft geen goede
beelden op een zwart-witontvanger doordat het
moeilijk is de signalen te
scheiden van de draaggolf.

1 Totaal signaal
2, 3 KleurverschiL
signalen
4 Vertragingslijnen
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Antennes
De hedendaagse TV-toestellen en VCR’s kunnen
beelden van een opmerkelijke kwaliteit produceren.
Hoe geavanceerd de apparatuur echter ook is, de
belangrijkste factor die de beeldkwaliteit kan ver
minderen is de sterkte van het signaal dat vanaf de
antenne naar het ingangssysteem van de installatie
wordt gevoerd. Als dit signaal te zwak is, kun je ook
met de modernste voorzieningen weinig aan je
videosysteem verbeteren. Alleen een verbetering
van het antennesignaal zal dan werkelijk resulteren
in opnamen en ontvangst van betere kwaliteit.
Er zijn twee mogelijke oorzaken van een zwak
antennesignaal: het uitgezonden signaal is zwak of
je bent het slachtoffer van een ongunstige geografi
sche ligging. Als je ver weg woont van de zender of
er zijn heuvels of hoge gebouwen in de buurt, zul je
genoegen moeten nemen met een signaal van slechte
kwaliteit. Je kunt dit controleren door bij de buren
te kijken: als die over een betere ontvangst beschik
ken dan jij, bestaat de mogelijkheid verbetering aan
te brengen.
Wat de sterkte van het ontvangen signaal ook is,
een voor zijn taak geschikte antenne is onmisbaar.
In een gebied waarin de signaalsterkte goed is kan
een op zolder geplaatste binnenantenne, een Vvormige raamantenne of een op het toestel geplaat
ste antenne voldoende zijn. Als dit niet het geval is,
zul je een dakantenne nodig hebben. Deze zijn te
koop in vele afmetingen en ontwerpen. Sommige
zijn richtinggevoelig (alleen gevoelig voor signalen
afkomstig uit een bepaalde richting), dus ideaal als
jouw signaal wordt gestoord door andere zenders of
door echosignalen, die dubbele beelden veroorza
ken. Als je bij de gelukkigen hoort die tamelijk
goede signalen ontvangen van diverse zenders, kun
je volstaan met een minder richtinggevoelige anten
ne.
Een onderdeel dat zijn nut kan bewijzen is een
RF-signaalsplitser. Dit is een insteekapparaat dat
de signalen kan opsplitsen naar twee of meer
ingangen, zodat elk van twee TV-toestellen kan
worden omgeschakeld naar de VCR of direct naar
de RF-uit-aansluiting voor ontvangst van uitgezon
den TV-signalen, zonder de VCR in te schakelen.
Wat je wensen ook zijn, de vakman is de beste
persoon aan wie je advies kunt vragen. Hij kan
signalen zeer nauwkeurig meten, de bestaande
antenne controleren, de in de kabels optredende
verliezen vaststellen en mogelijkheden voorstellen
om een zwak of gestoord signaal te verbeteren.
Zowel Nederland als België zijn wijd en zijd
verkabeld, waardoor antenneproblematiek lang
zo’n rol niet meer speelt. Met het voortschrijden van
de techniek kan alleen maar de kwaliteit van het
signaal nog meer verbeteren, terwijl glasfiberkabels
straks de mogelijkheden zullen vergroten.
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Een antenncsignaalvcrsterker is erg nuttig voor
het verbeteren van hel
beeld op het T V-scherm.
Aangesloten tussen de
antenneleiding en de
VCR of het TV-toestel
kan de versterker de sig
naalsterkte in gebieden
waarin de ontvangst over
het algemeen slecht is,
verdrievoudigen.

o

Een verdeelversterker
is nuttig als je meerdere
TV-toestellen of VCR’s
wilt aansluiten op een
antenne. De versterker
voorkomt dat je steeds
de aansluiting moet ver
wisselen als je een ander
apparaat wilt gebruiken
en kan de sterkte van het
naar elk apparaat ge
voerde signaal met 75
procent vergroten.

o
OJ

o o
o

Het gebied waaruit de
ontvanger of dipool van
een antenne signalen kan
ontvangen, kan worden
getekend als een eenvoudi
ge cirkel (1,onder). Door
toevoeging van een reflec
tor (2) wordt de door de
achterkant ontvangen hoe
veelheid signaal vermin
derd. Door een director (3)
wordt het ontvangstgebicd

uitgerekt. Bij afwezigheid
van via de achterkant ont
vangen signalen wordt sto
ring tussen kanalen voor
komen als je signalen van
slechts een zender ont
vangt. Je moet echter een
minder richtinggevoelige
antenne hebben als je sig
nalen van meerdere zen
ders wilt ontvangen.

Een op het TV-toestel ge
plaatste binnenantenne
(onder) is alleen voldoende
als je een goede signaal
sterkte van de zender bin
nenkrijgt (het signaal
wordt zwakker als het een

gebouw binnenkomt). De
ze antenne kan ook een
aanwinst zijn als grote ver
liezen worden veroorzaakt
door lange kabelverbindingen naar TV-toestel of
VCR.
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Dubbele beelden.
Slechte ontvangst is een probleem dat optreedt als
zich in het gebied tussen de TV-zender en een
UHF/VHF-antenne hoge gebouwen of heuvels
bevinden. In deze gevallen is het meest voorko
mende probleem het optreden van dubbele beel
den: het verschijnen van een schaduwbeeld aan de
rechterkant van het hoofd beeld op het scherm.
Wat hier gebeurt, is dat de antenne eerst het sterke
signaal van de zender opvangt en een fractie van
een seconde larer een (soms meer dan 660“) zwak-

Dubbele UHF-antenne
gericht voor een zo
goed mogelijk beeld

ker signaal, dat is ontstaan door reflectie tegen
heuvels oi gebouwen. Doordat de sterke en zwak
ke signalen uit iets verschillende richtingen ko
men, kun je dit probleem oplossen door een
richtinggevoeligc antenne (rechts onder) op het dak
te plaatsen. Als ontvangst van de dichtstbijzijnde
zender onaanvaardbaar slecht is, kan de vakman je
aanraden op een andere zender af te stemmen.

Signaal wordt afge
bogen door de top
van de heuvel

Sterk signaal

Zender

Zwak signaal

3

4

1
5

2

6

Van een gecombineerde
VHF/UHF-antenne (links)
bestaat het VHF-gedeeke
uit een ontvangelemcnt of
dipool (1), waarop signalen
worden gericht door een
reflector (2). De twee aan
de kant van de zender ge
monteerde directors (3 en
4) werken mee aan het ver
groten van het signaal dat
de dipool bereikt. Het
UHF-gedeelte van het
systeem heeft een gaas
vormige reflector (5), een
compacte dipool (6) en vele
directors (7).

Een zeer richtinggevoelige UHF-antenne(links) is
noodzakelijk voor het ver
krijgen van een goed TV beeld in gebieden waarin
de sterkte van het zendersignaal slecht tot matig is.
Deze antenne is voorzien
van 21 of meer gekromde
directors. Door hem te
verdraaien kun je ervoor
zorgen dat je TV-toestel
geen dubbele beelden meer
vertoont.

85

Viewdata en teletekst
Stil maar onweerstaanbaar dringt videotekst met
een verbijsterende hoeveelheid computerinformatie
zich op onze televisieschermen. Het basissysteem
werd slechts een tiental jaren geleden uitgedacht
door technici van de BBC. Zij begonnen interne
berichten uit te zenden binnen enkele van de
ongeveer zestien niet gebruikte lijnen aan de boven
kant van het televisiesignaal. Experimenten met het
uitzenden van digitale informatie via deze lijnen
doordrongen de BBC van de commerciële moge
lijkheden van deze ontdekking en het resultaat was
dat videotekst in 1976 werd geïntroduceerd op de
Engelse televisie.
Videotekst behelst thans twee systemen, waarvan
teletekst het oudste en eenvoudigste is. Het is een
eenrichtingsysteem: het transporteert digitale gege
vens in het niet gebruikte deel van het uitgezonden
televisiesignaal (het kan worden gesuperponeerd op
een uit te zenden beeld).
Het teletekstsignaal wordt direct omgezet in
zichtbare woorden, cijfers en/of figuren indien een
toestel is uitgerust met een decodeervoorziening.
Voor oudere toestellen kun je aanpassingen kopen.
Door eenvoudigweg gecodeerde getallen in te
toetsen op een afstandsbediening kun je op het
scherm nieuwsberichten, sportuitslagen, weerbe
richten en zelfs grappen, puzzels en je horoscoop te
voorschijn toveren. De gegevens worden geleverd
door de NOS en zijn kosteloos. Ze zijn echter alleen
tijdens de zenduren beschikbaar.
Viewdata ontstond bij de Engelse posterijen. Het
is een tweewegsysteem dat informatie uitwisselt
(hoofdzakelijk via het telefoonnet, maar ook via een
tweeaderige kabel of satelliet) tussen televisietoestel
en databanken, die gevoed worden door commer
ciële organisaties zoals luchtvaartmaatschappijen,
financiële instellingen en grootwinkelbedrijven.
Om viewdata te ontvangen moet je een databank
opbellen, je identificeren als abonnee en je af
standsbediening gebruiken om de gewenste pagi
na’s op te roepen. De in digitale vorm opgeslagen
gegevens worden eerst omgezet in audiosignalen om
te worden verzonden. In het televisietoestel worden
ze door een decodeerinrichting weer omgezet in
digitale vorm en dan op het scherm zichtbaar
gemaakt. Het in ons land door de PTT geïntrodu
ceerde viewdatasysteem heet Viditel. Viditel is net
zoals het Engelse Prestel geen sukses. Ondanks de
geweldige mogelijkheden is het omslachtig in ge
bruik en i.v.m. monopolie van de PTT lopen de
telefoonkosten snel op.
De toekomst van videotekst kan na zijn korte
bestaansperiode onmogelijk worden voorspeld,
maar geeft televisie in ieder geval de mogelijkheid
een instrument te worden waarmee informatie kan
worden verkregen.
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De getallen, letters en figuren die bij gebruik van
teletekst of viewdata op het scherm verschijnen,
zijn opgebouwd uit een patroon van stipjes (onder).
In ons land staan de autoriteiten, evenals in
Engeland, 24 lijnen van 40 karakters toe en in de
Verenigde Staten worden 20 lijnen van 32 karak
ters uitgezonden. Beide systemen hebben hetzelf
de zichtbare formaat, met 96 karakters en symbo
len (1), hoofdletters en kleineletters alsmede een
dubbelgroot type, en 32 controlecodes voor signalerings- en gegevensnummers, enzovoort. De
beschikbare kleuren zijn wit, groen, rood, ma
genta, cyaan, geel en zwart. De matrix van stippen
is zo veelzijdig dat omzetting voor andere letterte
kens, zoals Arabische (2) zeer eenvoudig is.
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Het viewdatasysteem met
de meest realistische figu
ren is gebaseerd op het Ca
nadese Telidonsysteem.
Het gebruikt een alfageometrische techniek die een
beter afgerond beeld geeft
(boven) dan het in Enge
land ontwikkelde Alphamosaicsysteem. Het is

echter veel duurder. Het is
overgenomen door de
Amerikanen, die rede
neerden dat de verbeterde
figuren de adverteerders
zouden aantrekken.
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Het kiezen van gegevens
Een afstandsbediening bij het televisietoestel, die
ook kan worden gebruikt voor het instellen van
geluid en helderheid en voor het inschakelen van
kanalen, is nodig om via teletekst of viewdata
informatie op te roepen. Elk teletekstsysteem
geeft een eigen boek met codenummers uit. In ons
land is dat de ‘Viditel gids’ een gezamelijke uitgave
van P.T.T. en Publimedia. Hierin kun je vinden
welke getallen je moet intoetsen voor specifieke
informatie.
Met deze afstandsbediening kun je een tele
tekstpagina zolang als je wilt op het scherm
houden of een deel ervan tweemaal vergroten. Je
kunt zo’n pagina ook over een programma heen
zetten. De informatie kan men op drie manieren
zoeken: systematisch (rubrieken, groepen en sub
groepen), alfabetisch (onderwerp) en naar infor
matieleverancier.
Bij viewdata, die via telefoonlijnen van de
computer naar het televisietoestel worden verzon
den, is het mogelijk de afstandsbediening te
gebruiken om te antwoorden. Door het intoetsen
van bepaalde cijfers kun je theaterkaartjes bestel
len, hotelkamers reserveren en diners bestellen
zonder op te staan uit je leunstoel. De volgende
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stap van perfectionering is het vervangen van de
afstandsbediening door een op een schrijfmachine
lijkend apparaat, waardoor het viewdatasysteem
kan worden gebruikt als een minicomputerterminal. Dit is nog een beetje toekomstmuziek.

■
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ZEBR3 CROSSING"’ SOAD MEUS ON
Teletekstpagina’s (boven)
zijn cyclisch toegankelijk,
net als dia’s in een carousel; de meest gebruikte
worden meer dan eenmaal
geplaatst, zodat ze in min
der seconden kunnen wor
den gevonden. Het viewdatasysteem van ‘leveren
op verzoek’ werkt onmid-

dellijk. Het aantal pagina’s
van teletekst is slechts een
fractie van wat mogelijk is
bij viewdata, maar ze kos
ten niets. Bij viewdata be
taal je het telefoontje naar
de computer, een aansluitbedrag en een variabel be
drag per bestelde pagina.
Van beide svstemen wordt

de inhoud steeds bijge
houden, maar terwijl tele
tekst zich verlaat op de om
roepen, die als redacteurs
werken, wordt viewdata
bijgehouden door vele le
veranciers, die direct toe
gang hebben tot de com
puter.
Videotekstsystemen die

156
elders worden toegepast
zijn onder andere: Telidon
(Canada), Antiope (Frank
rijk) en Captain (Japan).
Deze kunnen niet worden
uitgewisseld met onze
systemen.
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Projectietelevisie
Het gewone TV-scherm is zeer geschikt voor alle
vormen van videokijken, maar de projectietelevisie
gaat toch een aantrekkelijk stapje verder.
Een modern huis-projectiesysteem bestaat uit
drie onderdelen, al dan niet ondergebracht in
dezelfde kast: een televisietoestel, een vergrotingsapparaat met een of drie lenzen en een projectie
scherm.
Bij de goedkoopste systemen staat het scherm los
van de projectie-eenheid, zodat het televisietoestel
net als een filmprojector van het scherm verwijderd
staat. Dit systeem maakt gebruik van een aangepast
conventioneel televisietoestel waarbij over de
beeldbuis een enorme lens is aangebracht om het
beeld op het kijkscherm te projecteren. Terwijl een
filmprojector echter een heldere lichtbron gebruikt,
is de helderheid van een normaal televisiebeeld
beperkt, en het vergrote beeld tamelijk donker.
De verder ontwikkelde systemen maken gebruik
van drie aparte buizen voor het projecteren van de
drie hoofdkleuren, blauw, rood en groen, en van
drie lenzen die de helderheid van het beeld vergro
ten. Deze drie lenzen en het scherm zitten in één
huis. Door een ingebouwd systeem van spiegels
blijft het toestel redelijk hanteerbaar.
Een andere manier om een projectietelevisie te
verkrijgen is het zelf ombouwen van een bestaand
toestel met behulp van een scherm, een lens en een
handboek. Ook kan een plastic fresnellens worden
aangebracht op de voorkant van een normaal televi
sietoestel. Zo iets vereist echter een aanzienlijke
technische bekwaamheid, dus je moet er wel een
expert voor zijn.
De kosten vormen het meest afschrikwekkende
aspect van projectietelevisie. De prijzen liggen
tussen de vier- en twaalfduizend gulden, ofte wel
tussen de zestig- en honderdzeventigduizend Belgi
sche frank.
Projectietelevisiesystemen hebben onder andere
vele toepassingsmogelijkheden in de vrije-tijdsindustrie, in de zakenwereld en in het onderwijs.
Café-eigenaren zullen er een prima middel in vinden
om hun zondagavondomzet te verhogen, want met
zo’n superformaat televisie zullen zij vele sportenthousiasten kunnen aantrekken. Lezingen, optre
dens van popgroepen, belangrijke schaakmatches,
kortom: talloze evenementen kunnen toegankelijk
worden gemaakt voor een veel groter publiek met
behulp van projectietelevisie. Een pikant detail is
dat men in de Sovjetunie en de Oostbloklanden op
ruime schaal gebruik maakt van groot-formaat-TVsystemen bij toespraken van belangrijke partijfunc
tionarissen; immers, door het visuele ‘contact’ met
de spreker worden grote volksmassa’s veel sterker
aangesproken door zijn woorden dan wanneer zij
hem alleen maar horen.
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Aankoop-controlelijst
1 Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt voor het
plaatsen van de apparatuur en om een goed
zicht op het scherm te hebben.
2 Kies een gunstige plek voor het scherm, zodat
je er vanaf zoveel mogelijk plaatsen naar kunt
kijken zonder dat er meubilair voor staat.
3 Probeer voor elkaar te krijgen dat je het
apparaat kunt bekijken in omstandigheden die
gelijk zijn aan die bij je thuis.
4 Koop alleen bij een gevestigde en goed bekend
staande, gespecialiseerde videohandelaar die,
als dit nodig is, service kan bieden.
5 Bestudeer alle apparaten die te koop zijn en
kies in ieder geval voor een bekend merk.
6 Vraag het apparaat een week op proef.
7 Als het apparaat niet is voorzien van een
infrarood-afstandsbediening, bedenk dan dat
dit op den duur een gemis kan zijn.
8 Laat vastleggen dat de handelaar het verkozen
systeem zal aanleggen en het gedurende vijf
jaar zal onderhouden.
9 Kies het meest recente en geavanceerde model
dat je je kunt veroorloven.
10 Vraag of je met het apparaat alle soorten
videobanden af kunt spelen, ongeacht of deze
via het PAL-, het SECAM- of het NTSC-systeem zijn opgenomen.
11 Als je twijfels hebt, neem dan contact op met
fabrikant of importeur.

4

Projectie-TV wordt mo
gelijk gemaakt door het
gebruik van spiegels. Bij
dit systeem projecteert elk
van de drie buizen een van
de primaire kleuren via een
lens (1) op een spiegel (2),
die de beelden reflecteert

op een vlak scherm (3). Dit
scherm weerkaatst de
kleuren onder een zodani
ge hoek dat ze worden ge
combineerd (4) en een
beeld vormen. Ook het
geluid wordt weerkaatst.

TELEVISIE

Een ruime kijkafstand is
essentieel bij het gebruik
van projectietelevisie. De
meeste projectie-TV-systemen nemen een vloerruimte van ten minste
1 x 0,6 m in beslag en
moeten vanaf een afstand
van 1,5 tot 5 m bekeken
worden. Het beste kijkgebied (1) ligt binnen een
grote hoek, maar ver van
het scherm. Het minder
goede kijkgebied (2) geeft
geen perfect gezicht op het
scherm; dit zou niet moe
ten worden gebruikt tenzij
het scherm geheel vlak is.
Voor een optimaal beeld
moet je de kamer zoveel
mogelijk verduisteren.

Projectie-TV is ook be
kend onder Grootbeeldprojectie. De Japanse fir
ma Matsushita heeft een
super Grootbeeldprojectie
systeem ontwikkeld, dat
‘PCM Theatre Television’
heet. Volgens de berichten
is het beeld perfect en
overtreft het bioscoopprojectie, omdat er geen opti-

sche fouten meer in zitten.
Ook het geluid (PCM Pulse Code Modulatie) is fan
tastisch, want het is digi
taal. De afmetingen van
hei scherm zijn 3,40 x 2,55 m.

De beeldkwaliteit op een
groot scherm, waarvan de
diagonaal 125, 160 of
200 cm kan bedragen, kan
uiteraard nooit beter zijn
dan de kwaliteit van de
bron die het beeld opwekt.
Ieder TV-projectiesysteem

versterkt elke tekortko
ming in het beeld, ook al
zou die op een normaal
TV-toestel niet te zien zijn.
Dit geldt zeer zeker bij
ontvangst van sneeuw of
schaduwbeelden en voor
slecht opgenomen video

cassettes. Het eerste wat
vereist is, is dus een goed
signaal van antenne of ka
belnet. Voor een perfect
beeld moet je een scherm
hebben dat bedekt is met
een zeer goed reflecterende
parelglaslaag.

Gezien de belangstelling
van het publiek op ten
toonstelling e.d. voor deze
vorm van TV, mag ver
wacht worden, dat er aan
trekkelijke huiskamer
systemen zullen komen.
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Kabel- en satelliettelevisie
De televisie van morgen zal zowel kabel- als satellietuitzendingen kennen. Beide systemen zijn niet
nieuw meer, maar wat wel nieuw zal zijn, is de
invloed die ze op het kijkgedrag kunnen gaan doen
gelden.
Kabeltelevisie bestaat al vanaf de eerste uitzen
dingen. Toentertijd was het bereik van de zenders
niet erg groot, terwijl in vele door hoge gebouwen of
heuvels afgeschermde gebieden het signaal zwak
was of zelfs helemaal niet doorkwam. Dit werd
opgelost door op plaatsen waar het signaal goed was,
antennes op te richten en het signaal via coaxiale
kabels door te sturen naar elke kijker die bereid was
het abonnementsgeld te betalen. De bij deze net
werken toegepaste technische normen waren kwa
litatief zeer verschillend en in vele gevallen was voor
het systeem een speciale of aangepaste televisieontvanger nodig.
De moderne kabeltelevisie is op vele manieren
verder ontwikkeld; een nadeel is echter dat het
systeem gezien de kosten alleen realiseerbaar is in
dichtbevolkte gebieden.
In gevallen waarin kabeltelevisie te duur is of
waar geïsoleerde gemeenschappen zijn afgesneden
van de informatiebronnen, kan de oplossing voor
het verbeteren van de communicatie worden gele
verd door satellieten. Hoewel sinds de lancering van
Telstar in 1962 satellieten zijn gebruikt om conti
nenten te verbinden, zijn uitzendingen via satellie
ten voor het gewone publiek eerst sinds het begin
van de jaren tachtig een economische realiteit aan
het worden. Met een voor dit doel geschikte scho
telantenne en een omvormer die de frequentie
verlaagt om de signalen bruikbaar te maken, zal
iedereen spoedig een door een satelliet uitgestraald
televisiesignaal kunnen ontvangen. De kosten van
zo’n installatie liggen in de grootteorde van de prijs
van een videorecorder. In de nabije toekomst zullen
kabeltelevisienetwerken enkele van de satellietkanalen gaan ontvangen en distribueren; alleen fer
vente kijkers zullen dus een eigen schotelantenne
nodig hebben.
Terwijl de technologische problemen van satel
liettelevisie zijn opgelost, is dit voor de politieke
problemen zeker nog niet het geval. Tot nu toe zijn
regeringen die dit wensten ertoe in staat geweest
uitzendingen te controleren. Nu echter kunnen
zenders elk soort ongecensureerd amusement cultureel of commercieel - naar ieder land stralen.
Kabel- en satelliettelevisie hebben een gemeen
schappelijke toekomst en vormen te zamen een
krachtig medium om de kijkersmassa te bereiken.
Geen van beide komt in aanmerking als vervanger
van de conventionele uitzendingen, maar ze maken
televisie ongetwijfeld veelzijdiger. Met de glasve
zelkabel zal meervoudig verkeer zijn intrede doen.
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Kabeltelevisie wereldwijd
Over de hele wereld heeft kabeltelevisie zich op
verschillende manieren ontwikkeld. In Engeland
werden de oorspronkelijke netwerken ontwikkeld
om de drie zendkanalen te bevatten en zelfs enkele
van de nieuwere systemen hebben geen of slechts
weinig capaciteit voor extra taken. In twaalf
gebieden zijn echter speelfilms beschikbaar, maar
tegen een hoge abonnementsprijs.
Op het vasteland van Europa is kabeltelevisie
verder ontwikkeld, waarbij in de meeste grote
steden de aansluitingen gerealiseerd zijn. In België
is ongeveer 75 procent van alle huizen aangesloten
op kabeltelevisie; behalve de vier nationale pro
gramma’s kunnen de kijkers hier ook de uitzen
dingen van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg,
Nederland en Engeland ontvangen. Ook in Ne
derland wordt de kabel steeds meer toegepast en is
ca 70% van alle huizen aangesloten. Ontvangst van
de Belgische, Duitse, Franse en Engelse zenders is
een gewone zaak geworden, en er wordt druk
geëxperimenteerd met locale en regionale stations.
In de Verenigde Staten is ongeveer 45 procent
van de in totaal meer dan 20 miljoen huizen
aangesloten op kabeltelevisie. Het grootste deel in
de grote steden, waar dertig of meer kanalen
beschikbaar zijn, zodat uitgebreide dienstverle
ning mogelijk is.

-
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Via een schotel op het dak
of in de tuin komt satel
liettelevisie in huis. Maar
zelfs in de Verenigde Sta
ten, waar meer dan vijftig
TV-kanalen via satellieten
lopen en waar deze anten
nes veelvuldig worden ge
bruikt, zijn de satellieten
alleen bedoeld ter onder
steuning van kabeltelevi-

siesystemen; ze nemen
geen eigen uitzendingen
voor hun rekening.
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Toekomstige verbin
dingen zullen vrijwel ze
ker via glasvezels gaan in
plaats van via de koperen
coaxiale kabels, omdat
glasvezel in een kortere
lijd meer informatie kan
overbrengen. Ineen op
tisch glasvezelsysteem
worden elektrische sig
nalen omgezet in een bi
naire code, een opeen
volging dus van aan-uitsignalen, die dan wordt
omgezet in lichtflitsen.
Deze worden via de
transparante glasvezels

gevoerd en bij ontvangst
weer omgezet in elektri
sche signalen. Sommige
vezels strijken de over
lapping tussen de licht
stralen glad (1), maar de
beste (2) geven een bete
re kwaliteit door slechts
een straal tegelijk door te
laten.

De vooruitgang in de
optische vezeltechniek
belooft een grote invloed
te hebben op de verdere
ontwikkeling van ka
beltelevisie. In de Japan
se stad Higashi-Ikoma
zijn 160 huizen via een
tweeweg-glasvezelkabel
aangesloten op een cen
trale studio en acht ande
re plaatsen in de stad,
waaronder de nooddien
sten. ElkTV-toestel
heeft een computerter
minal, die voorzien is
van een microfoon,

iqD ii^m.
Een direct uitzendende
satelliet cirkelt als een
reusachtige vogel rond
de aarde. In de toekomst

zullen zulke satellieten
signalen omlaag stralen
die sterk genoeg zijn om
hele landen te bestrijken
en die kunnen worden
opgevangen met schotel
antennes van slechts en
kele decimeters door
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snede. Signalen zullen
worden verzonden op
veel hogere frequenties
dan onze normale UHFfrequentiebanden (500
tot 800 MHz), zodat spe
ciale voorzieningen no
dig zullen zijn om de fre
quentie te verlagen. Met

De satelliet beschrijft op een afstand van 37.000 km een baan om

‘

waarmee de gebruikers
de diverse diensten kun
nen oproepen, waarbij ze
hun gesprekspartner
zien op het scherm. Ze
hebben ook toegang tot
de centrale computerbe
standen. Omdat vanuit
de centrale studio ook
via de TV-verbinding in
de huiskamer kan wor
den gekeken, wordt het
systeem echter be
schouwd als een aantas
ting van de privacy.

A
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een grote schotelantenne
van 2,4 meter doorsnede
kunnen signalen worden
ontvangen die door an
dere landen naar satel
lieten zijn gestraald.
De droom van vele Euro
peanen eens televisie uit de
Verenigde Staten te zien, is
niet te verwezenlijken tot
dat de Amerikanen be
sluiten deze signalen naar
Europa te richten.

de aarde

De signalen worden in FM uitge
zonden in de 12 Gigahertz-band.
Dit is 12.000 Mhz (1 Mhz is 1 mil
joen perioden per seconde).
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Toekomstbeelden
Televisie is niet meer los te denken van video en
heeft ongetwijfeld een rooskleurige toekomst. Wat
zal die toekomst voor ons, kijkers, te bieden
hebben?
In de allereerste plaats zal de conventionele
televisie geleidelijk worden verbeterd. Amerikaanse
fabrikanten maken al gebruik van kamfilters om de
beeldweergave te verbeteren en over de hele wereld
zijn technici bezig nieuwe normen voor betrouw
baarheid tot stand te brengen. Wat de geluidsweer
gave betreft zullen uitzendingen in stereo gewoon
worden (dit is reeds het geval in Duitsland en
Japan).
Tegen het eind van de jaren tachtig zal de televisie
standaard voorzien zijn van een op gesproken
commando’s reagerende afstandsbediening, van
voorzieningen voor videodata en kabel- en satelliettelevisie en van aansluitmogelijkheden voor vi
deospelletjes, VCR en huiscomputer.
De televisie zal qua vorm en afmetingen verande
ren; het zal spoedig tot een groter beeldschermformaat komen. En anderzijds zal de miniaturisatie
van het televisiescherm alleen nog begrensd worden
door de beperkingen van het menselijk oog.
De helderheid van het beeld zal vergroot worden:
ofwel door schermen met vloeibare kristallen, die al
worden toegepast in kleine rekenapparaten, ofwel
door elektroluminescentie door licht emitterende
diodes (LED’s), die nu te vinden zijn als signaal-‘lampjes’ op vele elektronische apparaten.
Vloeibare kristallen en LED’s zullen ook een rol
spelen bij het ontwikkelen van kleinere en goedko
pere, op het televisietoestel aan te sluiten huiscomputers. Bovendien zullen beeldbuizen waarin
LED’s zijn gebruikt, veiliger zijn omdat ze niet heet
kunnen worden en er geen gebruik wordt gemaakt
van de gevaarlijke combinatie van glas en vacuüm.
Dergelijke beeldbuizen zijn al in ontwikkeling in
Japan en de Verenigde Staten.
Televisies met een grote definitie en driedimen
sionale televisie zullen in de jaren negentig zeker op
de markt zijn, maar waarschijnlijk geen alledaags
verschijnsel vormen. De eerste beloven zeer gunstig
te zijn voor de eigenaars van video en kunnen een
definitie leveren die even goed is als van 35 mm
films.
Uit componenten bestaande televisiesystemen
bieden de kijkers maximale keuzemogelijkheden.
In Japan heeft Sony reeds de Profeel-serie geïntro
duceerd, waarbij de klant monitor, ontvanger en
tuner zelf kan uitzoeken. Aan dit systeem kunnen
een hi-fi installatie en een VCR worden toegevoegd.
De toekomst biedt dus - als je het kunt betalen enorme mogelijkheden voor televisie. Voeg hieraan
toe de beloofde toename aan zendtijd en deze
toekomst belooft echt fijn te worden.
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De Microvision pockettelevisie heeft een plat
scherm met een diameter van slechts 7,5 cm. Met
het toestel kunnen bijna overal in de wereld
uitzendingen ontvangen worden (behalve in
Frankrijk). Hiertoe moet het apparaat wel voor
zien zijn van een telescoopantenne. Dit en het feit
dat het apparaat niet werkt in vliegtuigen, treinen
en auto’s, zijn de beperkingen wat betreft het
gebruik. Ondanks deze nadelen zullen miniatuurtelevisies in de nabije toekomst algemeen
gebruikt worden; de dag dat armbandtelevisies
verschijnen, is niet ver meer!

Platte televisietoestellen
die als een schilderij aan de
muur hangen, hebben het
voordeel dat ze veel minder
ruimte innemen dan de
hedendaagse TV’s. De Ja
panners zijn bezig met
twee mogelijke modellen.
Bij het ene bestaat het
scherm uit een matrix van
vloeibare kristalcellen, bij

het andere bevat het een
enorm aantal minuscule
gasontladingsbuisjes. Ver
der zouden deze apparaten
het voordeel hebben min
der elektriciteit te verbrui
ken dan de conventionele
toestellen.

TELEVISIE

Plaatjes uit de filmSmr
Wars: prinses Leia vraagt
hulp aan Ben Kenobi.
Rechts een driedimensio
naal holografisch beeld van
haar. Van zulke 3D-beelden (maar dan in realisti
sche kleuren, met in een

vreemd glinsterend blauw)
droomt elke TV-technicus. De sleutel tot succes
kon weleens hel hologram
zijn, een met behulp van
lasers geproduceerd 3Dbeeld. Om een hologram te
maken wordt de laserstraal

in twee delen gesplitst. De
ene helft wordt naar het
onderwerp gevoerd, de
andere naar een holografi
sche plaat. Waar de twee
stralen elkaar overlappen,
veroorzaken ze interferen
tiegolven, die de vorm en

diepte van het object re
produceren. Het gebruik
van deze technologie om te
komen tot echte 3D-televisie is een opwindend voor
uitzicht.

3D-televisie zal spoedig op
het scherm verschijnen.
Een van de eenvoudigste
tot nu toe bedachte plan
nen is twee identieke af
beeldingen te maken (1),
waarvan de ene met het
linkeroog en de andere met
het rechteroog moet wor
den bekeken. De TV is
voorzien van een kijkkap

met lenzen om de zichtbare
lijnen naar buiten af te bui
gen. Dit systeem is wel
goedkoop, maar geeft een
onaanvaardbaar rechtop
staande afbeelding. De
richtingsgevoelige 3D-TV
(2) heeft een beeld dat op
gebouwd is uit verticale
lijnen met afwisselende lij
nen ontworpen om door

het linker- en het rechter
oog te worden bekeken.
Voor het scherm staat een
van groeven voorziene
lens, die de visuele infor
matie vertaalt en naar het
juiste oog voert. Jammer
genoeg is de definitie van
het beeld slecht en wordt
de afbeelding al verstoord
bij kleine zijdelingse be-

wegingen van het hoofd.
Om dit probleem op te los
sen worden twee afbeel
dingen van aparte buizen
geprojecteerd op een dubbelgegroefde lens (3). Dit
geeft een betere definitie
en staat de kijker iets meer
bewegingsvrijheid toe.
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Alles over camera’s
Een videorecorder kan meer dan je je wellicht
realiseert. Behalve voor het opnemen van televisie
programma’s, het afspelen daarvan en het afdraaien
van voorbespeelde cassettes, kun je hem ook samen
met een videocamera gebruiken voor het maken van
je eigen televisiefilms.
Videocamera’s zijn niet langer onbetaalbaar voor
de amateur. Terwijl er nog niet zo lang geleden aan
draagbare kleurencamera’s alleen dure professio
nele modellen waren, kost een compacte videokleurencamera tegenwoordig maar iets meer dan een
Super 8 filmcamera van goede kwaliteit. Voortdu
rend worden er verbeteringen aangebracht om de
camera’s voor filmamateurs verfijnder en gemakke
lijker bedienbaar te maken.
Sinds de introductie van draagbare kleurencame
ra’s in de jaren zestig is de prijs van zwart-witcamera’s zo sterk gedaald dat oudere modellen slechts
een tiende van de prijs van een nieuw kleurentoestel
kosten. Dit is ideaal voor beginners. Als je eenmaal
bent overgeslapt op kleur, is de zwart-witcamera
nog steeds bruikbaar voor het toevoegen van titels
en plaatjes aan je kleurenopnamen.
Door de revolutionaire ontwikkelingen in de
videotechnologie is het maken van films met een
videocamera gemakkelijker geworden dan met een
Super 8 filmcamera, ofschoon er ook enkele nadelen
zijn. Een van de belangrijkste daarvan is dat de
videocamera niet op zichzelf kan werken. Je kunt er
geen film in plaatsen, zoals in foto- en filmcamera’s.
Alles wat deze camera doet is het omzetten van het
door de lens opgenomen beeld in een elektrisch
signaal. Dit moet via een kabel naar de recorder
worden gevoerd voordat het op de cassetteband kan
worden vastgelegd. Dat betekent dat je niet verder
kunt komen dan de tuin als de camera is aangesloten
op een door de netspanning gevoede VCR. Voor
opnamen buitenshuis heb je een door batterijen
gevoede draagbare recorder nodig. Daarmee heb je
alle vrijheid, maar de prijs bedraagt enkele malen
die van een normale filmuitrusting, terwijl filmca
mera’s veelzijdiger zijn. Dit wordt echter gecom
penseerd doordat de prijs van videoband veel lager
is dan die van films: ruwweg een tiende.
Video heeft vele voordelen ten opzichte van film.
Je kunt een gemaakte opname bijvoorbeeld direct
afspelen. Er gaat geen tijd verloren en het kost geen
geld, omdat videoband niet hoeft te worden ont
wikkeld. Als de opname niet goed is, kun je de band
terugspoelen en een nieuwe opname maken, over de
oude opname heen, want videoband kan meermalen
worden gebruikt. Geluid wordt automatisch naast
de beeldinformatie op de band opgenomen, zodat
dit altijd exact synchroon loopt met de beelden op
het scherm. Je kunt je opnamen via het televisietoe
stel afspelen, zonder een projector en scherm te
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hoeven opzetten of de kamer donker te hoeven
maken.
Videocamera’s zijn helaas nog steeds te zwaar om
ze lang achtereen te bedienen, vooral als ie een
draagbare installatie om je schouder draagt. Hier
mee vergeleken zijn filmcamera’s erg licht. Boven
dien kunnen zij dingen die met videocamera’s niet
mogelijk zijn. Ze kunnen beeld voor beeld opne
men; dit betekent: de illusie van bewegen wekken
door vierentwintig beelden per seconde te tonen.
Het oog kan dit niet volgen en ziet deze aparte
beelden als een geleidelijke, ononderbroken bewe
ging; deze feature wordt gebruikt bij het maken van
tekenfilms of voor het opnemen van bijvoorbeeld
het opengaan van een bloem.
Gelukkig zul je geen definitieve keuze hoeven
maken tussen video en film, want Super 8 beelden
kunnen gemakkelijk en goedkoop worden overge
nomen op videoband. Er zijn vele manieren om deze
twee media te combineren om de voordelen van
beide te benutten.
Als je een verzameling films hebt kun je deze
overzetten op band, zodat een langere levensduur
wordt verkregen en afspelen gemakkelijker wordt.
Je kunt een Super 8 camera gebruiken als het dragen
van videoapparatuur moeilijk of onmogelijk is en de
beelden dan later overzeilen op band. Omdat hel op
professionele wijze bewerken van videoband erg
duur kan zijn, en de meeste videoamateurs er
daardoor toe genoodzaakt zijn het materiaal op te
nemen in de volgorde waarin het moet verschijnen
in het eindprodukt, kun je gecompliceerde delen
gemakkelijker opnemen op film, deze daarna ver
knippen en in de gewenste volgorde monteren en
dan het hele stuk op de juiste plaats op de band
zetten. Dit lijkt erg gecompliceerd, tot je eenmaal
een videocamera hebt gebruikt. En doordat band zo
goedkoop is en je de resultaten van je experimenten
direct kunt zien, krijg je sneller ervaring met een
videocamera dan mogelijk zou zijn met film.
Op de volgende bladzijden is te zien hoe moderne
videocamera’s hel gokwerk verminderen en het veel
gemakkelijker maken vanafhel begin resultaten van
professionele kwaliteit te produceren. Ze variëren
van de eenvoudigste handcamera’s tot de meest
geavanceerde semi-professionele schoudermodellen, waarvan de van de professionele studiocamera’s
overgenomen voorzieningen bijna al het werk doen.
De draagbare kleurenvideocamera heeft een zeer
hoog technisch niveau bereikt en het is onwaar
schijnlijk dat er in de nabije toekomst nog veel aan
verandert. De introductie van microvideo, een
nieuw kwart-inch cassettebandformaat, kondigt de
geboorte van een nieuwe generatie van lichtgewicht
toestellen aan, die echter maar een zeer korte
speelduur bieden.
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De verbeteringen van de wat verdere toekomst
zijn echter al in zicht. Het gebruik van kleine
bandformaten in microcasseltes - dezelfde die wor
den gebruikt in dicteerapparatuur - zal tenslotte
resulteren in een gecombineerde recorder-camerasysteem: een videocamera waarin je een cassette
kunt plaatsen: Deze gecombineerde recorder en
camera wordt ook wel ‘videomovie’ genoemd. Bij
JVC wordt nu een adaptor ontwikkeld, die het
opnamemateriaal van draagbare- en huisVCR’s uit
wisselbaar maakt. De microchip zal onweerstaan
baar zijn intrede doen in de videocamera. Beeld
kwaliteit van camera’s wordt eveneensbeïnvloed
door bandkwaliteit, wijze van ‘aflezen’ door de
videokop (snelheid waarmee de band langs de kop

draait) en de breedte van de band om het signaal vast
te leggen. Ook hier is de ontwikkeling van de
fabrikanten in volle gang. Alles wordt lichter,
compacter en heeft zo min mogelijk energie nodig.
We zullen in de volgende hoofdstukken uitge
breid bespreken wat er momenteel aan camera’s op
de markt is. Daarbij onderscheiden we ‘eenvoudige’
camera’s - de typen met pistoolgreep - en ‘duurde
re’ camera’s - de modellen met een elektronische
zoeker, die daardoor op de schouder kunnen wor
den gedragen. We beschrijven het gebruik en de
bediening van de basisvoorzieningen, zoals kleurcorrectie en focussering, en we zetten uiteen wat je
kunt doen met de luxueuze features die op (semi-)
professionele camera’s te vinden zijn.
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Eenvoudige camera’s
Terwijl er in ons land één type zwart-wit camera te
koop is, zijn er zo’n ruim veertig kleurencamera’s
op de markt. Het gewicht varieert van anderhalf tot
vier kilo en naarmate het gewicht toeneemt is de
camera duurder. Het merendeel is rond de twee
kilo. Ze zijn allen voorzien van een ingebouwde
microfoon, optische belichtingsindicatie en voe
dingsspanning aanduiding. Lang niet alle camera’s
werken op een accu of batterij.
Het bedienen van een videocamera is gemakke
lijk te leren. De diverse typen en modellen zijn
echter nogal verschillend van ontwerp; het is dus
zaak de handleiding goed door te lezen als je een
camera hebt gekocht.
Gebruik deze handleiding om de onderdelen van
de camera te leren kennen en bestudeer de wijze
waarop ze dienen te worden bevestigd. De meeste
eenvoudige camera’s zijn direct klaar voor gebruik,
maar sommige verfijndere modellen zijn voorzien
van een losse elektronische zoeker en een micro
foon, die op de juiste plaats moeren worden aange
bracht en dienen te worden aangesloten op een
contactbus. Als de lens op het huis van de camera
moet worden geschroefd, moet je ervoor oppassen
dat de schroefdraad niet wordt beschadigd. Plaats
de kap voor de lens om de camerabuis te bescher
men.
Een videocamera is ontworpen voor gebruik met
een draagbare VCR, maar kan ook op de recorder
thuis worden aangesloten via een spanningsomvormer. In de diverse handleidingen staan duidelijke
aansluitschema’s.
Neem de camera voorzichtig op en richt hem op
een goed, maar niet te fel verlicht object. Richt in
een donkere kamer nooit op het venster: het
contrast tussen het donkere interieur en de lichte
omgeving kan leiden tot heldere lichtvlekken als het
diafragma met de hand wordt bediend, en tol het
sluiten van het diafragma als dit automatisch werkt,
waardoor het interieur zwart wordt afgebeeld. Als
de camera voorzien is van een optische zoeker moet
je wachten tot deze is opgewarmd. Heeft de camera
een elektronische zoeker, dan zal het beeld op het
schermpje in de zoeker in zwart-wit verschijnen en
niet in kleur.
Verwijder de lenskap en zoom in op een onder
werp, terwijl je dit in close-up houdt. Het beeld zal
waarschijnlijk niet gefocusseerd zijn en als je je
TV-toestel inschakelt om het beeld in kleur te zien,
zou je de kleuren weleens erg onnatuurlijk kunnen
vinden. Stel de kleurtemperatuurregelingen in vol
gens de handleiding en focusseer dan totdat een
scherp beeld is verkregen. Dit beeld moet dan
scherp blijven binnen het hele bereik van de
zoomlens.
Behandel de camera zorgvuldig, maar probeer
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hem helemaal uil, experimenteer ermee, tracht uit
te vinden wat er wel en niet mee gedaan kan worden.
Veel eenvoudige videocamera’s zijn in navolging van de
Super 8 filmcamera uitgevoerd met een pistoolgreep. De
videocamera’s zijn echter zwaarder - deze Hitachi camera
weegt bijvoorbeeld ongeveer 2 kg - en dit kan tot gevolg
hebben dat het gebruik erg vermoeiend is en dat de camera
moeilijk stil kan worden gehouden. Daarom zijn vele
camera’s met pistoolgreep zo ontworpen dat ze op de
schouder kunnen rusten en is de hoek van de handgreep
vaak verstelbaar.

De lens (6) heeft drie instelmogelijkhedcn: dia
fragma (regelt de hoeveel
heid licht die op de camerabuis valt), focussering
(regelt de scherpte van het
op de camerabuis gevorm
de beeld) en zoombereik
(hiermee kan de brand
puntsafstand van de lens zo
worden gevarieerd dat het
beeld kan worden gevan
gen op elk punt tussen een
veraf-opname en een ver
grote close-up van een ge
deelte). Op deze camera is
het diafragma geheel au
tomatisch, moet de focus
sering (7) met de hand
worden ingesteld en kan de
zoomlens automatisch, via
schakelaar (8) of met de
hand (9)bediend worden.

Slechts enkele luxueuze
O VCR’s hebben een in]
gangsbus vooreen vi
deocamera. Gewoonlijk
moeten beide apparaten
op elkaar worden aange
sloten via een door de fa
brikant aanbevolen
adaptor. Alle videoca
mera’s zijn ontworpen
voor gebruik met een
bepaalde VCR; deze
Hitachi-camera is ge
maakt voor de VT-8500
VCR (rechtsonder). Als je
een andere VCR wilt ge
bruiken, moet je de verbindingskabels aanpas
sen. Verder bestaat de
kans, afhankelijk van het

I
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De meeste camera’s heb
ben ingebouwde, nietrichtinggevoclige micro
foons. Deze vangen alle
geluiden rond de camera
op - dus ook het geluid van
het automatische diafrag
ma en zelfs de ademhaling

van degene die de camera
bedient. Deze camera
heeft een wel richtinggcvoelige staafmicrofoon (1),
die alleen de geluiden vóór
de camera opvangt.
Soms zul je een extra ge
voelige microfoon nodig

hebben. Deze kan worden
aangesloten op een speciale
bus, op de camera of op de
VCR. Dooreen losse contactpen in een aansluitbus
voor een externe micro
foon te plaatsen kun je het
geluid onderbreken.
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De camera wordt meestal
bediend door een start/
stopschakelaar bij de
handgreep. Deze schake
laar, die vaak moeilijk te
herkennen is, is op deze
camera aangeduid met
‘Remote control’ (4).

Een camera kan zich niet
aanpassen aan de kleur van
het licht, zoals het mense
lijk oog. Een object dat er
buiten zowel als binnen wit
uitziel, zal er door de lens
buiten blauwachtig, en
binnen roodachtig uitzien.
Dit wordt gecorrigeerd
door de witbalansregeling
(3).

De eenvoudiger camera’s
kunnen een van de volgen
de vier typen zoekers heb
ben: een optische zoeker
gelijk aan die op een foto
toestel; een betere versie
die meeloopt met de
zoomlens, waardoor een
nauwkeurige focussering
mogelijk is en je een indruk
krijgt van wat de lens ziet;
een DDL- (door de lens)
versie, die zo wordt ge
noemd omdat het door de
lens opgevangen beeld
wordt getoond; en een
elektronische zoeker (2);
dit is een miniatuur-TVmonitor die in het oculair is
gemonteerd. De monitor
geeft een zwart-witbeeld.
Als de camera is voorzien
van een riem (5) moet je
deze om je pols doen. Hij
hindert je niet bij het op
nemen en zal voorkomen
dat de camera valt als je je
evenwicht verliest of er ie
mand tegen je aan botst.
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model en de leeftijd van
de VCR, dat het niet
mogelijk is alle facilitei
ten tussen camera en
VCR over te brengen.
Het kan bijvoorbeeld
onmogelijk zijn het op
nemen te starten en te
stoppen op de camera.

Schakel het TV-toestel
in als je de camera wilt
controleren. Het beeld
wordt grijs tijdens het
opwarmen van een ca
mera met optische zoe
ker; hei toestel geeft het
in een elektronische zoe
ker zichtbare zwart-wit
beeld in kleur weer.

Als je in het oculair van een elektronische zoeker
kijkt, zie je meestal een aantal lijnen, lampjes en
motieven onder of langs de rand van het scherm en
soms in het beeld. Dit zijn waarschuwingen. In de
Hitachi (boven) gaat ‘V’ branden als de camera
opneemt, ‘L’ als er niet voldoende licht valt op het
object waarop de camera is gefocusseerd, en ‘W’
als de witbalans niet goed is. Als je de opnamen ter
plaatse wilt zien, moet je de band terugspoelen.
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Kleurcorrectie
Een object heeft voor ons oog een bepaalde kleur
doordat het alleen lichtgolven van die kleur terug
kaatst. Dat kan natuurlijk alleen wanneer het erop
vallende licht deze kleur bevat. Eigenlijk is het zo
dat wij een object alleen in zijn ‘ware’ kleur zien als
er zuiver wit licht op valt, want dat bevat lichtgolven
van alle frequenties. Is het opvallende licht niet wit,
bevat het dus niet alle kleuren in de juiste sterkte,
dan heeft dit invloed op de kleur van het object. Om
maar een extreem voorbeeld te noemen: een object
dat er onder wit licht blauw-groen uitziet, zal er
zwart uitzien onder zuiver rood licht, aangezien het
in het geheel geen rood licht terugkaatst.
Dit gegeven is van belang bij het filmen en het
videograferen, aangezien zuiver wit licht zeldzaam
is. Wat onze ogen als wit licht registreren is meestal
blauw, geel of rood getint, afhankelijk van de plaats,
de tijd, het weer, de soort lichtbron, enzovoort. De
informatie die onze ogen geven wordt hierop in onze
hersenen gecorrigeerd, en daardoor zullen we witte
objecten altijd als wit zien.
In de camera vindt zo’n automatische correctie
niet plaats. Wanneer een camera is ingesteld op
daglicht (blauwe tint) zullen opnamen bij kunstlicht
duidelijk geel getint zijn; een camera die is afgere
geld op opnamen binnenshuis (nadruk op het geel)
zal scènes buitenshuis veel blauwer ‘zien’ dan jij.
Filmers lossen dit probleem op door kleurfilters
te gebruiken. Wat de kleur van het licht dat in de
lens valt ook is, door het juiste type filter te
gebruiken kun je je ervan verzekeren dat het licht
dal de film bereikt keurig in kleurbalans is. Wordt
er bijvoorbeeld buitenshuis gefilmd, dan zorgt het
blauwfilter dat op de camera is bevestigd ervoor dat
het accent op het blauwe licht wordt getemperd.
Ook bij veel videocamera’s worden op deze manier
kleurfilters gebruikt voor aanpassing aan opnemen
binnens- of buitenshuis. Maar in de videografie
kunnen dezelfde effecten ook langs elektronische
weg worden bereikt. Bij een goede videocamera
zullen vaak beide systemen worden toegepast: fil
ters voor een grove afstelling van de kleur- of
witbalans en elektronische correctie voor de fijnregeling.
Bij sommige camera’s gebeurt de aanpassing aan
de lichtomstandigheden automatisch. Filters voor
opnamen binnens- dan wel buitenshuis zijn vaak
ingebouwd, maar er zijn omstandigheden waarin de
wat gevorderde videohobbyïst er de voorkeur aan
zal geven externe filters te gebruiken omdat daar
door een bevredigender resultaat kan worden ver
kregen. Bij opnamen boven de 1800 tot 2000 m, in
de Alpen bijv, moet je erop bedacht zijn dat door de
ijlere lucht de ultra-violette stralen veel sterker
aanwezig zijn en alle kleuren een blauwe zweem
neigen te geven.
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De kleurbalans van een bepaald soort
licht kan worden gemeten aan een
kleurtemperatuurschaal. Deze is geba
seerd op de temperaturen tot welke de
meeste materialen moeten worden verhit
om bepaalde kleuren licht uit te stralen.
Het roodachtige licht van een kaars ont
staat bijvoorbeeld bij 1000 K, dus dat is
zijn kleurtemperatuur. De meeste mate
rialen die tot 1000 K worden verhit zul
len hetzelfde rode licht uitstralen. Photofloodlampen stralen met een tempe
ratuur van 3000 K een witter licht uit, en
flitslampjes, kwartsjodium- of halo
geenlampen en TL-buizen halen de
5000 K. Zonlicht, dat meestal wordt be
schouwd als zuiver wit, heeft een kleur
temperatuur van ca. 6000 K, en bij be
wolkte hemel wordt de kleur steeds
blauwer bij kleurtempcraturen van 7000
tot 10.000 K. Dit komt niet doordat de
lucht heet is, maar doordat verstrooiing
van het licht resulteert in een blauwzweem.
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In de videografie wordt
gebruik gemaakt van fosfordceltjes die de drie pri
maire kleuren uitstralen:
rood, blauw en groen; deze
kunnen samen alle kleuren
vormen die je op het beeld
scherm ziet. Lichtstralen
van deze drie primaire

kleuren vormen één witte
straal (boven) als ze even
sterk zijn. Als ze in ver
schillende sterkten worden
gemengd, resulteren ande
re kleuren. Rood en groen
(boven) geven samen geel;
de tint hangt daarbij af van
de onderlinge verhouding:

meer rood en minder groen
geeft oranje, meer groen en
minder rood geeft een ka
ki kleur. Zo kan elke com
binatie van twee primaire
kleuren ook weer worden
beïnvloed door bij mengen
van de derde.
Boven is een kleuren-

driehoek afgebeeld. A, B
en C zijn de primaire kleu
ren. De kleuren in de bin
nenste driehoek, die ont
staan door primaire kleu
ren te mengen, zijn alle
kleuren die je op een beeld
scherm ziet.

Ci.
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De kleurtemperatuurregeling van de camera
geeft een compensatie
voor het gebruikte type
licht. Ze kan bestaan uit
een aantal klcurcorrectiefilters, die tussen lens
en camerabuis worden
geplaatst en vaak worden
bediend d.m.v. een
‘Daylight Filter’-schakelaar of d.m.v. een
knop met maximaal vier
standen voor kleurtem-

1 Gloeilampen

peratuurwaarden (uiterst
rechts). De folo’sonder
tonen duidelijk dat de
kleur van het overheer
sende licht alleen na
tuurlijk is als de opname
gemaakt wordt bij de
juiste instelling.
Ditzelfde kan ook
worden bereikt door de
gevoeligheid van de ca
mera voor blauw licht
ten opzichte van die voor
rood licht te verminde-

2 TL-buizen

Gloeilampen
(3200 K)
l°2
OIR

n

o

3
4

ren of juist te vermeerde
ren. De ‘Tint’- of‘White
Balance’-rcgelaar veran
dert de balans tussen

3 Helder zonlicht

n

~n TL-buizen
(4500 K)
Helder zonlicht,
buiten (5800 K)
Bewolkt/regenachtig
(7000 K)

rood en blauw. Naar
links draaien maakt de
opname blauwer, naar
rechts roder (boven).

4 Bewolkt
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De aanschaf: eenvoudige camera’s
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Informatie over en testrapporten van alle camera’s
die op de markt komen, kun je vinden in de grote
videotijdschriften. Het belangrijkste gegeven van
iedere camera: de kwaliteit van het geproduceerde
beeld, wordt echter zelfs in de meest gedetailleerde
specificatie niet volledig gevangen. Dit is een com
binatie van beeldscherpte, betrouwbare kleurweergave en het vermogen snel bewegende objecten te
vangen en op te nemen bij lage lichtniveaus. De
enige manier om te kijken of de camera aan al deze
eisen voldoet is hem zelf testen.
Schenk geen aandacht aan de foto’s in brochures
die zogenaamd laten zien wat een camera kan: deze
zijn altijd opgenomen op film in plaats van video
band. Het door een videocamera gemaakte beeld is
een elektronische afbeelding, die er geheel anders
uitziet. Zo’n opname kan nooit zo goed zijn als via
de televisie uitgezonden beelden, doordat deze
worden gemaakt onder ideale omstandigheden, bij
een zeer goede belichting en met zeer dure camera’s.
Vergelijk de door een aantal camera’s gemaakte
beelden met elkaar om de kwaliteit te beoordelen.
Als je je keus eenmaal hebt teruggebracht tot twee of
drie camera’s, kun je deze systematischer gaan
testen.
Sta er in een winkel op de camera zelf te hanteren.
Het zou ideaal zijn als je de camera kon proberen
met een aantal verschillende recorders en meer dan
een televisietoestel, vooral als je een onvolkomen
heid ontdekt. Deze hoeft namelijk niet door de
camera te worden veroorzaakt. Richt de camera op
zoveel mogelijk verschillende soorten onderwer
pen. Kijk hoe het apparaat zich gedraagt bij goed
verlichte voorwerpen, donkere vlakken, grote con
trastverschillen. Beweeg de camera snel over de
scène om te controleren of het beeld achterblijft bij
de beweging. Omdat vele camera’s met één buis een
foutieve rode kleurbalans hebben, moet je controle
ren of rode voorwerpen roestkleurig of kastanje
bruin getint zijn en of gezichten te rood of te bleek
zijn. Van de meer dan veertig modellen, die op de
markt zijn heeft 70% een vidicon opneembuis, 10%
een trinicon opneembuis (duurdere middenklasse)
en de dure modellen een staticonbuis.
Probeer de camera ook buiten; de meeste winkels
zijn nogal donker. Neem een verscheidenheid van
stilstaande en bewegende beelden op waarbij je de
camera beweegt en in- en uitzoomt; probeer ook het
in- en uitladen. Neem de band mee naar huis en
vergelijk deze beelden op je eigen recorder en
televisietoestel met de resultaten van andere came
ra’s.
Probeer met de winkelier te regelen dat je de
camera mee naar huis mag nemen voor een dag of
een weekend, zodat je objecten van je eigen keus
kunt filmen.
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Hitachi VK-C750

Hitachi maakt een groot
aantal typen kleurencame
ra’s waarin slechts een buis
zit. Bij de vroegere model
len waren de beelden,
vooral bij verafopnamen,
soms minder scherp dan
bij camera’s van andere fa
brikanten. De nieuwe ge
neratie camera’s is in dit

opzicht beter. DeVKC750, een lichtgewicht
model van slechts ongeveer
2 kg, is een van de goed
koopste kleurencamera’s.
Hij is voorzien van een
automatisch irisdiafragma,
een-2,8 : 1 zoomlens
(maakt een 2,8x vergroting
van het beeld bij een volle-

JVC GX-33

JVC maakt een grote reeks
camera’s, variërend van de
goedkoopste tot de duurste
modellen die in de handel
zijn. Het basismodel, de
GX-33, is thans een van de
laagst geprijsde camera’s.
Hij heeft een via de lens
werkende optische zoeker

en een 3 : 1 handbediende
zoomlens. Het is een superlichtgewicht camera die
slechts 1,4 kg weegt. De
uitvoering met elektroni
sche zoeker is duurder en
zwaarder.
De GX-33 is er in een
uitvoering voor het PAL-
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Hitachi GP-41D

Panasonic WV-3000

dige close-up mogelijk)
met handbediening en een
optische beeldzoeker. De
GP-41D heeft vele door de
meer ambitieuze enthou
siasteling gewenste voor
zieningen zoals een elek
tronische zoeker en een
6 : 1 dooreen motor aange
dreven zoomlens.

Panasonic was een van de
eerste fabrikanten die een
betrouwbare kleurenvideocamera introduceerden
tegen een prijs die de ama
teur zich kon veroorloven.
Deze camera was eenvou
dig te bedienen en gaf
scherpe en duidelijke beel

JVC GX-88

Panasonic WV-3030
(V.S.: WV-3110)

en een uitvoering voor hel
NTSC-systeem. De GX-88
heeft een SECAM-variant,
een elektronische zoeker
en een door een motor be
diende 6 : 1 zoomlens. De
prijs is echter veel hoger.
De camera heeft ook de
super-close-up-voorzie-

ning waarmee je zelfs tot
op het buitenste vlak van
de lens kunt scherpstellen.

In de regel gaat de prijs
van een camera omhoog
naarmate er meer geavan
ceerde voorzieningen zijn
aangebracht. Een groot
gedeelte van de prijs van
deze duurdere camera’s,
zoals de Panasonic WV3030, wordt bepaald door

den. Hij werkte op alle
plaatsen zeer betrouwbaar.
De W V-3000 is een geheel
gemoderniseerde opvolger
meteen 3 : 1 handbediende
zoomlens en een elektroni
sche zoeker.

de mate van automatise
ring. Deze camera heeft
een elektronische zoeker,
een 6 : 1 zoomlens met macro-close-up-mogelijkheid
en motorregeling, een au
tomatisch diafragma en
een automatische compen
satie voor lage lichtniveaus.
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Duurdere camera’s
Videocamera’s variëren in prijs, kwaliteit, aantal
gebruiksmogelijkheden en mate van automatisering
van de basismodellen voor de amateur tot de
geavanceerde professionele modellen. Het is moei
lijk een duidelijke scheidslijn tussen beide klassen te
trekken, omdat de specificaties van de goedkopere
camera’s van jaar tot jaar worden verbeterd. Featu
res zoals door een motor bediende zoomlens en
half-automatische kleurbalans, die oorspronkelijk
alleen op professionele camera’s voorkwamen, ver
schenen bijvoorbeeld ook op sommige goedkopere
modellen.
Het grootste verschil tussen de twee categorieën
is de manier waarop de camera is gebouwd. Alle
(semi-) professionele camera’s hebben een elektro
nische zoeker, die voor op het camerahuis kan
worden geplaatst omdat hij geen optisch mechanis
me nodig heeft en eenvoudig via een kabel op de
camera wordt aangesloten. Dit betekent dat de
videograaf de camera op de schouder kan dragen
terwijl hij in de zoeker kijkt; dat werkt veel
gemakkelijker dan bij de pistoolgreep, ook al omdat
het daardoor mogelijk is de camera voor langere tijd
stil te houden.
Duurdere camera’s zijn met verfijnder versies
van standaardhulpstukken gemakkelijker te bedie
nen, ze nemen genoegen met minder gunstige
omstandigheden, zoals lage lichtniveaus en ze zijn
veelzijdiger. Zo kan de zoeker bij de schoudercame
ra meestal in alle richtingen worden gedraaid,
waardoor de videograaf de camera kan gebruiken
vanaf de heup of boven het hoofd, en hem op zijn
kant of op zijn kop kan houden, terwijl hij toch in de
zoeker kan kijken.
Voor bepaalde moeilijke en ongewone opnamen
is het nodig de automatische systemen uit te scha
kelen. Zo zal een automatisch diafragma je in de
meeste situaties veel werk besparen doordat de
camera reageert op veranderingen van het lichtniveau en je er op deze manier van verlost steeds weer
te moeten controleren en herinstellen. Wat gebeurt
er echter als je wilt uitzoomen van een close-up van
een tamelijk donker object naar een lichtere scène?
Als de hoeveelheid licht die in de camera valt
toeneemt, zal de lensopening automatisch kleiner
worden; dit kan het donkere object veranderen in
een silhouet. Bij sommige camera’s kan de lensope
ning vergrendeld worden, zodat dit wordt voorko
men. Zet de camera in de close-up-stand en ver
grendel het diafragma, zodat het in dezelfde stand
blijft staan als je uitzoomt. Zet het diafragma daarna
weer op automatisch. Een tegenlichtcompensatieregeling is een erg bruikbare oplossing in gevallen
waarin het object binnenshuis voor het raam staat of
is afgetekend tegen een heldere lucht. Door de
regeling gaat de lens open, meestal anderhalve stop,
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zodat de opname van het object goed is terwijl de
achtergrond overbelicht zal zijn.
De meeste schoudercamera’s, zoals de hier afgebeelde Sony, hebben een ‘macro’-stand op de
handbediende zoomlens. Als je deze stand kiest
worden de delen van het lenssysteem in een andere
configuratie gebracht. Het is nu mogelijk te focusseren op voorwerpen die zich vlak voor de lens
bevinden. Dit geeft gedetailleerde close-up-opnamen. Je kunt nu echter niet zoomen en het kan
moeilijk zijn voor voldoende licht te zorgen als de
schaduw van de camera over het object valt.
De duurdere camera’s zijn in den regel ander
half tot twee keer zo duur als de camera’s uit de
middenklasse. Overweeg goed of je die wel nodig
hebt.
Om degene(n) die je filmt
te laten weten dat de band
loopt, gaat er een rode
lamp (10) branden, die
‘VTR Indicator’, ‘Tape
Run Lamp’ of‘Battery
Lamp’ wordt genoemd.
Deze lamp brandt ook tij
dens het afspelen en gaat
aan en uit als de batterij
bijna leeg is.

De lenskap (9) beschermt
de lens en voorkomt dat
tijdens pauzes bij het op
nemen licht in de camera
kan vallen. Bij de meeste
schoudercamera’s wordt
om de witbalans af te rege
len een witte plastic lens
kap gebruikt in plaats van
een wit voorwerp.

De elektronische zoeker
(rechts), aangesloten op de
contactbus die net boven
de aansluiting voor de ex
terne microfoon zit, is ge
heel verstelbaar. De zoeker
is draaibaar en het oculair
kan naar boven en naar be
neden worden gekanteld,
zodat uit ongebruikelijke
en moeilijke hoeken kan
worden opgenomen.
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In deze contactbus (l)kan
een externe richtbare mi
crofoon of een videolamp
worden aangesloten. Om
dat de ingebouwde rond
om gevoelige microfoon

alleen bruikbaar is voor
gewone achtergrondgelui
den, is een richtinggevoelige microfoon vaak nodig.
Een op de camera aange
sloten lamp is niet zo

Om het beeld te laten
oplossen (uitfaden)zet je
meestal het diafragma
dicht; en om in te faden
draai je het open. Het is
erg moeilijk de camera
tijdens deze handelingen
stil te houden. Daarom
zijn sommige nieuwe
modellen voorzien van
de feature ‘Auto Fade’
(4).

bruikbaar, omdat deze al
leen voorwerpen verlicht
die dicht bij de camera
staan en zijn lichtstraal kan
worden weerkaatst door
glimmende vlakken.

Bij lage lichtniveaus kan
het onmogelijk zijn op te
nemen tenzij je camera is
voorzien van een bedieningsorgaan aangeduid
met ‘Low Lighr’ of‘Sensitivity’(2). Door deze
voorziening wordt het
videosignaal versterkt,
zodat een lichter beeld
wordt verkregen. Door
de toegenomen ruis ziet
het beeld er wel korreli
ger en minder scherp uit,
maar zonder deze feature
had je helemaal geen
beeld gehad.

De onderkant van het camerahuis is zo gevormd dat
de camera gemakkelijk op
de schouder kan worden
gedragen (5). Bij sommige
merken kan een voorge
vormde draagsteun wor
den aangeschaft die tegen
de onderkant van het huis
wordt geschroefd en pre
cies op de schouder past.

De diafragmaregeling
(3) heeft op deze camera
een dubbele functie: in
gedrukt voor automati
sche werking en uitge
trokken voor handbe
diening.
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Elke schoudercamera
heeft een stevig handvat.
Dit wordt met de rech
terhand zo vastgepakt
dat de camera wordt on
dersteund. De vingers
zijn vrij om de erboven
geplaatste schakelaar
voor de motor van de
zoomlens te bedienen.
De duim bedient de net
achter de handgreep ge
plaatste start/stop scha
kelaar (op deze camera
‘Tape Run’ genoemd).
De linkerhand bedient
de macro-hendel, de
handbediening van de
zoomlens en de focusseerring (6,7 en 8, boven').

'
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De helderheid en de scherpte van het beeld in de
zoeker kunnen worden ingesteld met twee onder
het oculair geplaatste regelknoppen. Met een
schakelaar kies je welke indicator op het scherm
moet verschijnen (boven). De witbalansindicator
(WB) doet een witte lijn (1) verschijnen: deze
beweegt naar links wanneer de kleurbalans wordt
afgesteld. Als de diafragmaindicator is gekozen,
beweegt de witte indicator (2) naar links en naar
rechts bij het sluiten en het openen van het
diafragma. Van de golfvormige indicator (3) raken
de punten de lijnen alleen als er voldoende licht is
om op te nemen. Onder aan het scherm licht een
gele lamp (4) op als het licht onvoldoende is, en een
rode lamp (5) als de band loopt tijdens opnemen of
afspelen.

jjfr_________
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De aanschaf: duurdere camera’s
De betere schoudercamera’s zijn direct ontwikkeld
uit de, veel duurdere, professionele camera’s. Ieder
nieuw model biedt meer speciale voorzieningen die
aanvankelijk werden geïntroduceerd om aan de
eisen van TV-uitzendingen te voldoen. Dit maakt
het gemakkelijker te voorspellen welke veranderin
gen en verbeteringen waarschijnlijk te zien zullen
zijn bij de volgende generatie videocamera’s.
Zoomlenzen zijn nu standaard op bijna alle
videocamera’s; het instelbereik wordt echter steeds
groter. De 4 : 1 zoomlens, die een 4x vergroting
mogelijk maakt bij volledige close-up, was eens
populair. Op dit moment is de 6: 1 zoomlens het
meest toegepast, terwijl de 10:1 en zelfs de 14: 1
zoomlenzen beginnen te verschijnen op de duurdere
camera’s.
De meeste camera’s van dit soort hebben een door
een motor aangedreven zoomlens die altijd met een
vaste snelheid werkt. De volgende stap is het
toevoegen van een schakelaar die keuze tussen snel
en langzaam zoomen mogelijk maakt, en tenslotte
de introductie van een drukgevoelige zoomlensre
geling, die je de mogelijkheid geeft de zoomsnelheid
te variëren.
Ook het gereed maken van de camera wordt
steeds gemakkelijker. Veel semi-professionele ca
mera’s hebben filters die achter de lens kunnen
worden geschoven om de kleurtemperatuur te re
gelen. De witbalans kan eenvoudig worden inge
steld door op een knop te drukken terwijl de camera
is gefocusseerd op een testplaat of een wit voorwerp,
of terwijl de lens is afgedekt met een speciale witte
lenskap.
Een andere bruikbare voorziening is een geheugenschakeling die gevoed wordt door een eigen
long-life miniatuur-batterij. Deze schakeling houdt
de instellingen in dezelfde stand als de camera wordt
uitgeschakeld tussen op elkaar volgende opnamen
bij dezelfde omstandigheden.
Tenslotte zal steeds meer informatie worden
getoond in de zoeker: de plaats die voor de videograaf het gemakkelijkst is. De meeste camera’s zijn
voorzien van een of ander waarschuwingslampje dat
aangeeft dat de recorder loopt. Vele hebben een
ander lampje dat waarschuwt als het lichtniveau niet
voldoende is. Andere lampjes attenderen de videograaf op het feit dat de batterijen bijna op zijn of dal
de band in de recorder vlak bij het einde is.
Omdat duurdere camera’s veel mogelijkheden
bieden zijn ze natuurlijk geschikt voor semiprofessioneel gebruik, waarbij de prijs vaak een onder
schikte rol speelt. De enthousiasteling thuis moet
echt bij zichzelf overwegen of hij er werkelijk wat
aanheeft om tot zo’n aanschaf over te gaan. Bij de
geringste twijfel kun je het beter niet doen, want het
is dan weggegooid geld.
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SonyHVC-2000
(V.S.: HVC-2200)

j
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De schoudercamera's
worden tegenwoordig
steeds meer uitgerust met
de nieuwere en efficiënter
werkende saticonbuis. De
directe voordelen zijn
scherpere beelden en een
betere werking bij ongun
stige omstandigheden. De
huidige, laag geprijsde ca
mera’s als de H VC-2000
van Sonv zijn nog steeds

voorzien van de ingeburgerde vidiconbuis. De ko
pers die echter de hogere
prijs voor de 3000-versie
willen betalen, krijgen
hiervoor alle voorzienin
gen van de 2000-versie plus
een betere werking bij lage
lichmiveaus.

Philips V200

De V200 van Philips is de
uitzondering op de regel
dat alle laag geprijsde ca
mera’s slechts één opnamebuis hebben. Voor de
zelfde prijs als de uitge
breide van één buis voor
ziene camera’s biedt hij
drie vidiconbuizen. Theo
retisch moet een camera
mer drie buizen een scher-

per kleurenbeeld geven,
omdat elke buis zijn eigen
primaire kleur ontvangt.
Deze camera’s hebben
echter steeds terugkeren
de, maar gemakkelijk te
corrigeren registratieproblemen. Dit komt
doordat de instelling van
de buizen verloopt.
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Sony DXC-1800

De DXC-1800 van Sony is
wel drie tot vier maal zo
duur als camera’s met pistoolgreep, maar is dan ook
uitgerust met de meeste
voorzieningen van profes
sionele studiemodellen:
een saticonbuis, een 6:1,
door een motor angedreven zoomlens met twee
snelheden, een automa-

JVCKY-1900

lisch diafragma mei een
vasie auio-fadc-mogelijkheid, een automatische
witbaiansregcling met
door batterijen gevoede
schakelingen die dc instel
lingen onthouden als de
camera is uitgeschakeld,
en een genlock-mogelijkheid.

Dc KY-1900 van JVC, die
ongeveer twee keer Zo duur
is als de DXC-1800 van
Sony, heeft opmerkelijke
kwaliteiten. De camera is
voorzien van drie saticonbuizen,een 10: 1, door een
motor aangedreven zoom
lens (een 14 : 1 zoomlens is
ook leverbaar), een auto
matisch diafragma en een

automatische witbalansinstclling. Ook is er een
genlock-voorziening aan
wezig, waardoor de camera
via een speciale kabel kan
worden verbonden met een
gesynchroniseerd meercamerasysteem, dat wordt
gecontroleerd door een
beeldmixerof een genera
tor voor speciale effecten.

Hitachi VK-C800

I
De VK-C800 van Hitachi
heeft een ongebruikelijke
voorziening: automatische
focussering. In theorie
wordt hiermee hel werk
van de videograaf weer
vergemakkelijkt, maar de
handbediende regeling kan
vaak nodig zijn. Hel sys
teem focusseeri op het

voorwerp dat het grootste
deel van hel beeld inneemt
en daarom kan er verwar
ring ontstaan als bij het
uitzoomen het beeld voor
werpen gaat bevatten die
veel dichter bij de camera
zijn of als je een object
achter of dóór een dichter
bij staand voorwerp wilt
opnemen.

JVCS-100

Dc S-100 van JVCisduur:
bijna twee keer de prijs van
vele voor amateurs be
stemde camera’s. Het ap
paraat is echter voorzien
van een 10: 1, door een
motor aangedreven zoom
lens, die echt spectaculaire
opnamen mogelijk maakt.
Verder is de camera uitge-

rust met een automatisch
diafragma, macro-focussering, automatische witbalansregelingen en een
genlock-voorziening,
waardoor de camera kan
worden opgenomen in een
studiosysteem met andere
camera’s.
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De werking van een camera
Een videocamera werkt net als een TV-ontvanger,
maar dan andersom. De camera zet het via de lens
opgenomen beeld om in een gecodeerd videosig
naal; de TV-ontvanger zet dit signaal weer om in een
compleet beeld. Het hart van de camera is de
moderne camerabuis.
Een halve eeuw geleden was er alleen de moeilijk
te hanteren, door John Logie Baird uitgevonden
TV-camera, waarin met behulp van een draaiende
trommel en een lichtgevoelige cel een primitief, uit
dertig lijnen beslaand beeld werd verkregen. Bin
nen twintig jaar nadien waren de camera’s uitgerust
met elektronische buizen, orthicons genoemd, die
wel betere beelden gaven, maar zo groot waren dat
er enorme lenzen nodig waren om het beeld te
focusseren. Doordat hun gemiddelde levensduur
slechts honderd uur was, raakten ze vaak defect

Het in de camera vallende
licht wordt door de lens (1)
gefocusseerd, gaat door de
glazen voorkant (2) van de
buis en door een schei
dingssysteem (3). Hier
wordt het licht ontbonden
in de drie primaire kleu
ren: rood, blauw en groen.

leder door de trefplaat
geëmitteerd elektron laat
een positieve lading achter.
De sterker verlichte delen
van de trefplaat emitteren
meer elektronen dan de
minder sterk verlichte de
len. Daardoor vormt de
trefplaat op elk moment
een nauwkeurige elektri
sche kaart van het door de
lens opgevangen beeld:

De ontbonden bundel
gaat door een elektrode (4)
naar de trefplaat (5). Deze
met lichtgeleidend mate
riaal bedekte plaat geeft
elektronen af (negatief ge
laden deeltjes), die zich
weer naar de elektrode be
wegen.

tijdens live-opnamen, en hun gevoeligheid voor
rood was zo slecht dat acteurs zwarte lippenstift
moesten gebruiken.
De vidiconbuis verscheen in het begin van de
jaren vijftig. Vergeleken met de orthicon was deze
buis niet alleen veel kleiner en goedkoper (ongeveer
een tiende van de prijs), maar hij had ook nog een
veertig maal langere levensduur. Deze buis maakte
de eerste kleurentelevisiebeelden mogelijk. In eer
ste instantie was de beeldkwaliteit te slecht voor
gebruik in TV-studio’s, maar door verbeteringen
werd de vidicon een zo groot succes dat er nog steeds
op ruime schaal gebruik van wordt gemaakt; de
triniconbuis van Sony is een geavanceerde vidicon,
gebruikt in de hier getoonde HVC-3000.
De vidiconbuis, die vooral bij lage lichtniveaus
langzaam reageert op veranderingen in de belich-

gebieden met een grote po
sitieve lading komen over
een met de helder verlichte
delen.

(33

Het elektronenkanon (6)
zet de elektrische lading
om in een elektronisch sig
naal. Het kanon focusseert
een fijne elektronenstraal
op de trefplaat, die dan van
boven naar beneden wordt
afgetast. Als elektronen uit
het kanon de trefplaat ra
ken, zorgen vele ervan dat
de gebieden met een grote
positieve lading worden
geneutraliseerd. Veel meer
elektronen gaan echter
door de gebieden met een
lage positieve lading en
treffen de elektrode. Als de
trefplaat is afgetast, repro
duceert de variërende
stroom van elektronen die
de signaalplaat bereiken,
de lichte en donkere gebie
den in het door de lens op
gevangen beeld, echter in
de volgorde waarin ze wor
den afgetast door de elek
tronenbundel.

5
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Het scheidingssysteem in
de triniconbuis is een ge
streept kleurenfilter (3).
Ieder van de 240 groepen
van rode, groene en blauwe
filterstrepen houdt alle
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kleuren behalve de eigen
kleur tegen. Deze kleur
wordt doorgelaten en is
precies gericht voor de
tweede stap in het proces.

—

Elke kleurstreep richt de
elektronen die doorgelaten
worden zó dat ze een be
paalde tand van de tandvormige elektrode van de
triniconbuis (4) treffen.

Jü
Elke getroffen tand zendt
een met de ontvangen
kleur overeenstemmend
elektrisch signaal naar de
trefplaat.
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ting, wordt echter geleidelijk vervangen. De in de
jaren zestig geïntroduceerde plumbicons hebben
gevoeliger lichtgeleidende materialen, leveren een
scherper beeld en reageren sneller. Ze zijn zo klein
dat er in een enkele camera vier geplaatst kunnen
worden: een voor het helderheidssignaal (zwart-wit)
en een voor elk kleursignaal (rood, blauw en groen).
In de jaren zestig werd de eerste draagbare
zwart-witvideocamera gemaakt doordat een enkele
buis in een compact camera werd geplaatst en nog
geen tien jaar later waren de huidige kleine video
camera’s op de markt, waarbij alle kleurenschakelingen waren gecombineerd in een enkele buis. In
een professionele camera zal dit een plumbicon of
leddicon zijn - zeer gevoelig en erg duur. Semiprofessionele versies zijn uitgerust met een goedko
per vidicon of een saticon, die nog traag is.

In vele camera’s met
drie buizen wordt het
van de lens komende
licht door middel van
een prismasysteem ont
bonden in de drie pri
maire kleuren. Iedere

1
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kleur wordt op de eigen
buis gefocusseerd en de
ze produceert een beeld
en videosignaal. Deze
signalen worden ver
sterkt en in een codeerschakeling omgezet tot
een enkel signaal.

De veranderende stroom
elektronen produceert een
videosignaal, dat via de
kabel naar de VCR wordt
gevoerd en daar wordt op
genomen op de magneti
sche band in de cassette.

11

Het videosignaal wordt
gereproduceerd als de
band wordt afgespeeld via
hetTV-toestel. De drie
kleursignalen worden ge
splitst en naar het elektro
nenkanon (7) van de TVbuis gevoerd. Hier ont
staan drie elektronenbun
dels, die door een masker
(9) gaan. Dit masker is
precies gericht ten op
zichte van de gekleurde
fosforstrepen (10), waar
mee het scherm bedekt is.
De rode fosforlijnen lich
ten bijvoorbeeld rood op
als ze worden getroffen
door van het rode kanon
afkomstige elektronen. De
helderheid van de kleur
hangt af van de sterkte van
het signaal.

Het TV-scherm (11) licht
helder op in gebieden
waarin een sterke elektro
nenbundel op de fosfor
strepen terechtkomt; waar
het signaal minder sterk is
zullen minder elektronen
de fosforstrepen raken,
dus dat gedeelte van het

scherm zal donkerder zijn.
Deze lichte en donkere ge
bieden komen overeen met
die op de trefplaat van de
camera. Het TV-scherm
zet dus de elektrische kaart
om in een reproduktie van
het oorspronkelijke beeld.

De elektronenbundel (8)
tast het scherm af met de
zelfde gesynchroniseerde
snelheid als de bundel in de
camerabuis; het aantal
elektronen dat het scherm
raakt, varieert echter in
overeenstemming met het

opgenomen signaal. Af
hankelijk van het overdrachtsysteem wordt het
beeld 25 of 30 keer per se
conde afgetast.
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Zorg voor je camera
Een videocamera is veel kwetsbaarder dan een
filmcamera. Het zwakste punt is de buis, en dat is
tegelijk het duurste onderdeel. Als de camera vak,
zal de buis veelal breken of beschadigd raken. Als je
de camera op een statief plaatst, moet je na elke
opname controleren of de bevestiging stevig is en of
alle instelschroeven goed zijn vastgedraaid.
Ogenschijnlijk onbeduidende stoten en zelfs aan
houdende trillingen kunnen de precieze mechani
sche instelling tussen buis en optisch-elektronische
focusseerregelingen verstoren, wat resulteert in een
vaag beeld. Camera’s met drie buizen zijn bijzonder
gevoelig voor een verkeerde instelling. Als de
,rr,era voorover wordt gebogen kunnen schilfers
van de coating in de buis op het scherm vallen en
permanente zwarte vlekken in het beeld veroorza
ken.
Videocamera’s hebben te lijden van hitte en kou.
Berg een camera dus nooit voor een lange periode op
in een ruimte waarin de temperatuur tot het vries
punt kan dalen en zet hem nooit dicht bij de
verwarming. Als je de camera in een geparkeerde
auto achterlaat en de zon schijnt door de ruiten, kan
de camera veel te heet worden.
Vocht, een grote vijand van alle elektrische
apparaten, kan kortsluiting veroorzaken, wat re
sulteert in ernstige schade. Regent het, bescherm de
camera dan met een paraplu of een plastic zak.
Speciale regenjassen met een kap zijn zeer nuttig als
je wilt opnemen terwijl het regent. Zij dekken de
camera en de videograaf af, maar laten de lens en de
ogen vrij.
Plotselinge temperatuurschommelingen veroor
zaken condensatie. Berg de camera als hij niet wordt
gebruikt, op in zijn tas. Houd de camera zoveel
mogelijk horizontaal en leg er een aantal plakjes
silicagel omheen. Deze moeten van tijd tot tijd
vervangen worden; je kunt ze weer bruikbaar
maken door ze tot een niet te hoge temperatuur te
verwarmen in een oven.
Kom met de camera nooit in de buurt van sterke
magnetische velden, veroorzaakt door bijvoorbeeld
vermogenstransformatoren, en bescherm hem aan
het strand legen zout en zand. Die kunnen de
schakelingen en de lens ernstig beschadigen.
Videocamera’s geven de beste resultaten bij hel
der zonlicht, hoewel dit ook een geduchte vijand
kan zijn van de buis, vooral voor het lichtgevoelige
oppervlak. Ook sterke lampen kunnen genoeg
energie afgeven om de buis plaatselijk in te branden
als ze direct in de lens schijnen. Ga er dus nooit van
uit dat het automatische diafragma een volledige
bescherming biedt. Het opnemen van een heldere
zonsondergang of van scènes waarin felle lichten
binnen het beeld komen, wordt sterk afgeraden.
Als je stopt met opnemen, sluit dan het diafragma
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en plaats de kap over de lens: ook als de camera niet
is ingeschakeld en het automatische diafragma niet
werkt, kan de camerabuis inbranden. Sommige
camera’s zijn voorzien van een interne sluiter tussen
lens en buis. Sluit deze als je uitgeschakeld hebt.
Beweeg de camera bij het beëindigen van een
opname nooit omhoog. Dit is een natuurlijke reactie
om de pols te ontspannen bij gebruik van een
camera met pistoolgreep; hel kan tot gevolg hebben
dat er zon- of kunstlicht in de camerabuis valt.
Negentig procent van ogenschijnlijke camerafouten zijn geen fouten, maar vergissingen van de
videograaf. Zelfs als je een ervaren videograaf bent
en er verschijnt geen beeld in de zoeker, moet je de
verbindingen controleren, kijken of de lenskap is
verwijderd en of de camera is ingeschakeld. Van de
resterende problemen is vier vijfde een gevolg van
verbindingsfouten. Leer daarom een doorverbindingstest uit te voeren met een multimeter.
De overige problemen - dat is dan nog ongeveer
twee procent - worden veroorzaakt door elektroni
sche fouten; voor het verhelpen hiervan moet je
gewoonlijk de hulp van een vakman inroepen.
Inbranden van de buis gebeurt maar al te dikwijls
door een scherp licht. Hierdoor ontstaat een zwarte
vlek op het oppervlak van de buis. Afhankelijk van
de ernst kun je dit soms verhelpen door de camera
op een helder wit vlak te richten en het systeem
gedurende ongeveer een uur in de opnamestand te
laten slaan. Als dit niet helpt, maak dan een dag of
twee geen gebruik van de camera en zorg ervoor dal
de kap voor de lens is geplaatst.
Sommige vlekken in het beeld kunnen worden
veroorzaakt door vuiltjes op de lens of op het
trefplaatoppervlak van de camerabuis. Je kunt dit
zelf reinigen, maar maak allijd gebruik van speciale
lensreiniger en de erbij behorende hulpmiddelen.
Wrijf niet te hard, want daardoor kan de coating van
de lens worden verwijderd of kunnen gevoelige
instellingen worden verstoord.
Door altijd de kap voor de lens te plaatsen als de
camera niet wordt gebruikt, verklein je de kans dat
er vuil, krassen of vingerafdrukken op de gevoelige
vlakken komen. Denk eraan dat de werking van de
buis kan verminderen als de camera lange tijd niet
wordt gebruikt. Test de camera ten minste eenmaal
per halfjaar gedurende enkele uren om te controle
ren of alles nog goed werkt. Is dit niet het geval,
breng de camera dan naar de leverancier.
Zoals al eerder is gesteld, moet je de hand
leiding bij de camera goed doorlezen voor bedie
ning en mogelijkheden, zo dien je ook goed
nota te nemen van de aanbevelingen van de fabri
kant over het onderhoud. Zorgvuldig opvolgen van
de aanwijzingen is belangrijk bij het eventueel
gebruik maken van de garantie.

ALLES OVER CAMERA’S

Zorg voor de connectors
Fouten in de verbindingen zijn de oorzaak van
bijna acht procent van alle cameraproblemen.
Deze treden meestal op in de connectors waarmee
de kabels worden aangesloten op de apparatuur.
Houd altijd de connector vast als de kabel moet
worden aangesloten of losgemaakt. Trek nooit aan
de kabel en vermijd gebruik van kracht. Veel
connectoren zijn zo gebouwd dat ze niet per
ongeluk kunnen worden losgemaakt. De 10-din
cameraconnector (rechts) moet worden vastgepakt
bij de 0-ring, die hem losmaakt van de contactbus.
Controleer regelmatig of de connectoren vuil
zijn en of er pennen zijn afgebroken. Op de
camerakabels zitten connectoren met meerdere
pennen; iedere pen verzorgt een andere eamerafunctie (geheel rechts). Als je dus op een connector
trapt of deze laat vallen, controleer dan of er geen
pen is afgebroken of scheef staat.

0

0
' S] CD \

ro
O
o a o
o o o
< o
o ✓

cz3 cu m

(E GS CD
MS E/

0

<!(

1 en 2: video-in-en uit
gang
3,4 en 5: vrij (niet) aange
sloten
6: stop/startsignaal
7 en 8: audiosignalen
9 en 10: naar de voe
dingsspanning voor de
camera

.Ohm-meetschaal
Oneindigteken
.Gelijkspanningsschaal
(om batterijstroom te
meten)
. Bereikenschakelaar
ioomaoc

r-iooo.
J-25O

Liolll

n’pn»iooo
lOOO-i
25OA
vX

1
+ en-bussen voormeetpennen

Om kabels te controleren moet de multimeter op
een laag weerstandsmeetbereik worden gezet.
Verbind een meetpen met elk van de pennen van
de connector.
Als de meter dan een niet te hoge weerstandswaarde aangeeft, is de kabel goed. Als de wijzer op
het oneindigteken blijft staan, is de kabel onder
broken of is een van de pennen niet goed vastge
soldeerd aan de juiste draad in de kabel.

3

Houd de camera schoon.
Blaas stof op de lens weg
met perslucht (1). Vermijd
aanraken om de kans op
krassen zoveel mogelijk te
beperken. Gebruik een
grote bus en houd deze
rechtop om te voorkomen
dat er een vochtige vlek
achterblijft. Een borstel
met luchtpompje (2) is ge
makkelijk mee te nemen en
beide verwijderen het stof.
Als het stof te fijn of te vet
is om te worden weggebla
zen, gebruik dan een reinigingsdoek (3) of een goed
gewassen zeemleren lap (4)
en een beetje lensreinigingsvloeistof. Stof kan
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goed met een penseel (5)
worden verwijderd en op
het huis zittend gruis en
pluisjes met een stijvere
borstel (6). Van vloeibare
reinigingsmiddelen die het
in de verbindingen vastge-
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koekte vuil oplossen en
zorgen vooreen bescher
mende laag op metalen
delen (7) moet slechts wei
nig worden aangebracht
met een zachte doek.
Wattenstaafjes (8) zijn van

onschatbare waarde voor
het verwijderen van vuilen vetvlekken.
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De videoregisseur
Door simpelweg een camera toe te voegen aan je
videosysteem kun je je eigen opnamen gaan maken
over elk thema en elk onderwerp dat je interesseert
en op elke plaats die je maar wilt. Je kunt de eerste
woordjes van een baby op videoband opnemen of
een onvergankelijke herinnering aan een huiselijk
kerstfeest, je kunt een film maken van een vakantie
of zelfs reclameboodschappen voor je eigen zaak.
Al heb je niet de beschikking over de dure
apparatuur waarmee beroepsmensen werken, de
volgende hoofdstukken van dit boek zullen je laten
zien hoe je toch professionele resultaten kunt ver
krijgen met de eenvoudigste en goedkoopste appa
ratuur. De mogelijkheden worden alleen beperkt
door de grenzen van je eigen fantasie en de origina
liteit van je ideeën.
Het eerste waar je aan moet denken bij het maken
van opnamen is dat er maar weinig gecompliceerde
regels zijn. Dat is het fijne van video: omdat de prijs
van het materiaal zo laag is, kun je je uitgebreide
experimenten veroorloven, wat voor filmenthousiastelingen veel te duur is. Verder zal niemand
kunnen zeggen dat een bepaalde opname op een
bepaalde manier móet worden gemaakt, omdat deze
manier goed is en iedere manier om dezelfde
opname te maken fout zou zijn. Er is slechts een
keiharde regel: Als het werkt, is het goed. Als de
videobanden die je maakt interessant zijn voor je
publiek, als de beelden scherp en kleurrijk zijn en
van een goede compositie getuigen, en als het
verhaal dat je wilt vertellen, duidelijk wordt uit het
programma, dan heb je succes.
De volgende bladzijden handelen over de manier
waarop je een videocamera moet gebruiken en
beschrijven de technieken die je moet kennen om
een videoproduktie te maken. Hoewel de beginse
len van cameratechnieken gemakkelijk kunnen
worden geleerd, is het toch vrij moeilijk tot een
goede videoproduktie te komen. Gewoonlijk is het
echter erg eenvoudig te ontdekken wat je fout hebt
gedaan en te voorkomen dat je deze fout weer
maakt, doordat het met video mogelijk is de resul
taten direct na het opnemen af te spelen. Dat is een
groot voordeel. Tegen de tijd dat je een film
ontwikkeld terugkrijgt, is het meestal te laat om een
scène opnieuw op te nemen op de manier waarop,
zoals je dan pas beseft, het had gemoeten.
Een van de regels waaraan je je zoals elke
toekomstige videoregisseur moet houden is dat je
ondanks je geestdrift een strenge criticus voor jezelf
moet zijn. Toch zul je, omdat het opnemen van
video zo creatief is en omdat het eindprodukt je
eigen werk is, een geweldige voldoening beleven als
je ziet hoe je publiek zich vermaakt met iets dat jij
hebt uitgedacht en volgens je eigen inzichten hebt
opgenomen.
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Het maken van een videoproduktie is heel anders
dan het maken van een film. Ook is het niet
hetzelfde als het maken van professionele foto’s. Dit
komt doordat de volgorde van veel meer belang is
dan de afzonderlijke opnamen. Dal betekent dat
een opgenomen beeld nooit los mag staan, maar
steeds verband moet houden met voorgaande en
volgende beelden. Jc kunt videoband naderhand
niet doorsnijden en in een andere volgorde monte
ren, zoals dat mogelijk is met film en geluidsband.
Daarom zul je de beelden meteen moeten opnemen
in de volgorde waarin ze moeten verschijnen in de
uiteindelijke produktie.
Als huisvideoregisseur moet je vooraf bepalen
wat je gaai opnemen en waarom. Je moet een
scenarioschrijver zijn, die niet alleen het thema van
de produktie bepaalt, maar dit ook uitwerkt tot een
compleet draaiboek. Je moet de cameraman zijn,
die met een apparaat omgaat dat vaak zwaarder en
moeilijker te bedienen is dan een fiilmcamera. Je
moet de camera steeds stil houden, niet voor de
fractie van een seconde waarin de sluiter van een
fotocamera wordt bediend, maar om de hele ge
beurtenis die je wilt opnemen, gelijkmatig en
professioneel te volgen. Je moet geluidstechnicus,
belichtingsexpert en in sommige gevallen wellicht
ook nog commentator zijn.
Ons handboek wil je bij al deze taken van dienst
zijn; het geeft geen regels, maar praktische advie
zen. Die zijn gebaseerd op de moeilijkheden die
iedereen die begint video-opnamen te maken, te
genkomt en moet overwinnen. Ieder hoofdstuk gaat
weer een stap verder: je hebt minder deskundig
heid, ambitieuze ideeën en ervaring nodig om een
videoband te maken van een eenvoudig onderwerp,
zoals een kind dat kerstcadeautjes openmaakt, dan
voor het vastleggen van een wat moeilijker onder
werp, bijvoorbeeld de trouwdag van een vriend of
een toernooi van de plaatselijke tennisvereniging.
Door te beginnen met de gemakkelijkste onderwer
pen en de eenvoudigste apparatuur word je snel een
expert in het bedienen van camera en recorder.
Daarna kun je ambitieuzer en zelfs wat professio
neler te werk gaan.
In ieder van de volgende hoofdstukken begelei
den wij je bij het maken van een reeks video-opna
men waarbij steeds meer vindingrijkheid te pas
komt. In elk hoofdstuk wordt een ander facet van
het videograferen belicht - soms een ander apparaat
en soms een andere techniek. Bij alles ligt echter de
nadruk op ideeën en op de manier waarop de nieuwe
methoden en aanwijzingen worden toegepast om
betere resultaten te verkrijgen. Hier en daar zullen
we ideeën en methoden bespreken die worden
toegepast door professionele videografen, maar die
zonder meer kunnen worden overgenomen door de
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liefhebber die werkt met een camera, een recorder
en accessoires die op de markt zijn gebracht voor
amateurgebruik.
Nadat je deze hoofdstukken hebt doorgelezen,
zul je je thuisvoelen in een professionele televisie
studio. Een aantal verschillen zoals de prijs en de
technische perfectie van de apparatuur zullen direct
opvallen; maar dit geldt ook voor de overeenkom
sten. Ook al werk je met videoapparatuur voor
amateurs, de resultaten die je verkrijgt en de
methoden die je toepast zullen helemaal professio
neel zijn.
Hieronder een reeks onderwerpen, die uiterst
geschikt zijn voor videofilmen: familiegebeurtenis-

sen, zoals verjaardagen, bijzondere gelegenheden
(huwelijksfeesten, doop e.d.), jubilea. Bedenk hier
altijd bij, dat het de handeling is die ’t hem doen
moet. De kinderen: altijd dankbaar als onderwerp om
te filmen en stel nooit iets uit wat je van plan bent,
want ze veranderen snel. Gebeurtenissen uit het
dagelijkse leven zoals de verhuizing, een nieuwe
auto, een feest ter inwijding van een nieuwe woning;
de ervaring die je met een nieuw huisdier mee
maakt. De vakantiereportage. Belangrijke evene
menten zoals een kroning, sportgebeurtenissen, de
vereniging, waar je lid van bent, etc. Tenslotte: een
speelfim. Maar hier komt wel wat voor kijken, zoals
scenario, belichting, geluid en montage.
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Het bedienen van de camera
De meeste mensen gebruiken een fototoestel voor
het opnemen van gezinsbeelden. De blijdschap op
het gezicht van een kind bij het uitpakken van een
kerstcadeautje, het plezier bij een feest, de kleuren
en de vorm van een opgetuigde kerstboom allemaal onderwerpen voor boeiend beeldmateriaal.
Het introduceren van beweging kan een uitda
ging zijn. Dan kun je een complete gebeurtenis
vastleggen in plaats van er losse momenten uit te
kiezen. Een goede videotechniek is echter een
aparte discipline. Bij het maken van foto’s is het
normaal dat je je lichaam iets spant wanneer je de
sluiterknop indrukt om te voorkomen dat de camera
beweegt; als je dit echter doei met een film- of
videocamera zullen de resultaten slecht zijn. Omdat
het opnemen vaak een minuut of meer zal duren, zul
je hier alleen maar succes kunnen hebben als je zo
ontspannen mogelijk bent, door de camera gelijk
matig en vloeiend te bewegen en door vooruit te
denken, zodat je tijdens het opnemen niet met
problemen te kampen krijgt.
De eerste stap is gevoel krijgen voor de camera,
leren hoe je ermee om moet gaan en gewend raken
aan het gewicht, de balans en de plaats en de wijze
van bediening van alle knoppen. Je zult slechte
resultaten krijgen als je de handgreep vastpakt alsof
de camera een geladen revolver is, je je oog stevig
tegen de zoeker drukt, de camera richt en zo vlug
mogelijk filmt. De beste opnamen krijg je door de
handeling van je onderwerp te volgen. Je moet de
camera dus kunnen bedienen zonder te hoeven
stoppen om erover na te denken welke knop je moet
indrukken.
Als het bedienen van de camera geen probleem
meer is, kun je je geheel concentreren op het
opnemen. Draai de camera niet te snel rond om te
proberen alles wat er om je heen gebeurt vast te
leggen op een kort stukje band. Maak hier maar
eens een proefopname van, dan zul je onmiddellijk
zien hoe verwarrend het is een schommelend en
zwenkend beeld te zien op een stilstaand scherm.
Houd de camera zo stil mogelijk bij elke opname en
beweeg hem alleen tussen de shots in. Gebruik de
zoomlens in het begin alleen om elk onderwerp goed
in beeld te krijgen, zó dat je dicht genoeg bij het
object bent voor de belangrijkste details, maar niet
zo dichtbij dat er voor een goede compositie beno
digde delen van het beeld wegvallen.
Maak een groot aantal proefopnamen, om hele
maal vertrouwd te raken met je camera en te leren ƒ
zien hoe je bepaalde beelden in je lens kunt vangen A
én hoe deze er tenslotte op het scherm uitzien.
//

Het resultaat evenaart niet de kwaliteit van de
kleuren-TV, omdat de huiscamera niet zulke dure
onderdelen bevat als de professionele. Met de juiste
techniek kom je echter aan een goed resultaat.

112

a

Opstellen van de camera
1 Verbind de camera met de spanningsomvormcr.
2 Verbind de omvormer met de netspanning en
de ‘Video Out’- en ‘Audio Out’-aansluitingen
met de ‘Video In’- en ‘Audio In’-contactbussen
van de VCR (zie handleiding).
3 Verbind de VCR via een coaxiale kabel met het
televisietoestel.
4 Plaats de kap voor de lens om de camerabuis te
beschermen.
5 Zet de kleurtemperatuurregelaar op kunst/
wolfraamverlichting.
6 Schakel de spanningsomvormer, de VCR en
het TV-toestel in.
7 Richt de camera op een goed verlicht object en
verwijder de lenskap.
8 Open het diafragma (zie handleiding).
9 Controleer het beeld in de zoeker en op het
televisiescherm.
10 Zoom in op het onderwerp, focusseer en zoom
uit tot het gewenste beeld.
11 Controleer de kleur op het televisiescherm en
stel de tint/witbalans/fijnafstelling in (zie
handleiding).
De camera met pistooigreep wordt ondersteund
door het oculair, dal legen
hei voorhoofd rust, en de
rechterhand, die het hand
vat vasthoudt. Houd beide
ogen open, zodat het oog
dat niet door de zoeker
kijkt, kan zien wat er ge
beurt buiten het kleine ge
zichtsveld van de lens.

o

Probeer de camera zo stil
mogelijk te houden zonder
een krampachtige houding
aan te nemen. Je moet
trachten zo ontspannen
mogelijk te zijn zonder de
camera te bewegen. Werk
met gebogen armen en los
se polsen. Spreid de benen
iets, dan vorm je als het
ware een stabiel statief en
krijg je een goede balans.
Als je moet bewegen om je
onderwerp in beeld te
houden, draai dan vanuit
de heupen en buig vanuit
het middel. Als je knieën
iels zijn gebogen, zullen de
bewegingen gelijkmatig
zijn.
Bij het afspelen van
beelden moet je de kap
voor de lens plaatsen, het
diafragma sluiten en de
camera uitschakelen. Leg
deze dan voorzichtig in zijn
tas of op zo’n plaats dat er
niemand over de verbindingskabel kan struikelen.

DE VIDEOREGISSEUR

Beeld en compositie
Ieder beeld dal je opneemt moet je zorgvuldig
componeren. Het moet alle belangrijke details van
het gewenste onderwerp bevallen. Lel er echter
wel op dal hei onderwerp niet te klein wordt
doordat je te veel van de omgeving opneemt.
Plaats het object niet altijd in hel midden van het
scherm, zodat hel beeld steeds wordt verdeeld in
gelijke helften en kwarten. Zorg ervoor dat de
horizon of de horizontale of verlicale lijnen bin
nenshuis niet scheef staan, tenzij je een bepaald
effect wilt verkrijgen. Voorkom parallaxfouten:
als je een opname maakt van oma in een stoel en er
staat een vaas met bloemen achter haar, kan het op
de film lijken alsof deze vanuit haar hoofd groeien;
verplaats je in zo’n geval naar links of naar rechts,
zodat de bloemen schuin boven haar komen te
staan. Als er meerdere objecten in een opname
voorkomen, moet je zoeken naar de plaats van
waar uil je van dit groepje de mooiste opname kuni
maken.
Bekijk de diverse mogelijkheden van een huise
lijk kersttafereel eens (in de rechthoeken, onder}.

Het maken van een proefopname
1 Breng een cassette in de VCR.
2 Controleer of de band op het beginpunt staat.
3 Houd de camera in de juiste stand en stel de
zoeker in.
4 Zet de VCR in stand ‘Record’ (zie handleiding).
5 Druk de startschakelaar op de camera in, neem
het onderwerp gedurende twintig seconden op
en laat de schakelaar los.
6 Sluit het diafragma, plaats de kap voor de lens,
schakel de camera uit en leg deze voorzichtig op
zo’n plaats neer dat er geen gevaar bestaat dat er
iemand over de verbindingskabel struikelt.
7 Druk de terugspoelknop op de VCR in en spoel
de band terug naar het begin.
8 Druk de afspeelknop op de VCR in en bekijk
het beeld op het TV-toestel.
9 Herhaal het bovenstaande voor een verschei
denheid van onderwerpen met verschillende
kleuren en bekijk of deze natuurlijk op het
scherm worden gereproduceerd.
10 Bedenk dat je een tape vele malen kunt gebrui
ken zodat je veel kunt oefenen totdat je tevreden
bent over het resultaat, terwijl het niet duur is.
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Beeldboeken
Begin erg eenvoudig; neem scènes, situaties en
mensen op die je kent. Opnamen van gebeurtenis
sen in hel gezin mogen wellicht wat al te voor de
hand liggende thema’s lijken, ze hebben veel pretti
ge voordelen. Je gezin zal meewerken terwijl je
probeert alles goed te doen, het zal het meest
waarderende publiek zijn dat je ooit zult ontmoeten
en de opnamen die je maakt zullen later veel waarde
hebben.
Begin meteen zoals je van plan bent als videograaf
bezig te zijn: met een degelijke en professionele
aanpak. Vergeet nooit dat degenen die je beelden
zien meestal niet veel weten over filmtechniek en
optredende problemen en dat ze gewoonlijk iedere
avond naar de zeer professionele televisiebeelden
kijken. Werk van tévoren een opnameplan uit en
schrijf dit eventueel op. Wat ga je in je programma
laten zien? Hoe wil je beginnen? Wat zal je openingsshot zijn?
Probeer de lengte van je programma vooraf te
bepalen, en plan een bepaald tempo. In het alge
meen is een tamelijk langzaam begin aan te raden
omdat de aandacht van het publiek moet worden
gevangen en de kijkers moeten worden betrokken
bij hetgeen ze op het scherm zien. Je kunt het tempo
daarna, in het middengedeelte, opvoeren en het
voor het einde weer vertragen om te voorkomen dat
het programma te abrupt eindigt. Onthoud dat het
plannen van een programma meer inhoudt dan het
maken van een lijstje met de belangrijkste shots;
met betrekking tot de tevoren vastgestelde lengte
speelt bijvoorbeeld mee dat er regelmatige tempovertragingen van enkele seconden nodig zijn
tussen deze shots in.
Je programma bestaat uit een aantal losse shots.
Probeer elke shot zo aantrekkelijk mogelijk te
maken; denk hierbij aan ongebruikelijke gezichts
punten of aan opnamen uit verschillende hoeken om
essentiële beelden levendiger te maken. Zorg er
echter wel voor dat elke opname die je maakt, past
in het verhaal dat je probeert te vertellen. Het
publiek ziet alleen de door jou gekozen beelden in
de volgorde waarin jij ze hebt opgenomen en een
plotselinge verandering van onderwerp, een sprong
in de tijd en een abrupte wisseling van plaats
kunnen afleiden of verwarring veroorzaken, tenzij
ze een rol spelen in het programma en dit ook
duidelijk blijkt. Tracht wat variatie te brengen in de
beelden, zodat het verhaal zo interessant mogelijk
is.
Onthoud ten slotte dat de geluiden die worden
opgepikt door een niet-richtinggevoelige microfoon
op de camera weleens geen betrekking kunnen
hebben op de beelden die je ziet door de lens. Zorg
er altijd voor dat de geluiden die het publiek hoort,
passen bij de beelden die het te zien krijgt.
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Kunstverlichting
In het algemeen geldt: hoe hoger het lichtniveau,
hoe beter de beelden. Videocamera’s geven de
beste resultaten bij buitenopnamen op zonnige
dagen. Wees daarom niet teleurgesteld als je eerste
proefopnamen binnenshuis wat donker en saai
lijken - denk dan eens aan de enorm sterke
belichting die nodig is in televisiestudio’s.
Probeer je onderwerpen op te nemen bij een
venster, zodat ze door het directe daglicht worden
verlicht. Je moet de kleurtemperatuur dan instel
len op daglicht. Richt de camera niet recht op het
venster, omdat het object dan in silhouet te zien is.
Je kunt ook het aanwezige daglicht versterken met
kunstlicht, maar dat kan leiden tot problemen met
de kleurinstelling: moet je nu instellen op daglicht
of op kunstlicht? Experimenteer daar maar eens
mee.
Tracht het licht van alle mogelijke bronnen op
het onderwerp te laten vallen: staande lampen,
hanglampen en vooral spots of bureaulampen met
scharnierende armen. Zorg er echter voor dat de
camera nooit op een directe lichtbron wordt
gericht.

Als je staande wilt opne
men moet je zoveel moge
lijk steun zoeken voor je
zelf en de camera tegen
muren of deurstijlen, tafels
of de achterkant van stoe-

len. Zo kun je de camera
beter stil houden, vooral
als je inzoomt voor closeups of de camera horizon
taal over de scène beweegt.
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Ga voor opnamen vanuit
de hoogte op een stoel
staan of op de bovenste
sport van een trapladder
zitten. Zorg ervoor dat de
ladder stabiel staat en druk

de camera stevig tegen je
schouder of houd hem stil
op je knieën.

Begin en einde
Begin je opnamen altijd met een beeld waarmee
het onderwerp dat je wik gaan opnemen, wordt
geïntroduceerd. Een goed begin van een band met
opnamen van het kerstfeest in het gezin is bijvoor
beeld een close-up van de ingepakte cadeautjes aan
de voet van de kerstboom of van de ster in de top
van de boom waarbij je langzaam focusseert. Het
einde moet een afsluiting zijn van alles wat je in je
programma hebt laten zien. In hel voorbeeld van
het kerstfeest kun je de ster langzaam uit focus
laten gaan en dan geleidelijk uitfaden.

Om een laag gezichtspunt
te krijgen kun je knielen en
de camera op je schoot
houden. Kijk direct naar

Je kunt voorover gaan lig
gen om een close-up te
nemen, waarbij je steunt
op je ellebogen. Dezeopnamepositie is onder ande
re geschikt om kleine kin
deren en dieren te filmen.

het object en draai vervol
gens de zoeker omhoog,
zodat je het beeld kunt
zien. Houd de camera aan
je schouder voor een iets
hoger gezichtspunt.

Het is zeker niet nodig al
tijd staande op te nemen.
Integendeel: varieer je opnamepositie! Vanuit een
laag gezichtspunt krijg je
beelden zoals een kind ze
ziet en vanuit een hoog ge
zichtspunt kun je het
grootste deel van de kamer
overzien en interessante
close-ups maken.
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Het ontwikkelen van je techniek
Probeer altijd zo direct mogelijk contact te hebben
met je publiek. Dat betekent dat je een zodanig
programma moet maken dat de kijker niet wordt
afgeleid doordat zichtbaar wordt dat jij bij het
opnemen problemen had met de techniek of fouten
hebt gemaakt. Trillende plaatjes en onderwerpen
die aan een kant uit het beeld verdwijnen of
onscherp worden zijn daar voorbeelden van.
Het scherm waarop je opnamen worden bekeken
is erg klein in vergelijking met dat voor Super 8
films. Omdat bij video de beelden op elektronische
wijze ontstaan zullen fijne details bovendien niet zo
scherp zijn als bij films. Daarom zijn de beste
videobeelden meestal close-up-opnamen, waarbij
het onderwerp een groot deel van het scherm
beslaat. Toch moeten je opnamen meer zijn dan een
reeks korte close-ups. Na een tijdje zou het publiek
niet meer weten hoe de diverse close-up-beelden in
het totaal passen. Door wide shots - ‘overzichtsplaatjes’ - zal het de samenhang veel beter begrij
pen. Als je bij het opnemen verhuist naar een andere
plaats, moet je dat je publiek laten zien door een
wide shot, zodat het weet waar het gebeuren zich nu
afspeelt en het weer een aantal close-up-beelden kan
begrijpen. Je kunt natuurlijk wel beginnen met een
intrigerende close-up, zodat er een mysterieus of
dramatisch moment wordt geschapen.
Varieer van onderwerp. Wissel actieve beelden,
zoals van je voetballende zoontje, af met passieve,
bijvoorbeeld van je vader die trots naar de verrich
tingen van zijn kleinzoon kijkt. Hoewel je zult
zoeken naar Bunana-Sp/it-achtige beelden (van
mensen die niet weten dat ze worden gefilmd), kun
je ook weleens opnamen waarvoor weloverwogen is
geposeerd, toevoegen om de afwisseling te verhogen
en de belangstelling vast te houden. Gebruik zulke
plaatjes slechts af en toe; voor opnamen zonder
beweging gebruik je maar een fractie van de moge
lijkheden van video.
Maak het gezichtsveld van de camera groter door
er enkele eenvoudige bewegingen mee te maken.
Als iemand van de ene naar de andere kant van de
kamer loopt moet je hem of haar zo gelijkmatig
mogelijk volgen. Houd met je vrije oog in de gaten
wat er buiten het camerabeeld gebeurt; voorzie de
bewegingen van je onderwerp en zorg ervoor dat je
deze met je cameramanoeuvres steeds iets vóór
bent. Dit geeft de indruk dat hij of zij tijdens de
beweging wordt ‘geleid’ door de camera.
Bereid het programma zorgvuldig voor. Stop de
band na elke opname en wees alert op het onver
wachte: als je een extra opname kunt inpassen, doe
dit dan, maar denk er aan dat het moet horen bij het
totaal, hoe interessant het onderwerp ook is. Pro
beer altijd zó op te nemen alsof je een verhaal
vertelt; denk aan een duidelijk begin en einde.
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Pannen
Pannen - het horizontaal bewegen van de camera
over de scène - is nuttig wanneer je een complete
scène niet in één opname kunt laten zien, omdat de
beeldhoek die je moet omvatten te groot is of
omdat je niet op voldoende afstand kunt gaan
staan. Als je bijvoorbeeld alles wilt opnemen wat
er in een kamer gebeurt, zul je óf een reeks losse
opnamen moeten maken, óf de camera in een
vloeiende beweging van links naar rechts moeten
bewegen, waarbij je langzaam en zonder met de
camera te schokken moet beginnen en stoppen. Ga
niet verder dan het gewenste eindpunt en beweeg
de camera nooit terug, want dat is erg storend voor
je publiek. Draai de camera langzaam, tenzij je
weloverwogen zoekt naar een snel, vaag effect.
Probeer het een aantal keren uit en je zult opmer
ken dat de beelden waarvan je tijdens hel opnemen
dacht dat ze te langzaam zouden zijn, nel de
plaatjes zijn die op het scherm goed uitkomen. Na
verloop van tijd zul je leren hoe je de snelheid van
de beweging exact moet beoordelen.
Een andere uitdrukking voor ‘Pannen’ is de
‘panorama-zwaai’, onslaan door het filmen van
een landschap, zoals gebergte.
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Omschrijving van shots
Extreme close-up (ECU)/Big close-up (BCU): ogen,
neus en mond vanaf het midden van het voorhoofd tot net
boven de kin.
Close-up (CU): het hele hoofd tot net onder de hals (on
der).
Medium close-up (MCU): van het hoofd tot net boven de
ellebogen.
Medium shot (MS): van hoofd tot middel.
Medium long shot (MLS): van hoofd tot knieën.
Long shot (LS): hele lichaam.

De zoomlens is zo geconstrueerd dat als een
onderwerp goed is gefocusseerd in close-up, het
gefocusscerd zal blijven als je uitzoomt tot de
groothoekstand. Dit is een handige voorziening: je
kunt nu beginnen met een groothoekopname van
het hele onderwerp, zoals een kerstboom, en dan
inzoomen om een detail te laten zien, bijvoorbeeld
de ster in de top. Ook kun je beginnen met het
detail (boven') en dan uitzoomen tot de hele scène.

Voor onderwerpen zoals
de kerstboom (rechts) moet
de camera eerder verticaal
dan horizontaal worden
bewogen. Begin met de
ster in de top van de boom,
ga langzaam naar beneden
om de versieringen te laten
zien en eindig bij de pakjes
aan de voet. Houd de ca
mera enkele seconden op
het beginpunt gericht, be
weeg hem dan langzaam
naar beneden en houd het
eindpunt ook even vast (let

erop dat je niet voorbij dit
punt gaat). Eindig door
vanaf de voet van de boom
omhoog te gaan.

Wat te doen als een han
deling die je wilt opnemen,
zoals het uitpakken van

een cadeau door een kind,
te lang duurt? Als je de ca
mera stopt ontstaat er een
sprong in de handeling.
Daarom kun je beter eerst
focusseren op een ander
onderwerp, dan even stop
pen, de band weer starten
en teruggaan naar het
kind.
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Stabiliteit van de camera
Het opvallendste verschil tussen eigen opnamen en
uitgezonden beelden is dat professionele videobeel
den rustiger zijn. Een beroepscameraman kan de
camera op een schouder houden en toch een veel
gelijkmatiger beeld produceren dan de beginner.
Echter, als er echt trillingsvrije opnamen nodig zijn,
wordt de camera vastgezet op een statief. Het statief
wordt vastgeschroefd tegen de onderkant van de
camera nadat de pistoolgreep is verwijderd of
weggeklapt. Sommige camera’s hebben een
schroefbevestiging aan de onderkant van de pis
toolgreep, maar dit geeft minder stabiliteit tijdens
het gebruik.
Als de camera eenmaal zo is vastgezet dat hij niet
kan bewegen tijdens het opnemen, zal je werk veel
beter zijn. Er zijn echter nadelen verbonden aan hel
gebruik van statieven: een zorgvuldig uitgezóchte
scène zal toch mislukken als het onderwerp uit
beeld beweegt, en doordat het verplaatsen van de
camera tijd kost, zul je delen van de gebeurtenis
missen. In een drukbevolkte ruimte kan er iemand
struikelen over de poten van het statief en de
opname verknoeien of de camera beschadigen.
Deze nadelen zijn echter minimaal als je het juiste
statief kiest. Maak nooit gebruik van een voor
fotocamera’s ontworpen statief: de zware videoca
mera zal onstabiel zijn op zo’n lichtgewicht geval.
Daarbij komt nog dat de kop niet gelijkmatig kan
worden bewogen terwijl je opneemt. Koop een
statief dat is ontworpen voor video, met een kop
waarmee je de camera gelijkmatig naar links en naar
rechts draait, omhoog en omlaag richt en de bewe
gingen van een in close-up genomen onderwerp
kunt volgen. Een statief dat past bij je camera en al
deze bewegingen kan uitvoeren, zorgt ervoor dat je
heel rustig kunt zoomen, de scherpstelling kunt
veranderen om de aandacht van de kijker te ver
schuiven van een zeer nabij naar een op afstand
staand onderwerp en de camera in een bepaalde
stand kunt fixeren om te experimenteren met
truc-effecten. Je kunt bijvoorbeeld de camera stop
pen en hem weer starten als het onderwerp heeft
bewogen of geheel uit beeld is verdwenen. Als de
camera stabiel op het statief staat, zal de achter
grond hetzelfde blijven.
Als regel geldt voor videostatieven: hoe stabie
ler het statief, hoe duurder in aanschaf, maar
deste gemakkelijker is het om te gebruiken en deste
beter is het gefilmde resultaat.
Door de met een statief verkregen trillingsvrije
beelden zullen de uit de hand gemaakte beelden die
op dezelfde videoband staan, nog bibberiger lijken.
Gebruik als je uit de hand moet opnemen een
metalen steun die wordt vastgemaakt tegen de
onderkant van een schoudercamera en rust op de
buik.
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De kop (1) van een statief
kan een wrijvingstype zijn
(bestaande uit een vaste
onderplaat en een draaiba
re bovenplaat) of, en dat is
beter, een vloeistofkop (zo
genoemd omdat de boven
ste plaat draait op een
vloeistof). Met de schroef
(2) kan de kop worden ont
grendeld voor horizontale
bewegingen; het handvat
(3) aan de achterkant
wordt gedraaid om de kop
te laten kantelen.

3

O
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De hoogte van een statief
kan ten minste worden ge
varieerd van 56 cm tot
1,78 m. Het kan een voet
stuk hebben, en een mid
denzuil die op en neer
wordt gedraaid met een
slinger (4), en de poten (5)
kunnen uittrekbaar zijn.
De voeten (6) van rubber
met een anti-slipprofiel
kunnen op pennen
worden geschoven.

Sommige statieven kun
nen worden vastgezet op
een dolly (onderstel met
wielen; (7)). Zo’n dolly is
meestal inklapbaar en kan
zijn voorzien van remmen,
vergrendelingen en kabei-

Omhoog
Pannen naar rechts

beschermers (8). Op het
middenstuk (9) kan een
statiefkop of een camera
worden bevestigd of een
draagbare recorder worden
vervoerd.

t
I

Middenzuil hoger
Middenzuil lager

Pannen naar links
Omlaag
Dolly naar achteren

Dolly naar rechts

Dolly naar voren
Dolly naar links

ofin een cirkel
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De meeste professionele
statieven hebben beveili
gingen (het voor zwaar
werk geschikte model,
links, heeft een binnen
veer) die voorkomen dat de
camera voorover valt als de
kantclinrichting van de
kop wordt vrijgemaakt.

De meeste goede statie
ven hebben een waterpas
op het plateau met behulp
waarvan ze op ongelijke
bodem horizontaal kunnen
worden gezet. Als je nu de
kop horizontaal stelt
(sommige hebben hiervoor

De poten van een statief
zijn apart instelbaar voor
het maken van opnamen
op ongelijkc bodem. Vele
hebben poten die gespreid
kunnen worden (rechts)
voor opnamen op geringe
hoogte.

Een combinatie van statief en rijdend onderstel
heeft de voordelen van én een stabiel cameraplateau én mobiliteit. Met de statiefkop kan de
camera van links naar rechts, voorover en achter
over worden bewogen en met de middenzuil kan
de camerahoogte worden veranderd. Het rijdende
onderstel geeft de videograaf de mogelijkheid de
afstand tussen camera en onderwerp te vergroten
en te verkleinen en de camera zijwaarts langs de
scène te bewegen. Door de bewegingen te combi
neren kun je met de camera een cirkel beschrijven.
Voor een gelijkmatig beeld moet het oppervlak
waarop het onderstel wordt verreden, helemaal
vlak zijn.
Bij bepaalde types kan men de wielen vergrende
len door een eenvoudige handlc. Voor een soepel
gebruik van het rijdend statief dien je van tijd tot
tijd de wielen en andere beweegbare delen te oliën.

een tweede waterpas op of
bij de kop), kun je de hori
zon steeds waterpas hou
den. Vergelijk de horizon
in de uit de hand genomen
beelden, (boven) met die in
de op een statief genomen
beelden (geheel boven).

i
Si

Goedkope wrijvingskoppen zonder demper tussen
de platen kunnen schok
ken. Om van horizontale
bewegingen over te gaan
op verticale moeten beide
vergrendelingen worden
losgemaakt, en de camera
ondersteund.

Vloeistofkoppen werken
zonder schokken. Bij het
pannen zijn begin en einde
nauwelijks te bespeuren.
Ook kun je beide vergren
delingen losmaken zodat
horizontale en verticale
bewegingen tegelijk mo
gelijk zijn.
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Het bewegen van de camera
Alle voor film- of videocamera’s ontworpen statie
ven hebben een aantal dezelfde voorzieningen. Ze
hebben allemaal drie uittrekbare poten die zo
instelbaar zijn dat het cameraplateau horizontaal
staat, ook op een ongelijke ondergrond. Onder aan
de poten zitten rubber doppen of uitschroefbare
pennen die zorgen voor houvast op gladde op
pervlakken. Meestal is er een voetstuk waardoor de
camera omhoog en omlaag kan worden geschoven.
Een panoramakop zorgt ervoor dat je de camera in
horizontale richting kunt bewegen en hem voor- en
achterover kunt kantelen; ook kunnen beide beweegrichtingen apart vergrendeld worden. De ca
mera kan in alle standen worden vastgezet.
Het is logisch dat je de camera alleen zonder
schokken kunt bewegen als er in de kop van het
statief geen wrijving optreedt. Dat is echter wél het
geval. Als je de vergrendeling voor de horizontale
beweging losmaakt, is de beweging verre van ge
lijkmatig. Doordat er geen tegenkrachten zijn,
wordt de geringste trilling van de hand direct
doorgegeven aan de camera, wat uiteraard op de
opname te zien is. Verder is hel moeilijk de
beweging exact te stoppen waar je wilt.
Als je de vergrendeling zo ver vastdraait dat de
camera moeilijker kan worden bewogen, wordt de
beweging gelijkmatiger. Maar de wrijving van de
kop heeft tot gevolg dat bij het begin en het einde
van de horizontale beweging moeilijkheden optre
den. Doordat de glijdende wrijving minder is dan de
wrijving bij de overgane van rust naar beweging, zul
je merken dat als je steeds harder tegen de camera
duwt, deze plotseling beweegt; het resultaat is een
stoterig begin van een verder gelijkmatige bewe
ging. Op het einde van de horizontale beweging
gebruik je minder kracht en zal de kop plotseling
stoppen; zo ontstaat er weer een schok. Beide
problemen treden niet op bij een statief met een
hydraulische kop of een nylon half-vloeistofkop,
waarmee een van begin tot einde geleidelijk pannende beweging kan worden verkregen.
De camera kan ook in zijn geheel worden bewo
gen ten opzichte van het onderwerp. Je kunt hem
van grote afstand tot dicht bij het object bewegen, of
juist ervan af, zonder de zoomlens te gebruiken, en
je kunt hem voor het onderwerp in zijwaartse
richting verplaatsen. Bij al deze handelingen moet
de camera met een verrijdbaar onderstel over een
effen oppervlak worden verplaatst. Op een ruwe
ondergrond zullen de oneffenheden de beelden op
het scherm verstoren. Beroepsmensen zorgen vaak
voor een gelijkmatige beweging door een soort
spoorlijntje aan te leggen en de dolly hierop te
verrijden. Jij kunt hetzelfde effect verkrijgen door
je voort te laten duwen in een rolstoel of in een
geschikt wagentje.
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Als je onderwerp zich
moet verplaatsen, volg het
dan. Zet de wielen van de
dollv in de dwarse stand
vast en rijd mei het onder
werp mee.

o
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Als de camera moet op
nemen vanaf een plaats
waar je moeilijk bij kunt
komen, zet hem dan vast
met een op een veerklem

gemonteerde statielkop
(linksboven), of met een
band die tussen twee on
dersteuningen wordt
vastgeklemd (rechtsboven).

Een eendelig statief, dar
je gebruikt als een drie
delig exemplaar te zwaar
of te groot is, vormt te
zamen met je benen een
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Door de camera met een
boog om het onderwerp te
bewegen, kun je het per
spectief veranderen zonder
de focussering te hoeven
bijstellen.

(D
V
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H
De meeste lijmklem- \
men en verlichtingsarmatuurklemmen kun
nen worden gebruikt om
de camera in een vaste
stand te zetten.

driedelig statie! (1). Je
kunt elke gemakkelijke
houding aannemen, als
je er maar voor zorgt dat
je de camera stil houdt

Met een zak zand ver
groot je het gewicht van
het statief voor een bete
re stabiliteit bij wind.

door de statiefpoot tegen
een knie (2) of een voet
(3) te drukken. Je kunt
extra steun krijgen als je
je rechterarm door een
om de nek gedragen riem
steekt.
Eendelige statieven
zijn lichter, compacter
en goedkoper dan drie
delige. De lengte kan in
uitgetrokken toestand
1,78 m en in ingeschoven
toestand 63 cm zijn.
Trek het statief uit als je
vanuit een auto opneemt
en steun ermee op de
vloer.

Begin met een opname op
grotere afstand (onder) en
beweeg dan met de camera
naar het onderwerp toe
voor een close-up-opname
(boven), zonder te zoomen
(links). Hierdoor verkrijg
je een groter bereik dan
met de zoomlens; je moet
echter de focussering ver
anderen terwijl je voor- of
achteruit beweegt, vooral
als je binnenshuis opna
men met een kleine
scherptediepte maakt.
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Het verbinden van opnamen
Als je het maken van gewone plaatjes eenmaal onder
de knie hebt, kun je gaan denken aan het concreter
plannen van je opnamen. Je hebt een schema nodig
waarin je de opnamen van tevoren hebt uitgewerkl
en dat je tijdens het opnemen steeds kunt raadple
gen. Je moet, met andere woorden, een storvboard
maken, (ook wel script genaamd). Zo iets is alleen al
nodig omdat later weg laten en toevoegen aan de
opnamen uitgesloten is.
Het probleem bij het opzeilen van een videoproduktie ligt in het feit dat je met twee media tegelijk
werkt: geluid en beeld. Je kunt een verhaal schrij
ven dal goed te lezen is maar moeilijk om te zetten in
beelden; evenzo kan het moeilijk zijn een reeks
perfecte beelden te verbinden met een of ander
commentaar, door de plotselinge overgangen in het
beeldmateriaal.
Het storyboard gebruik je om beeld en geluid
samen te voegen voordat je begint met opnemen. In
een eenvoudig verhaal, zoals van een huiselijk
kerstfeest, is een gedetailleerd draaiboek onnodig.
Je hoeft alleen de hoofdlijnen van het verhaal vast te
leggen om de volgorde van de shots te bepalen.
Als het storyboard goed is, vormt die videofilm
naderhand een geheel; voor iedereen een begrijpe
lijke compositie.
Om een plan voor een videoproduktie op te
zetten, moet je je een aantal standaardvragen stel
len. Wat is de bedoeling? (Een film over deze
kerstviering in het gezin - dat is het doel). Voor wie
is het bedoeld? (Gezin, familie en goede vrienden dat is hel publiek). Over welke onderwerpen moet
het gaan? (Het gezin dat pakjes opent; een rondlei
ding door het huis, met opnamen van gezinsleden
die spelen met cadeautjes, eten koken, eten, spel
letjes doen - dat is het thema).
Hei storyboard brengt deze voorbereiding een
stap verder. Het thema is op elke bladzijde geno
teerd en tegenover elk deelonderwerp staal een
reeks schetsen, een voor elke opname. Deze zullen
je eraan herinneren wat elke shot moet bevatten,
hoe het moet worden genomen en hoe het moet
passen in het geheel. Voor sommige opnamen moet
je gokken; je kunt van plan zijn een tussenshot te
maken van een spelende kat, maar dat is alleen
mogelijk als het dier wil meewerken. De waarde van
het storyboard ligt hierin dat het je helpt te beslissen
naar welke opname je moet zoeken.
Als je ambitieuzer wordt, kan het storyboard
gedetailleerder worden. In een strak voorbereide
produktie kunnen het beginpunt en de duur van
elke opname vermeld worden. Het draaiboek voor
het geluid kan ernaast worden geschreven, zodat
woorden en beelden exact kunnen worden gekop
peld. Bij het schrijven van het storyboard kun ie
diverse benaderingen uitproberen voordat je begint.

122

1 Groot totaal: Long
Shot (om de hele scene te
tonen; LS beperkt door
kleine ruimte;. Daarom:

4 Medium Close Up (niet
dichter bij als het kind kan
gaan bewegen; stop de ca
mera door de knop ‘Pause’
in te drukken).

7 Extreme Close Up van
het kind (weifel niette
lang; sta klaar om de focussering te veranderen, te
bewegen of te stoppe’n)

DE VIDEOREGISSEUR

3 Zoom in op hel tweede
kind (besluit nu waar je
wilt stoppen met inzoo
men).

2 Pannen om het tweede
kind te laten zien. (Stop als
dit in het midden van het
beeld is.)

i

5 Richt schuin omhoog
na een verbindingsopname
van de boom (besluit welke
richting je dan neemt).

6 Ga met een boog naar
links voor het eerste kind
(stop de camera; beweeg
het statief dichter bij; draai
de middenzuil iets om hoog).

8 Draai de middenzuil
op. Rijd het onderstel te
rug tot het eerste kind
zichtbaar is tussen speel
goed en papier.

9 Richt omhoog om het
tweede kind te tonen. Be
weeg naar rechts tot het
midden van de kamer.
Zoom uit, fade uit en stop.
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Studioverlichting
Een goede verlichting is de belangrijkste vereiste
voor fraaie videobeelden- Je opnamen zijn het
scherpst, helderst, kleurrijkst en meest levensgetrouw als ze zijn gemaakt op een zonnige dag. Bij
een bewolkte hemel, die in vergelijking somber
lijkt, zul je toch nog betere beelden produceren dan
bij opnamen binnenshuis, waarbij je gebruik moet
maken van kunstlicht. Dit komt doordat het men
selijk oog veelzijdiger is dan een videocamera. Ons
optisch systeem reageert zo goed op verschillen in
lichtniveaus dat wij nauwelijks opmerken hoe veel
donkerder zelfs een betrekkelijk goed verlichte
kamer is dan buiten.
Een videocamera registreert dit echter wel. Daar
om heb je extra verlichting nodig om een scène
binnenshuis met succes op te nemen. Hoe meer
lampen je gebruikt, hoe beter, maar belichten moet
je met zorg doen als je de beste resultaten wilt
behalen. In de zon is het gemakkelijk werken,
omdat deze een gelijkmatig licht van constante
kleurtemperatuur uitstraalt. De diverse soorten
kunstlicht stralen licht met verschillende kleurtemperaturen uit en dit kan de kleurbalans van je
opnamen verknoeien. Twee lampen met verschil
lende kleurtemperatuur kunnen een kleurzweem
opwekken, dat alleen kan worden geëlimineerd
door een zorgvuldige instelling van de fijnregeling
op de camera. Daar komt nog bij dat elke extra lamp
die je op het onderwerp richt, elders diepe schadu
wen kan veroorzaken. Je kunt binnenshuis alleen
goede beelden produceren als je gebruik maakt van
lampen met dezelfde kleurtemperatuur.
Er is meer nodig dan alleen verlichting om
heldere beelden te maken. Net zoals film is video
een tweedimensionaal medium en onzorgvuldige
overbelichting kan elke figuur vervlakken. Een
juiste belichting kan eraan meehelpen een illusie
van diepte te creëren doordat de vorm van het
onderwerp en de afstand tussen onderwerp en
achtergrond worden benadrukt.
Een ander probleem is dat, hoe zorgvuldig je de
belichting ook plant en aanpast bij je onderwerp en
hoe nauwgezet je de regels ook volgt, je toch
moeilijkheden kunt krijgen als dat onderwerp
beurtelings stilstaat en beweegt. Daarom moet elke
belichtingsopstelling een compromis zijn.
Op het televisiescherm ondergaat het beeld de
vuurproef: Zijn de beelden licht genoeg? Zijn de
kleuren natuurgetrouw? Neem de acties nog eens
door als je de opname herhaalt en experimenteer
met de belichting om de effecten te krijgen die je
hebben wilt.
Er is een simpele goedkope truc om de dure
belichting van lampen wal uit te sparen: breng witte
vlakken aan (hiervoor zijn lakens, handdoeken e.d.
geschikt) zodat het licht vanzelf reflecteert.
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Videozon
(1000 W)

Handgreep T
met camerastatiefbevestiging

Photofloodlampen geven
een zacht, gelijkmatig licht
dat de beelden een sfeer
meegeeft die doet denken
aan films uit de jaren der
tig. Als je dit licht mengt
met andere soorten moet je
bedacht zijn op problemen
met de kleurtemperatuur.

In de hand te houden
kwartslampen voor bat
terij- en netvoeding, met
of zonder koelvcntilator,
zijn ontworpen voor vi
deo. Ze zijn nuttig voor
het geven van extra licht
waar dit speciaal nodig
is, voor het snel creëren
van lijdelijke effecten en
voor het op het laatste
ogenblik veranderen van
een bestaand belichtingsschema. Echter, de
batterijen zijn snel uit
geput en modellen zon
der ventilator kunnen
snel oververhit raken.

Kwarts-filmlampen zijn
ideaal voor video. Ze kun
nen zo worden ingesteld
dal ze een heldere spot
produceren of juist een
zachte, gespreide verlich
ting. Ze zijn dus bruikbaar
in de meeste situaties De

De kleppen rich
ten de lichtbundel

De goedkope
photofloodlamp
geeft een brede
bundel gelijkmatig
verdeeld licht

:)

Kwartslampen
zijn economisch,
licht van gewicht
en bruikbaar vooi
de meeste doel
einden

DE VIDEOREGISSEUR

Dubbele

vloerspot

x Wolfraamlamp
^.(40 tot 1000 W)

^^/"Parabolische
gealuminiseerde
reflector

/P\
\L/

\

Reflecterende spot
(inwendig verzilverd)

verzilverde kopspiegellamp
Rechte kwarts-halogeenlamp

Minispot
(verzilverd)
vier kleppen die er meestal
op zitten verkleinen het
verlichte gebied. Meteen
set van drie kwartslampen
kun je de meeste effecten
wel verkrijgen zonder
problemen met kleurtcmperatuur.

Een fresnellens kan voor
een lamp worden gemon
teerd om de lichtbundel te
focusseren of de randen
van een spot te verzachten
als deze te scherp zijn voor
het gewenste effect.

Klem sterke lampen in
een verlichtingsrail voor

het verkrijgen van flooden spotverlichting

Opgevoerde binnenverlichting zal de kwa
liteit van het videobeeld
verbeteren: een sterke
lamp verandert een ge
wone spot in een studiolamp, reflecterende
lampen kunnen twee bu
reaulampen veranderen
in een belichtingsuitrusting. Pas op voor over
verhitting.

Scharnierende
bureaulamp

Kleurtemperaturen
Natuurlijk
licht

Kleurtemperatuur
(in Kelvin)

Sterk bewolkte
hemel

10.000

Nevelachtig
Licht bewolkte
hemel

Kunstlicht

9000
8000
7000
Daglicht-fluorescentielampen

Helder zonlicht/ 6000
Strakblauwe
5000
hemel
De lineaire
kwarts-halogeenlamp geeft een
krachtige, ge
spreide, witte
lichtbundel

Daglicht,
egaal op het
Noorden

4000

Spot met frcsnellens op een dolly

3000

”5

f

Zonsonder
gang
/zonsopgang

Witte fluorescentielampen
‘Koele witte’
en ‘warme
witte’ fluorescentielampen
Fotografische
gloeilampen
Kwarts-halo
geenlampen

Photofloodlampen
Gewone gloei
lampen

2000
1000

Kaarslicht
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Driepuntsverlichting
De professionele manier waarop lampen worden
opgesteld om een object te belichten en tegelijker
tijd een illusie van diepte te creëren, wordt de
driepuntsmethode genoemd. De eerste lamp geeft
basisverlichting. Deze speelt de rol van de zon door
te zorgen voor het grootste deel van de belichting en
moet daarom vóór het onderwerp, iets naar opzij en
tamelijk hoog staan, maar niet zo hoog dat de ogen
verdwijnen in schaduwplekken. Een hoek van 15
tot 45 graden boven het onderwerp is voldoende.
Dit zal genoeg licht opleveren voor je onderwerp.
Zonlicht wordt zo gereflecteerd en verspreid dar
gebieden die niet direct beschenen worden, toch
voldoende verlicht zijn. De basislamp veroorzaakt
diepe schaduwen aan de zijde van het onderwerp
waar hij niet recht tegenover is geplaatst en het
contrast tussen zeer heldere punten en zwarte
schaduwen zal scherp zijn. Je kunt dit verzachten
met een minder sterke lichtbundel van een tweede
lamp. Deze bijverlichtingslamp moet voldoende
licht geven om de diepste schaduwen zo te vermin
deren dat ze op het beeld lijken op schaduwen en
niet op zwarte plekken.
De taak van de derde lamp, de achtergrondverlichting, is het onderwerp los te maken van de
achtergrond. Ook deze lamp moet minder sterk zijn
dan de basislamp. Driepuntsverlichting hoeft niet
duur te zijn. Als de kamer die je als studio gebruikt
redelijk goed verlicht is, kun je misschien volstaan
met gewone lampen of slechts één professionele
studiolamp. Een reflectorlamp in een scharnierend
bureau-armatuur kan vaak al goed dienen als basis
lamp. Voor de bijverlichting kun je een hangarmatuur gebruiken, of spotjes in een spanningsrail
voorzien van photofloodlampen. Staande, stan
daard- en bureaulampen zijn alle bruikbaar voor
ach tergrond verlichting.
Als je besluit geld te investeren in studioverlichting zijn kwarts-filmlampen het veelzijdigst. Ze
kunnen worden ingesteld voor heldere, geconcen
treerde of voor zachte, gespreide verlichting en ze
zijn gewoonlijk voorzien van kleppen, waarmee het
verlichte gebied kan worden veranderd. Een van
een fresnellens voorziene kwartslamp geeft een
perfect gelijkmatig verlichtingspatroon. Pho
tofloodlampen zijn prima voor bijverlichting, maar
niet te combineren met de kleurtemperatuur van
kwarts of wolfraam basis- en achtergrondlampcn.
Zet de camera in ‘stand-by’ of op ‘Pause’ en plaats
de kap voor de lens als je met de lampen op en neer
loopt. De camera kan defect raken door een sterke
reflectie.
Omdat driepuntsverlichting veelvuldig gebruikt
wordt door de amateurs, hebben de meeste merken
standaard uitvoeringen te koop van drielampen.
compleet met koffer en statief.
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Een vóór het onderwerp
geplaatste basislamp ver
vlakt de vorm. Verplaatst
naar de zijkant geeft hij
zware schaduwen.

Een tegenover de basis
lamp geplaatste bijverlichtingslamp herstelt de
vorm van het onderwerp
en verzacht schaduwen.

Plaats een achtergrondlamp aan de kant van de
basislamp en hoger dan het
onderwerp. Dit komt dan
vrij van de achtergrond.

DE VIDEOREGISSEUR

Verfrommelde folie

Het effect van elke videolamp kan worden
vergroot door middel
van een reflector. Deze
kun je gemakkelijk zelf
maken door huishoudfolie op een plaat hard
board of karton te plak
ken. Een kant wordt
glad en blinkend voor di
recte reflectie en de an
dere maak je - door er
verfrommelde folie op te
plakken - ruw voor meer
diffuse reflectie. Beide
kanten kunnen licht te
rugkaatsen naar bescha
duwde gebieden.

Blinkende folie

Door een venster vallend
daglicht kan dienen om het
licht in huis te versterken.
Omdat deze twee een ver
schillende kleurtempera-

Grote reflecterende vlak
ken maken het licht dif
fuus. De twee photoflood
lampen (onder) zijn niet op

Zijden scherm

Elimineer ongewenste
reflecties door spiegels te
kantelen en reflecteren
de vlakken te bedekken
met een matte spray,
waternevel of zwart
plakband (onder). Licht
kan worden verstrooid
met een zijden of papie
ren scherm (links).
Matte spray
l

Waterspuit
Zwart
plakband

qCcS}
Calqueerpapierscherm

tuur hebben, moet je de
scène zorgvuldig op het
TV-scherm controleren
om alle kleurproblemcn te
verhelpen voordat je be
gint op te nemen.
Ook kun je het daglicht
versterken door twee
photofloodlampen door
hel venster naar binnen te
laten schijnen (links). Hier
wordt het licht van de
photofloodlampen ver
strooid en verzacht door
dat een scherm van cal
queerpapier over het ven
ster is bevestigd. Doordat
de photofloodlamp in de
kamer op het plafond is ge
richt wordt het licht ver
strooid gereflecteerd.

de onderwerpen gericht,
maar op de witte servetten
en het glaswerk. Deze
weerkaatsen hel licht om
hoog, waardoor het kind
en de grootmoeder indirect
worden belicht (rechts).
Van een derde pho
tofloodlamp met reflector,
verborgen tussen de ver
sieringen rond de plafondlamp, is de straal naar
beneden gericht. Dit ge
spreide licht valt op de ge
dekte tafel en wordt ver
strooid gereflecteerd naar
alle kanten. Het warme
kaarslicht wordt door de in
de kamer aanwezige
reflecterende vlakken
weerkaatst.
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De regels doorbreken
De regels voor goede belichting worden bij televisie
keer op keer gebroken, met bijzonder goede resul
taten. Vergeet niet dat de regels alleen richtsnoeren
zijn, en dat je, als je ertegen ingaat, een speciaal
effect in gedachten moet hebben.
Het plaatsen van de achtergrondlamp aan de kant
van een model waar ook de basislamp staat, is de
gewone manier om aanvullende belichting te ver
krijgen; wordt de lamp aan de andere kant van het
model geplaatst, dan verhoogt dit het dramatische
effect. Met twee achtergrondlampen krijgt het haar
een extra schittering. Plaats een bijverlichtingslamp
nooit te ver aan een kant van de camera, dan geeft hij
ongewenste schaduwen.
Hoe lichter het onderwerp, hoe minder de camera
zal zien van de achtergrond, vooral als deze donker
is. Door een lamp direct op de achtergrond te
richten, krijg je een neutrale belichting. Als je meer
details wenst, laat dan vanaf de zijkant een lamp
over de achtergrond schijnen.
Benut natuurlijk licht bij opnamen binnenshuis,
maar gebruik nooit een buitenraam als achtergrondverlichting, tenzij je het onderwerp als sil
houet wilt tegen het heldere licht. Terwijl binnenverlichting niet verandert van kwaliteit, intensiteit
en kleurtemperatuur, zal het licht van buiten varië
ren. Beroepsfilmers ontwijken dit effect vaak door
’s nachts opnamen te maken, terwijl ze aan de
buitenkant van het raam een extra verlichting
maken, zodat de illusie van daglicht wordt verkre
gen.
Op dezelfde manier kun je een illusie van de nacht
verkrijgen door het gewone kamerlicht op te voeren
met sterke lampen. Als iemand een boek zit te lezen
bij het licht van een kleine standaardlamp, is het
lichtniveau te laag voor een goed videobeeld. Als je
de verlichting versterkt door een verborgen lamp
die omlaag is gericht op het onderwerp en uit
ongeveer dezelfde richting straalt, zal deze de door
de leeslamp veroorzaakte schaduwen versterken
terwijl ze er toch realistisch uitzien. Je kunt de
scherpste schaduwen laten verdwijnen door bij- en
achtergrond verlichting. De lezer zit nu in een vijver
van warm licht, omgeven door een zachte duister
nis.
Het effect van een zorgvuldig voorbereid belichtingsschema kan verloren gaan als het onderwerp
beweegt. Verlicht daarom het hele gebied waarin de
beweging zal plaatsvinden; volg het onderwerp met
een in de hand gehouden lamp of beweeg erachter
aan met een op een dolly gemonteerde lamp.
Het zonnekanon biedt uitkomst bij opnamen,
waar je geen electriciteit hebt. Ze lijken op de
koplampen van een auto, voorzien van halogeenlampjes en werken op een (oplaadbare) accu. Nade
lig is dat de accu na 50 minuten leeg is.
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Praktische belichtingstips
1 Gebruik een sterke lamp nooit langer dan tien
minuten in een gewone fitting; deze raakt
anders oververhit.
2 Voorkom overbelasting van spanningsbronnen:
voor verlichting is veel energie nodig.
3 Voorkom dat scherpe lampen direct in de ogen
van de op te nemen persoon schijnen.
4 Verplaats de lampen nooit als ze nog branden:
ze zouden in de lens kunnen schijnen.
5 Laat de lampen afkoelen voordat je ze verplaatst, dan gaan ze langer mee.
6 Monteer een lamp nooit op de camera: het licht
zou via een glimmend oppervlak in de lens
gereflecteerd kunnen worden.
7 Plaats lampen nooit achter de camera, dan
werpen ze schaduwen op het onderwerp.

De belichting bepaalt de
sfeer van een scène en ver
telt de kijkers iets over de
persoonlijkheid van je mo
del. Een profielopname
(boven) maakt het gelaat

dramatisch. Dit model is
belicht door een aan haar
linkerkant geplaatste ba
sislamp. Hierdoor wordt
het profiel benadrukt.

Een silhouet is een zeer
goed middel om een ge
wenste emotie op te roepen
en kan het karakter al ont
hullen voordat het model

loopt of spreekt. Het achtergrondlicht is met een
scherm verstrooid vooreen
gelijkmatige belichting.
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Kappen en reflectors
Een reflector is een metalen scherm dat op een
lamp past en de lichtstraal richt; er zijn vele
modellen en formaten (1). Een kap (2) is een
metalen conus, gebruikt om de bundel van een
spot te versmallen. Een parabolische reflector (3)
geeft een ongeveer evenwijdige bundel, te gebrui
ken voor spotlight-effect. Een diffuus licht produ
cerende reflector (4) geeft een meer verspreide
bundel; door de metalen kap in het midden wordt
de bundel gereflecteerd en verstrooid. Een spot (5)
heeft een reflector en een fresnellens waarmee de
bundel wordt geconcentreerd op een klein gebied.
2/

De onverenigbaarheid
van kleurtemperaturen
kan worden gebruikt om
een bepaalde stemming te
creëren (rechts). In deze
scène is het flauwe daglicht
versterkt door in bomen,
Wolfraamverlichting:
2000 K

Camerainstelling:
licht
buitens*
huis,
7000 K /

/T~ □
Hl
- ------- fUurs

zz

L If

■

Dramatische scènes kun
nen worden opgezet in om
standigheden met onge
bruikelijk lage lichtniveaus
(rechts). In deze, door kaar
sen verlichte, scène lijkt
het lichtniveau te laag voor
een videocamera, maar

Camerainstelling:
2500 K

5
cC'

3

in vensters en op de grond
geplaatste kaarsen. Expe
rimenteer met de kleurregelaars om de visuele mo
gelijkheden van zulke op
namen te benutten. Wan
neer je de witbalans instelt
op licht buitenshuis zal de
gloed van de kaarsen wor
den versterkt; wanneer je
de regelaar naar binnenverlichting draait wordt
het oranje getemperd en
gaat het daglicht blauwer
lijken. Bekijk het resultaat
op de monitor, totdat je de
gewenste harmonie hebt
bereikt Wees echter
steeds paraat om de kleurbalans opnieuw in te stel
len als je het beeld veran
dert.

versterken kan de stem
ming verknoeien. Daarom
wordt ongewone maar
subtiele verlichting ge
bruikt om het algehele
lichtniveau te vergroten
zonder het effect te ver
minderen. Twee in de
naastgelegen kamer opge
stelde lampen worden ge
richt op de witte deur;
doordat de deur werkt als
reflector neemt het lichtni
veau toe; tevens verstrooit
hij de bundels. Als de mo
nitor nu nog steeds niet
meer dan een witte strook
op een zwart scherm laat
zien, zul je de achtergrondverlichting iets
moeten versterken met een
net niet op het beeld zicht
bare lamp.
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Belichten bij beweging
De belichting moet worden aangepast aan de scene
die je wilt opnemen en dit heeft een verborgen
voordeel: je moet vooruit denken.
Veronderstel dat je een opname wilt maken van
een kind dat piano speelt. Door de lampen zo op te
stellen dat je een stukje op kunt nemen vanuit een
vaste plaats, krijg je een opname van de bekwaam
heden van de speler. Dit zou echter erg vervelend
zijn om naar te kijken. Je maakt het interessanter
door uit verschillende hoeken op te nemen. Het
beginbeeld zou piano, speler en omgeving kunnen
omvatten. Zoom dan in voor een close-up van de
handen op het klavier. Daarna kun je over de
schouder van de speler kijken en de muziek opne
men. Maak ook even een close-up van het gezicht
van de speler.
De eerste van deze opnamen kan zo dicht bij de
volgende worden gemaakt, dat dezelfde belichting
kan worden benut. Het is echter waarschijnlijker
dat er enkele veranderingen nodig zijn: een plotse
ling opvallende schaduw, een basis- of achtergrondverlichtingslamp die op de verkeerde plaats staat.
Dit betekent dat je moet stoppen om de belichting te
veranderen.
Omdat het onderwerp iemand is die muziek
speelt, geeft dit problemen. Als je de camera in de
pauzestand zet, wordt ook de geluidsopname ge
stopt en zul je gedeelten van de muziek missen
terwijl je de belichting opstelt voor de volgende
opname. De enige manier waarop je onderbreking
van de muziek kunt voorkomen is de speler te
vragen te stoppen en weer te beginnen als je klaar
bent. Dit vereist een strakke precisie van zowel
speler als videograaf, daar het uiteindelijke resultaat
moet klinken alsof er aan een stuk door werd
gespeeld.
Probeer niet twee bijna identieke opnamen te
maken en zo te voorkomen dat de lampen moeten
worden verplaatst. Als een opname van de handen
volgt op een andere opname (waarbij de beeld
grootte identiek gehouden is) zal er in het uiteinde
lijke resultaat een springerig verschijnsel ontstaan:
het lijkt of het beeld van de ene naar de andere
positie springt, wat bijzonder onaantrekkelijk is.
Het is beter te wachten tot je klaar bent met alles wat
je in de eerste positie wilt doen en dan over te gaan
naar iets anders, zelfs als dit betekent dat de lampen
moeten worden verplaatst.
Controleer de belichting voor elke opname. Maak
eerst alle noodzakelijke instellingen terwijl de kap
voor de lens is geplaatst, voordat je op de monitor
controleert of alles in orde is.
Voor het juiste resultaat moet je bij beweging van
het begin af aan degenen, die gefilmd worden, de
camera-richting en de lichtverdeling op elkaar af
stemmen.
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Daglicht is het beste licht
voor video. Gebruik het
om het subtiele van kleu
ren uit te laten komen,
maar voorkom grote con
trasten tussen licht en

schaduw. Videocamera’s
zien meer contrast dan er
is, ze reageren op lichte ge
bieden en schaduwen wor
den zwarter.

Verlichting binnenshuis is
minder intens dan daglicht
en geconcentreerd op een
klein gebied. Om de scène
boven op te nemen heb je
een bijverlichtingslamp

nodig waarmee je de hele
achtergrond op kunt ha
len. Gebruik een gewone
lamp, zoals een plafondlamp.
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I

Het opnemen van een on
derwerp tegen een helder
verlichte achtergrond is
qua belichting een nacht
merrie: het diafragma sluit
zich als gevolg van het licht
en het onderwerp ver
schijnt in silhouet. Dit

werkt perfect als een silhouetopname ook is wat je
wilde. Je kunt diffuus licht
verkrijgen via een door
zichtig scherm; de blade
ren van een boom of bloe
men in een vaas geven dan
interessante resultaten

Als je details van het on
derwerp wilt zien zijn ster
ke lampen nodig, die
moeten wedijveren met het
daglicht. Als de kleurzweem onnatuurlijk lijkt,
moet de camera opnieuw
worden ingesteld voor de

kleurtemperatuur van de
lampen. De beste oplos
sing is opnamen te maken
als het licht builen minder
sterk is geworden.

Als je een scène belicht in
overeenstemming met de
eisen van de camera, ver
plicht je je ertoe de lampen
te veranderen of te ver
plaatsen als het onderwerp

beweegt. In deze scène
(linksboven) zullen de twee
lampen zo worden ver
plaatst dat ze ten opzichte
van onderwerp en camera
dezelfde stand houden. Als

de scène een groep mensen
bevat (rechtsboven) zou een
standaard-driepuntsbelichting niet voldoende
kunnen zijn. Voeg dan een
lamp boven de groep toe of

spreid m.b.v. de kleppen
de bundels van de studiolampen.
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Opmaken van het gezicht
Het eerste wat je niet moet vergeten over make-up is
dat je die helemaal niet hoeft te gebruiken bij video.
Grimeurs bij de televisie streven naar een natuurlij
ker uiterlijk dan in een theater. Daar moeten de
spelers zijn opgemaakt omdat de belichting veel
minder is en het publiek tot op de achterste rijen zit,
wat heel iets anders is dan aan de andere kant van de
kamer. Toch is make-up erg bruikbaar. Het minste
wat ze kan doen is het maskeren van de glans van
transpiratie, die algauw ontstaat door de warmte
van de intense belichting. Op een verder gevorderd
niveau kan make-up worden gebruikt om de huidtint aan te passen.
In het algemeen gesproken zijn deze overwegin
gen veel belangrijker voor professionele studio’s
dan bij het maken van amateuropnamen; toch kan
ook de liefhebber make-up gebruiken voor gewone
verbeteringen van de gelaatstrekken van de speler;
en bij het veel verder gaande grimeren kun je
iemand door het toepassen van slimme ideetjes
onherkenbaar veranderen.
Iedereen die regelmatig op de televisie verschijnt
leert spoedig zichzelf op te maken. De eerste
beslissing is hoeveel make-up gebruikt moet wor
den: huidverkleuringen en -vlekjes kunnen beter
worden bestreden met verscheidene dunne laagjes
foundation dan met een enkele dikke onderlaag, die
een maskerachtig effect kan veroorzaken. Make-up
kan dienen om erg grote oren of neuzen minder te
laten opvallen door ervoor te zorgen dat ze zo
onmerkbaar mogelijk overgaan in de kleuren van de
omringende huid, en om gezichten die door de
warmte van de lampen rood worden, iets lichter te
maken.
Met wat meer kundigheid en oefening kun je
make-up gebruiken om een gezicht verder te ver
fraaien. Diepliggende oogkassen, die donkere scha
duwen vormen, kunnen door vakkundig gebruik
van make-up opgehaald worden. Ogen die te groot
of te klein zijn, te dicht bijeen of te ver van elkaar
staan, kunnen worden gecorrigeerd met behulp van
cosmetica en rimpels kunnen worden geca
moufleerd. Glimmende kale plekken en dun haar
kunnen veel minder opvallend worden gemaakt. Ga
echter niet te ver. De meeste televisieregisseurs
vinden dat te veel make-up afleidt en veel erger is
dan in het geheel geen make-up. Ook nu weer is je
TV-roestel een keihard en betrouwbaar controle
middel. Als de aangebrachte veranderingen na
tuurlijk lijken op het scherm, heb je je doel bereikt.
Nog een opmerking tot voorzichtigheid: breng
geen make-up aan op het gezicht van iemand met
huidproblemen. Hoewel make-up wellicht bedoeld
is om de ongunstige punten van een gezicht te
camoufleren, dien je tegelijkertijd de goede accen
tueren.

Begin het opmaken door
met crème of lotion de huid
te reinigen; droog deze dan
af met papieren zakdoek
jes. Een astringerende lo
tion trekt de poriën dicht
en gaat transpireren tegen.
Gebruik als foundation
een droog, mat, samenge
perst poeder, dat met een
vochtig sponsje wordt op
gebracht, of creme of
vloeibare schmink. Breng
de foundation aan op neus,
voorhoofd, wangen en kin
en verspreid haar dan tot
een dunne gelijkmatige
laag over het hele gezicht.
Modelleer het gezicht
met donkerder en lichtere
tinten foundation. Lichte
re plekken verbreden de

trekken en schaduwen
maken ze smaller.
Ideaal is als de afstand
tussen de binnenste oog
hoeken gelijk is aan de
breedte van een oog. Ogen
lijken verder uit elkaar te
staan als de kleur bij de
buitenste hoeken het
sterkst is. Benadruk bij te
ver uit elkaar staande ogen
de binnenste hoeken
Camoufleer lijnen en rim
pels door er met een bor
steltje een lichtere founda
tion in aan te brengen en ze
dan iets donkerder te be
schaduwen.

Stap 1: reinig de huid met
koude crème (Cold Cream,
Nivea) of speciale cleanser,
veeg ze voorzichtig af en

laat de poriën dichttrekken
om te voorkomen dat er
een glans ontstaat onder de
lampen.

Stap 4: het modelleren van
de ogen is noodzakelijk.
Door een lichte kleur in de
oogholten lijken de ogen

minder diep te liggen;
donkere en heldere kleu
ren worden gebruikt om ze
te benadrukken.
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Grimeren
Bij een winkel voor feestartikelen gekochte pruik
en schmink zijn de materialen die gebruikt werden
voor deze clown. Maak plukjes kunsthaar met
spiritusgom vast aan de huid. Een illusie van
ouderdom krijg je door het haar grijs te maken met
poeder of door het hoofd te bedekken met een kale
kunsthuid waarop flarden kunsthaar worden aan
gebracht. Het beschaduwen van trekken kan jaren
ouder doen lijken: creëer rimpels door een donke
re foundation in de vouwen van het gezicht te
wrijven en de holten van de trekken, de slapen en
de wangen, onder de ogen en aan de zijkanten van
de neus te beschaduwen.
Collodium droogt na het aanbrengen op de huid
en doet deze samentrekken. Hierdoor ontstaan
‘littekens’ en als hierop imitatiebloed wordt aan
gebracht zelfs ‘wonden’. Je kunt lagen rimpels
maken door de huid te verven met Sealor en er dan
als rimpels gevormde watten op te drukken. Plak
ze met Sealor en maak ze op met schmink.

Stap 2: gebruik een weinig
foundation en breng een
gelijkmatige laag aan van
de haarlijn tot de kin, zodat

Stap 5: het accentueren
van de lippen geeft het ge
zicht iets opvallends en
staat in balans met het ef-

vlekjes worden bedekt.
Breng schmink aan met
een borstel of de vingers.

fect van de ogen. Vermijd
helder rood en oranje;
i. v.m. opvlammen ervan
op het televisiescherm.

Stap 3: het gezicht wordt
gemodelleerd door scha
duwen. Een brede kaaklijn
zal smaller lijken als de

Stap 6: de make-up die je
gebruikt moet normale
make-up zijn. Denk echter
aan de schaduwen die je

jukbeenderen lichter zijn
met een donkerdere scha
duw onder aan de zijkan
ten van het gezicht.

aanbrengt. Een kleur ziet
er bij daglicht anders uit
dan bij elektrisch licht.
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Lichte orrectie
Alle camera’s moeten opgewassen zijn tegen licht
met verschillende kleurtemperaturen. Op de
meeste videocamera’s kunnen de veranderingen in
kleurtemperatuur worden gecompenseerd met de
witbalansregelaars. Maar soms zullen filters, die de
karakteristieken van het op de lens vallende licht
veranderen, betere resultaten geven. Sommige vi
deocamera’s hebben ingebouwde filters voor een
eenvoudige kieurcorrectie - bijvoorbeeld van
daglicht naar het licht binnenshuis. Met externe
filters is het mogelijk meer ambitieuze opnamen te
maken.
De eenvoudigste filters zijn misschien de neutrale
filters. Die verwijderen evenveel van het licht van
alle golflengten, waardoor de totale kleurbalans
onveranderd blijft. Ze worden gebruikt als het
omgevingslicht zo intens is dat de lichtere delen van
het beeld opvlammen of de beschaduwde delen hun
details verliezen. Bij heldere omstandigheden kun
je met zo’n filter een groter diafragma instellen,
zodat het onderwerp scherp is afgetekend tegen een
onscherpe achtergrond.
Kleurcorrectiefilters hebben een soortgelijke
werking op de witbalansregelaars of ingebouwde
filters, maar er zijn andere bruikbare effecten. Een
magentafilter haalt het overtollige groen weg als
oude dia’s worden gekopieerd op een videoband.
Een blauwfilter helpt de roodachtige zweem te
corrigeren die ontstaat bij verlichting binnenshuis.
Amberfilters verwijderen de blauwachtige waas bij
bewolkte dagen en geven een warmere tint aan de
huid bij close-up-opnamen en portretten. Ultravio
let- (UV-)filters verwijderen de ultravioletwaas bij
opnamen op het strand of in de bergen. Polarisatiefilters verminderen de hoeveelheid gereflecteerd
licht ten opzichte van direct daglicht, waardoor je
onderwerpen achter glas kunt opnemen zonder
storende weerkaatsingen. Op een zonnige dag
wordt de lucht in het gebied loodrecht op de zon een
beetje blauwer, hoewel de kleurtemperatuur van de
rest van het beeld onveranderd blijft.
Ten slotte zijn er de speciale truefilters, die op de
lens kunnen worden geschroefd. Dit zijn onder
meer de ‘star’- en ‘cross’-filters, die punt verlichtin
gen veranderen (zoals hun namen al zeggen) in
sterren en kruisen. Sommige opschroefbare filters
voor speciale effecten zijn eigenlijk lenzen, zoals de
prismatische meerbeeldenlens. Deze omgeeft het
onderwerp in het beeld door een aantal vagere
kopieën. Soms kun je deze lens ronddraaien, zodat
de kopieën rondom het centrale beeld draaien.
Andere truefilters zijn: Color-Burst-spot, dat als
effect een stralenkrans heeft; Tri-Color-filter, dat in
drie segmenten verdeeld is (rood, geel en blauw) en
daardoor 3-D effecten oproept; een groenfilter
veroorzaakt griezeleffecten, vooral op gezichten.
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Kleurcorrectiefilters

Filter
(ogenschijnlij
ke kleur)
Effect
Toepassing
Neutraal
(grijs)

Vermindert de
hoeveelheid op
de lens vallend
licht

In gevallen
waarin het om
gevingslicht te
sterk is of de
scherptediepte
klein is

Daglicht
(roze)

Onderdrukt
ultraviolet
licht

Heft blauw
achtige schaduwzweem bij
blauwe lucht
op

Ultraviolet
(helder)

Absorbeert
ultraviolet
licht

Heft blauwzweem bui
tenshuis op;
voor duidelijke
land- en zeeopnamen

Polarisatie
(grijs)

Absorbeert ge
reflecteerd
licht

Heft reflecties
op tijdens op
namen via wa
ter en ramen;
verbetert hel
derheid en
contrast van
kleuropnamen

Fluorescentie
(violet)

Heft groenzweem op

Corrigeert de
door fluorescentielampen
veroorzaakte
groenzweem;
diverse filters
zijn te koop
voor de ver
schillende
fluorescentielampen

Blauw
(blauw)

Absorbeert
rood,verhoogt
de kleurtemperatuur

Corrigeert de
kleurbalans
voor opnemen
bij kunstlicht
of bij heldere
omstandighe
den als een on
derwerp wordt
beschaduwd

Amber
(amber)

Absorbeert
blauw, ver
laagt dekleurtemperatuur

Elimineert het
blauw in de
belichting;
bruikbaar voor
portretopna
men bij som
ber weer

I
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Sommige filters gebrui
ken onregelmatigheden in
hel glas om licht te sprei
den. Soft-focusfilterszijn
gemaakt van glas waarin in
een willekeurig patroon
kleine putjes zitten. De
mate van verzachting
wordt bepaald door het
aantal en de afmeting van
de putjes, terwijl het cen
trum helder kan zijn. Een
voor de lens gehouden stuk
glas kan hetzelfde effect
hebben.

□□
□□
□□

Beelden worden gewoon
lijk bepaald door de vorm
van het TV-scherm. Als er
een kaart of een metalen
plaat waarin een gat is ge
maakt, voor de lens wordt
gehouden, wordt het beeld
door het gat bepaald. Zo
geeft bijvoorbeeld een gat
in de vorm van een sleutel
gat een voyeuristische
sfeer. Populaire vormen
zijn verder: ster, cirkel,
harten binoculair.

Macrobeelden

Voor sommige opnamen kan het nodig zijn heel
dicht bij het onderwerp te komen, bijvoorbeeld
wanneer je een enkele kleine bloem wilt laten zien.
Met de meeste lenzen kun je op deze geringe
afstand niet scherpstellen. Vele geavanceerde
kleurencamera’s hebben echter een mogelijkheid
op de lens voor macro-opnamen, waardoor je een
van de elementen kunt bewegen om de brand
puntsafstand te verkleinen tot het punt waarop
kleine onderwerpen zelfs scherp kunnen worden
afgebeeld tot vlak voor de lens.

Als je camera deze mogelijkheid niet heeft, maar
de lens is van schroefdraad voorzien voor het
bevestigen van filters, kun je gebruik maken van
een stel voorzetlenzen. Deze zijn wel iets moeilijker te gebruiken dan de eenvoudige macromogelijkheid op de lens, maar ze hebben een belangrijk
voordeel: ze worden voor de lens geplaatst, die in
de normale samenstelling kan blijven; je kunt dus
op de gewone manier zoomen, zelfs tot super-close-up. Dit is niet mogelijk als je de macrovoorziening van de lens gebruikt.
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Speciale effecten
Door weloverwogen verkeerde filters te gebruiken
of de kleurbalans van de camera te ontregelen, kun
je speciale effecten verkrijgen. Je kunt bijvoorbeeld
de witbalansregelaars instellen op een blauwer licht
dan dat waarbij je in werkelijkheid opneemt. Dit
geeft het beeld een rodere zweem die, als dit met
mate gebeurt, de opnamen iets warmer zal maken:
ideaal voor een shot van mensen die ontspannen bij
het haardvuur zitten. Wil je daarentegen een opna
me met kouder licht, dan moet je de kleurbalansregelaar op een lagere temperatuur instellen (op een
kunstlichtwaarde bij buitenopnamen en op een
wolfraamlampwaarde bij gebruik van fluoresceren
de lampen). Hierdoor krijgt het beeld een blauwe
zweem en dit kan van pas komen als je ‘maanlicht’-effecten wilt verkrijgen bij kunstlicht.
Werk alleen dan tegen de regels als je een speciaal
effect wilt verkrijgen. Verander de instellingen, of
de filters, stap voor stap en controleer steeds het
beeld op het televisiescherm, totdat de kwaliteit
precies zo is als je wenst.
Vergeet nooit dat hoe meer dingen je verandert
door gebruik te maken van elektronische voorzie
ningen of optische filters, hoe meer licht je nodig
hebt.
Televisiestudio’s zijn voorzien van ingewikkelde
(en zeer dure) machines voor speciale effecten,
waarmee opgedeelde beelden, overgangseffecten,
gemengde beelden en andere, meer abstracte effec
ten kunnen worden bereikt. Met een beetje fantasie
en wat extra voorbereiding is ook de amateur ertoe
in staat enkele van deze effecten te verkrijgen goedkoper en eenvoudiger.
Prachtige kleurpatronen worden gecreëerd als je
de camera met het TV-toestel verbindt, beide
inschakelt en de camera op het scherm richt.
Soft-focusopnamen met een nostalgische kwaliteit
krijg je door voor de lens van de camera een
glasplaat te houden die aan de randen is ingesmeerd
met vaseline. Bevroren glas met verschillende pa
tronen levert ‘impressionistische’ beelden van de
onderwerpen op.
Vele trucs kunnen worden uitgehaald met spie
gels; door bijvoorbeeld een grote spiegel onder een
hoek van negentig graden tussen twee mensen te
plaatsen, kun je een dubbel beeld van hen krijgen
terwijl ze via de telefoon met elkaar praten. Ver
vormende spiegels of gepolijste metalen platen
kunnen beelden produceren waarmee je waanzin
nigheid of dronkenschap kunt simuleren. Ook kun
je ze gebruiken voor het maken van droombeelden.
Er zijn ook filters in de handel met dubbele
schroefranden; hierdoor kan je de effecten van
diverse filters combineren. De mogelijkheden zijn
legio, maar realiseer je dat elke filter veel licht
absorbeert. Je moet dus enorm sterk belichten.
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Soft-focusfilters worden
gemaakt van glas dat be
dekt is met kleine putjes:
de mate van verzachting
hangt af van hun grootte en

Polarisatiefilters kunnen
ongewenste refelcties van
niet-metalen oppervlak
ken, zoals water, elimine
ren. Her contrast wordt

Diffractiefilters geven
hun effect door de kleuren
van het erop vallende licht
te splitsen. Sommige split
sen het beeld gewoon in de

aantal. Soft-focusbeelden
krijg je ook door een ge
woon filter in te smeren
met vaseline.

vergroot en blauwe lucht
lijkt donkerder. Je kunt
het effect variëren door het
filter rond te draaien.

spectrale componenten;
andere kunnen het ook
vergroten.
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Half gekleurde filters zijn
half gekleurd en half hel
der. Als ze voor de lens
worden geplaatst ontstaan
er leuke kleureffecten. De
voorgrond van een scène
kan er dan normaal uit
zien, terwijl de lucht grie

zelig rood wordt. Deovergang tussen de gekleurde
en de heldere delen kan
abrupt of geleidelijk zijn.
Deze filters zijn te koop in
geel, blauw, rood, violet,
grijs, roze en groen. Ze
kunnen samen met andere
filters worden gebruikt
(bijvoorbeeld met ster
vorm) voor nog vreemdere
effecten.

Een cross-screen-filter is
een helder filter met twee
groepen parallel lopende
lijnen, waarbij de ene
groep loodrecht op de an
dere staat. Een dergelijk
filter is goed bruikbaar
voor het vergroten van

puntvormige lichtbron
nen. Als ’s nachts een rij
straatlantaarns wordt op
genomen door een crossscreen-filter, zal elke lamp
vier stralen verspreiden,
waardoor een vierhoekige
ster ontstaat. Hetzelfde
effect krijg je bij een sterke
verlichting door puntvor
mige reflecties op metaal of
glas. Als er meer groepen
lijnen op het filter zitten,
ontstaan zes- of achthoeki
ge sterren.

Eenvoudig overgangseffect

Caleidoscoopeffect

Door van lange recht
hoekige spiegels met de
zelfde afmetingen een
driehoekige of vierkante
pijp te maken en deze
voor je lens te monteren,
kun je zowel semi-abstracte opnamen met
meerdere facetten als
caleidoscoopachtige
beelden van je onder
werp maken.

Een eenvoudige overgang (het ene beeld ver
vangt het andere door
vanaf de zijkant op het
scherm te schuiven) kan
worden gemaakt met een
grote spiegel. Plaats het
tweede onderwerp voor
de camera en zet er een
spiegel onder een hoek
van vijfenveertig graden
voor (boven). Plaats dan
het eerste onderwerp zó

dat de camera dit ziet via
de spiegel. De focussering is gelijk aan die bij
het tweede onderwerp.
Start het opnemen en
trek dan de spiegel zon
der schokken zijwaarts,
zodat het beeld van het
eerste onderwerp lang
zaam verdwijnt en wordt
vervangen door het di
recte beeld van het twee
de onderwerp.
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Rugzakvideo
Het maken van een videoprogramma met een
huisrecorder is erg beperkt: het apparaat is moeilijk
te dragen. Daar komt nog bij dat je actieradius altijd
wordt bepaald door de lengte van de voedingskabel
en de plaats van de dichtstbijzijnde contactdoos.
Een portapack (een draagbare, door batterijen
gevoede VCR) kan overal worden gebruikt.
Een paar nadelen zorgen ervoor dat het maken
van videoprogramma’s wat beperkter is dan filmen.
Zelfs draagbare recorders zijn zwaar (hoewel nieu
we modellen al aanzienlijk lichter zijn dan de
oudere) en je moet rekening houden met de batterij
en. In het algemeen kun je een halfuur tot een uur
achtereen werken met een volledig geladen batterij.
Dit hangt af van het vermogen dat je gebruikt voor
handelingen die veel energie kosten, zoals zoomen
en terugspoelen van de band. Als de batterijen leeg
zijn, kun je ze vervangen en later weer opladen via
een speciaal laadapparaat, dat ook kan worden
gebruikt op plaatsen waar netspanning beschikbaar
is.
Er zijn betrekkelijk weinig draagbare recorders te
koop: de meeste belangrijke fabrikanten hebben
een type, VHS en Betamax hebben meerdere mo
dellen, terwijl een Video 2000 model niet verkrijg
baar is. Als je een VHS of Betamax VCR hebt, moet
je als je op locatie wilt opnemen een portapack van
hetzelfde formaat hebben plus een spanningsomvormer/batterijlader. Video 2000 gebruikers moe
ten een draagbare recorder van een van de andere
formaten gebruiken en hun opnamen thuis kopië
ren.
Omdat ze eenvoudig en compact moeten zijn, zijn
de draagbare recorders niet voorzien van een afstemgedeelte (tuner) en dus niet geschikt om uitge
zonden TV-programma’s op te nemen. Als je geen
VCR hebt, overweeg dan een draagbare recorder
met een tuner-timereenheid aan te schaffen. Hier
mee krijgt de portapack alle mogelijkheden van een
kamerrecorder erbij.
In het algemeen geldt dat je het beste de draagba
re recorder kunt kopen die voor jouw camera wordt
aanbevolen; als je een camera koopt van het ene en
een portapack van het andere merk kunnen er
aanpassingsproblemen ontstaan. De beeldkwaliteit
en de duurzaamheid van draagbare recorders en
huisrecorders zullen dan wel evengoed zijn, voor
fijninstellingen is echter een monitor vereist en een
draagbare monitor zou erg bruikbaar zijn voor wie
regelmatig buitenshuis werkt.
De meeste draagbare video’s worden meegeno
men op vakantie. Als dat naar het buitenland is,
moet je er op bedacht zijn, dat je in sommige landen
een borgsom moet storten. Voor beroepsfilmers
beststaat er een carnet ATA (verkrijgbaar bij de
KvK). Verzeker je apparatuur in voldoende mate.
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Maak een lijst van alles wat je waarschijnlijk nodig
zult hebben vóór je de eerste keer op locatie gaat.
Als je dan terugkeert, kun je deze aanvullen met de
dingen die je gemist hebt, om hem de volgende

keer weer te raadplegen. Ga altijd als volgt te werk:
1 Verzamel alles wat je nodig hebt volgens de lijst
en pak deze spullen in.
2 Zorg ervoor dat alle batterijen (ook de reservebatterijen) helemaal zijn opgeladen.
3 Zorg ervoor dat je voldoende banden hebt voor
de te maken opnamen en een extra exemplaar
voor het geval je iets meer opneemt.
4 Verbind alle kabels stevig met de overeenkom
stige aansluitingen en zorg ervoor dat er geen
enkele wordt belast of los zit.

5 Reinig de cameralens en stel de regelaars zo in
dal het beeld en de kleurbalans goed zijn.
Controleer, als dit mogelijk is, het beeld op een
draagbare monitor.

6 Controleer het beeld in de zoeker en maak een
proefopname zodat je er zeker van bent dat
beeld en geluid goed worden opgenomen.
7 Speel na het opnemen de band af via de zoeker
van de camera (of de draagbare monitor).
8 Voorzie de opgenomen banden zo snel mogelijk
van een etiket.

9 Reinig de camera en de draagbare recorder
voordat je ze opbergt.

De basisuitrusting voor
verlichting buitenshuis
(boven) bevat twee looplampen met klemmen om
ze vast te zetten en een
12 V/ 100 W accu, waarop
ze tot een uur kunnen

branden, een acculader,
een daglichtconversiefilter
om onverenigbaarheid van
kleurtemperatuur te eli
mineren en een stevige
koffer.
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Het transport van de apparatuur bezorgt foto- en videografen altijd problemen. Alles wat nodig is om buitenshuis
opnamen te maken kan worden gepakt in een sterke, lich
te, waterdichte draagtas of koffer met veel zijzakken. De
Amerikaanse rugzak (onder), ontworpen voor de BVU-110
U-matic draagbare VCR, is een zeer bruikbaar model.

De draagriemen moeten
sterk genoeg zijn om het
gewicht van een geheel ge
laden tas te weerstaan. De
ze tas heeft uittrckbare
schouderriemen (1), voor
zien van een comfortabel
schouderkussen (2) om de
belasting te verspreiden,
een microfoonhouder (3)
en handdraagriemen (4)
met versterkte grepen.
Witte panelen (5), die
worden vastgezet met
spelden of plakband, kun
nen dienen om de witbalansregelaars van de came
ra in te stellen op de verlichtingsomstandigheden.

6

Lussen (6) kunnen dienen
om een hoofdtelefoon op te
hangen of als geleiding
voor kabels.

Een flap (7) beschermt de
recorder en een kap (8)
zorgt voor afscherming van
de ingangsbus van de ca
mera. De zakken be
schermen als ze gevuld zijn
het apparaat tegen stoten
tijdens vervoer.
De zakken (9 en 11) zijn
groot genoeg voor reservecassettes en -batterijen en
voor gereedschap, enz.
(onder). Rollen plakband
(12) zijn altijd bruikbaar,
voor zaken van het vast
zetten van een microfoon
tot het vormen van een
reflector. De camera kan
worden vastgezet met een
klem (13) of op een st;”ief
dat verzwaard is met een
zak stenen (14). Filters
(15) zijn nodig voor kleurcorrectie en speciale effec
ten. Gebruik een kous (16)
als een extra soft-focuslens
en neem een rol alumi
niumfolie (17) mee voor als
je een reflector nodig hebt.

De zak (10) aan de voor
kant kan een drie meter
lange verlengkabel (18)
voor de camera bevatten.
Een basisuitrusting van
gereedschap (rechts)
bevat:
19 tangen,
20 schaar,
21 stanleymessen,
22 meetlint,
23 schroevedraaiers,
24 isolatiesnijder,
25 accukabels.

tó § i
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Opnamen op straat
De nieuwe vrijheid die je met een draagbare recor
der verkrijgt brengt nieuwe problemen mee. Je bent
nu een aantal beperkingen kwijt, maar óók de vaste
greep die je op gebeurtenissen binnenshuis hebt. Je
moet leren geschikte onderwerpen te ontdekken. Je
plannen moeten veel exacter zijn en je reacties veel
sneller om de mogelijkheden te kunnen grijpen als
deze zich voordoen.
Begin kalm. Ga de tuin in en neem alle mogelijke
interessante beelden op. Oefen met grotere scherp
tediepte (houd er rekening mee dat zoomen de
batterij sneller uitput dan welke andere camerafunctie ook). Probeer steeds kieskeurig te zijn. Leer
te bepalen wanneer een opname niet de moeite
waard is en wees erop voorbereid te wachten op een
betere kans.
Ga daarna de straat op. Probeer mensen op te
nemen, zoom in op een gezicht uit een groep of volg
iemand met je camera. Tracht tenslotte een rijdende
auto goed in beeld te houden bij het naderen en
passeren. Houd je ogen open voor het interessante
en het onverwachte.
In deze fase heeft het nog geen zin te denken over
het opbouwen van een logische volgorde. Je bent nu
aan het oefenen en als je je zorgen zou moeten
maken over de plaats die elke opname in het geheel
moet hebben, zou dit remmend werken. Binnen
korte tijd zul je merken dat je al aardig oog begint te
krijgen voor een goed shot.
Kijk uit naar gebeurtenissen die de opnamen
interessanter kunnen maken. Probeer eens langs of
door bladeren of een heg te filmen; focusseer daarbij
éérst op de bladeren, en dan geleidelijk op een
object erachter; als je dit goed doet krijg je een
aantrekkelijke, langzame overgang tussen de twee
beelden.
Om afgezaagde maar noodzakelijke opnamen
interessanter te maken moet je proberen ze in een
verhaal te plaatsen. Experimenteer met camerahoe
ken en uitzichtpunten. Maak opnamen vanaf brug
gen of hoger liggende wandelpaden, zodat je een
scène in vogelvlucht overziet, of vanaf de trappen
van een voetgangerstunnel, voor een perspectief
vanuit een lage positie. Maak bij een drukke weg
opnamen van gezichten aan de overkant, zodat het
passerende verkeer zorgt voor onscherpe onderbre
kingen van de beelden. Leer op een ogenschijnlijk
weinig belovende plaats mogelijkheden herkennen
om tóch interessante beelden te maken
Het enorme voordeel van video is, dat je vrij
uitgebreid kunt oefenen zonder dat er veel kostbaar
materiaal verloren gaat. Dit in tegenstelling tot
smalfilmen. Je hoeft slechts regelmatig de accu op te
laden. Zo kun je eindeloos oefenen en je materiaal
telkens opnieuw bestuderen. Laat anderen je re
sultaat zien; van kritiek leer je veel.
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Opnemen bij daglicht
Voordat je naar buiten gaat moet je controleren of
de camera is ingesteld op de heersende lichtom
standigheden. Je werkt zonder monitor, dus is het
onmogelijk de kleurbalans later nog te controle
ren.
Het maken van opnamen buitenshuis betekent
dat je voor het licht grotendeels moet vertrouwen
op de zon. Maar vermijd opnamen tegen de zon in.
Zelfs als je er zeker van bent dat er geen gevaar
bestaat dat direct zonlicht in de cameralens vak en
de buis beschadigt, zullen de details van je onder
werpen, vooral van gezichten, in een diepe scha
duw staan en de neiging hebben zwart te lijken
tegen de heldere omgeving. Je kunt wel leren te
herkennen wanneer dit gebeurt, zelfs in een
zwart-witzoeker, maar als de opnamen werkelijk
belangrijk zijn is de enige manier gebruik te
maken van een draagbare, door batterijen gevoede
monitor.
Als je een onderwerp volgt van een zonnige naar
een beschaduwde plek moet je de camera lang
zaam bewegen. Een automatisch diafragma zal wel
reageren, maar er zal een kortstondige vertraging
optreden voor het zich genoeg opent om het
verschil te compenseren. Je kunt het beeld ook
langzaam laten verdwijnen of stoppen als het
onderwerp het beschaduwde gebied binnengaat.
Ga dan op een andere plaats staan, stel het beeld in
voor een nieuwe opname in het donkere gebied en
begin weer op te nemen. Zo kunnen de verande
rende lichtomstandigheden worden gebruikt voor
een dramatisch effect.
Een andere mogelijkheid is de beschaduwde
plek op te halen met een aanvullingslicht zoals je
zou doen in de studio; een beroepsman zou een
assistent hebben die een in de hand gedragen, door
een batterij gevoede lamp op het onderwerp
richtte. De lichtbundel moet onder een hoek staan
met de zonnestralen.

Zoek naar niet alledaagse
opnamen. Neem eens een
in water of een winkelruit
weerspiegeld onderwerp
en zoom dan uit, zodat

blijkt dat het een spiegel
beeld is. Een directe op
name kan dan veel interes
santer lijken.

I
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Gebruik groepjes pralen
de mensen om te oefenen
het beeld in te stellen.

Maak opnamen van ge
zichten aan de overkant
van een drukke weg, zodat

het passerende verkeer
zorgt voor onscherpe on
derbrekingen. Maakclose-

up-beelden van levenloze
voorwerpen voor interes
sante tussendooropnamen.

I
Als je de camera mee
neemt op straat krijg je als
videobeginner een over
vloed aan onderwerpen
voor een onontbeerlijke
oefening in het maken van
opnamen. Gebruik de zoe
ker om de mogelijkheden
van iedere blik langs en
over de straat te taxeren.
Pik personen uit een groep
door nauwgezet te zoomen
(1, links). Zie uit naar op
namen die de atmosfeer
van een plaats weergeven
(2). Deze vormen vaak
goede openingsbeelden
omdat ze de plaats in de

Wek een dramatisch ef
fect op door te beginnen
met een niet gefocusseerd
bewegend voorwerp, dat
dus te zien zal zijn als een

vage bewegende vlek (ho
ven). Zorg ervoor dat er
wat bladeren scherp zijn
afgebeeld en focusseer dan
langzaam op de boot.

Haal het maximale uit elk
tafereel door de zoomlens
te gebruiken. Begin met
een opname op afstand
(boven) en zoom dan in, of

herinnering van de kijker
oproepen: huizen met
trapgevels (3) doen de
meeste mensen bijvoor
beeld aan Amsterdam
denken. Oefen het volgen
en in beeld houden van
bewegende onderwerpen.
Begin met iets langzaams,
zoals een boot (4) of wan
delende mensen, en ga
verder met snellere doelen
zoals fietsers. Leer gebruik
te maken van plotselinge
gebeurtenissen, zoals een
van de straat opvliegende
groep vogels (5). Dit vraagt
om een snelle reactie.

volg met de camera een
duif die opvliegt. Beëindig
de opname door weer uit te
zoomen.
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Wandeling door de stad
Nadat je de vrijheid die wordt geboden door een
draagbare recorder hebt ontdekt, is de volgende
stap hiervan gebruik te maken door op één plaats
een reeks opnamen samen te stellen. Probeer nog
niet te ambitieus te zijn: het is veel gemakkelijker op
een bekende plaats problemen te overwinnen dan
bijvoorbeeld op de top van een berg.
Ga op een zaterdagmorgen de stad in. Neem
scènes met veel kleuren en bewegingen op: een
winkelende menigte of spelende kinderen. Con
centreer je op het zoeken naar interessante beelden.
Twee belangrijke punten moet je onthouden.
Allereerst: je videoapparatuur zal opvallen en je
moet leren de aandacht die je zult trekken, te
negeren. Ten tweede: omdat zelfs draagbare video
apparatuur zwaar is, moet je het rondlopen zoveel
mogelijk beperken door de volgorde van de beelden
die je wilt schieten vooraf te bepalen. Ga van tevoren
een kijkje nemen op de plaats die je op het oog hebt
en maak een ruwe opnameschets. Schets op papier
hoe de beelden eruit zullen zien. Daarna kun je je
voorlopige overzicht in een logische volgorde zetten
om onnodige verplaatsingen te voorkomen.
Een gedetailleerd draaiboek is niet nodig, een
natuurlijk geluidsspoor is vaak geschikter dan een
met zorg uitgewerkt commentaar. Laat bijvoor
beeld een winkeltochtje beginnen met de opname
van een rij mensen bij een bushalte. Daarna neem je
de naderende bus en je maakt een aantal korte
opnamen van mensen die de bus aanhouden en erin
stappen. Maak dan een opname van een bus die in
de stad aankomt, zodat je een gemakkelijke overgang naar een andere plaats hebt; ga verder met een
opname van een winkel, enzovoort.
Houd het overzicht eenvoudig en flexibel, want
de opnamen die je maakt kunnen erg verschillen van
die welke je hebt gepland. Als het niet mogelijk is de
op het overzicht vermelde opname te maken, kijk
dan uit naar iets overeenkomstigs of maak een
opname die dezelfde strekking heeft. Ook kan er
iets geheel onverwachts gebeuren: een optocht, een
feest, een woordentwist op straat. Gebeurtenissen
als deze kunnen voor de videoregisseur een ge
schenk uit de hemel zijn, tenminste, als ze kunnen
worden ingepast in het totale verhaal.
Zelfs al is het overzicht niet meer dan een lijst van
trefwoorden voor de bedoelde volgorde van je
visuele ideeën, het maakt het je in ieder geval
gemakkelijker voordeel te halen uit onverwachte
mogelijkheden.
Bij je tocht door de stad is er de nodige gelegen
heid om te oefenen met perspectief. Gebouwen
lenen zich daarvoor uitstekend. Zo kun je ook
diepte, grootte en de groothoekopname uitprobe
ren, omdat het shot van de gevel alleen niet kan
uitbeelden hoe groot en diep een gebouw is.
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Redigeren met de camera
Elke keer als je de camera inschakelt, zijn er enkele
seconden nodig om het beeld op te bouwen, en als
je de camera stopt, is hetzelfde het geval om het af
te breken. Hierdoor zou het beeld tussen opnamen
door steeds even verdwijnen wanneer je de band
afspeelt.
Als je de ‘Pause’- of de ‘Stop/Start’-knop op de
camera indrukt in plaats van de VCR uit te
schakelen, loopt de band iets terug voordat de
volgende opname begint en heeft het beeld tijd om
te stabiliseren. Dit is bekend als ‘back-space
editing’; het voordeel van deze voorziening is dat
een aantal achter elkaar volgende opnamen kan
worden opgebouwd zonder dat ertussendoor het
beeld steeds wegvalt.
Als je echter stopt met opnemen, komt het
probleem weer naar voren. Je kunt dit voorkomen
door het beeld geleidelijk te laten verdwijnen
(uitfaden). Sluit het diafragma, zodat het beeld
donker wordt. Als je weer wilt opnemen, open dan
het diafragma, focusseer en stel het beeld in. Sluit
het diafragma, start de VCR en open het diafragma
weer. Ook nu wordt het beeld afgebroken, maar in
de tijd dat het scherm donker is. Deze fade-out/fade-in-techniek gebruiken beroepsmensen vaak om
een sprong in de tijd te suggereren, en een extra
voordeel is dat de apparatuur zonder enig bezwaar
kan worden uitgeschakeld tussen beide shots.
Moeilijk is het wanneer je twee opnamen direct
op elkaar wilt laten aansluiten, maar je genood
zaakt bent tussen de shots in de installatie uit te
zetten. De oplossing biedt dan een voorziening
die, zelfs al is de installatie uitgeschakeld, de
synchronisatie van het laatste beeld gedurende een
aantal dagen kan vasthouden in een geheugen. De
volgende keer dat er wordt opgenomen, zal de
VCR de synchronisatie automatisch aanpassen aan
het vorige plaatje. Deze feature is onder andere te
vinden op de Hitachi 6500.

De openingsshot van een
programma kan een op
name zijn van fietsen in een
rek(boven). Hoewel hier
niets beweegt, kunnen

geluiden van het verkeer
en de stemmen van nader
bij komende mensen bij dit
onderwerp de juiste atmo
sfeer creëren.
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Je moet nu gaan denken
aan een reeks beelden die je
kunt combineren om een
idee uit te werken. Zoek
naar iets origineels: bij een
programma over een
fietstochtje zou je bijvoor-

beeld de fietsen als onder
werp kunnen nemen in
plaats van de fietsers. Be
gin bij de fietsenstalling en
volg het gebeuren tot het
doel is bereikt.
Het onderwerp van het

belangrijkste beeld van het
programma is ongetwijfeld
een stel fietsen (boven). Ze
zijn opgenomen tussen een
rij ‘amsterdammertjes’
door en met de gracht als
achtergrond. Dooreen

zorgvuldige keuze van het
beeld en een selectieve focussering zal er voor de
kijker geen twijfel bestaan
over het onderwerp.

Experimenteer met beel
den uit diverse posities
voordat je een opname die
je hebt gepland, gaat ma
ken. Als een bepaald
plaatje om de een of andere
reden niet gescholen kan

worden en je weet het ver
band met de andere beel
den in de opname, denk
dan eens aan een alterna
tief, zoals een opname uit
een andere hoekfèoven).

Door je onderwerp te vol
gen maak je elk program
ma met activiteiten leuker
om naar te kijken. De videograaf kan de fietsers in
een auto volgen, en hen

ook voorbij rijden (boven),
waarbij hij de camera ver
draait totdat de fietsers in
zijn richting komen. Je zou
ze dan weer kunnen opne
men als ze afstappen.
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Een documentaire maken
De draagbare recorder heeft een revolutionaire
ommekeer teweeggebracht wat betreft de mogelijk
De kunst van het opnemen
heden van videoprodukties. Vóór zijn tijd moest
De gemakkelijkste manier om de relatie van elke
zware netvoedingsapparatuur worden meegedragen
opname met de andere shots in je plan uit te
en waren kilometers verlengkabel nodig om bui
werken is de hele reeks beelden te beschouwen als
een stukje tekst. Elke opname is identiek aan een
tenshuis op plaatsen te komen vanwaar een elektri
woord en opeenvolgende beelden vormen een zin.
sche voedingsbron toch nog redelijk gemakkelijk
Beelden moeten nel als woorden logisch worden
bereikt kon worden. Thans gebeurt er met huisvigekoppeld zodat het publiek het geheel kan vol
deo hetzelfde als met televisie in de jaren zestig: men
gen; een niet logisch ingepast beeld zal de kijker
verwarren.
gaat opnamen maken buiten de beperkte ruimte van
Verbindende opnamen zijn nodig om onder
de studio, op allerlei plaatsen en van allerlei onder
brekingen van de hoofdbeelden te overbruggen.
werpen .
Zo zal bijvoorbeeld een opname van een boot die
Videoapparatuur kan nu worden gebruikt waar
een sluis binnenvaart, geschut wordt en dan weg
vaart, veel te lang duren. Beter kun je van iedere
dit vroeger niet mogelijk was: vanaf een kleine boot
fase een stukje opnemen. Als je deze drie stukjes
in het kanaal, of vanaf een hoge plaats op een
achter elkaar afspeelt, zal de boot echter lijken te
maaidorser op het boerenland. De hele wereld ligt
springen. Daarom kun je ze beter scheiden met
voor je open.
wat andere opnamen. Laat wanneer de boot in de
sluis ligt, een close-up zien van de zich sluitende
Bij het hanteren van het begrip documentaire
deuren, en van de draaiende tandwielen, en maak
moet je toch wel de bedoeling hebben een speciaal
dan een shot van de boot als deze met het water
onderwerp te willen doen. Kies dat zorgvuldig en
omhoog gaat. Film vervolgens de zich openende
maak een schema’tje hoe je dat wilt.
deuren, de stuurman die de gasklep opent en ten
slotte de boot die de sluis verlaat.
Hoewel de kosten van je apparatuur en je budget
De manier van opnemen is net zo belangrijk als
een fractie zullen zijn van die van de TV-omroepen,
de samenhang. Probeer de beelden die de kijker te
zul je toch dezelfde voordelen en moeilijkheden
zien krijgt te variëren door long shots af te wisselen
ondervinden als beroepsmensen. Om mee te begin
met close-up-opnamen. Vergeet niet hel einde van
elke, opname visueel sterker te maken. Je kunt
nen: het grootste verschil tussen werkzaamheden
twee van een afstand opgenomen beelden op
buitenshuis en binnenshuis is dat je de gebeurtenis
elkaar laten volgen om een wisseling van plaats en
sen buitenshuis niet in de hand hebt. Daardoor kun
tijd aan te duiden. Als er een grotere overgang
je alleen proberen stukjes van de gebeurtenis op te
moet worden aangegeven, kun je de fade-uit/fadein-techniek toepassen. Deze kan ook worden
nemen waarvan je denkt dat ze bij elkaar een
gebruikt om duidelijk te maken dat er een lange
totaalbeeld van het onderwerp geven.
tijd tussen twee opnamen van hetzelfde onderwerp
Zo kun je een wedren voor paarden niet van start
ligt. Het doet er dan niet toe of er verschillen zijn
tot finish opnemen: dat kost te veel band en het kan
in de details van de twee beelden.
saai zijn ernaar te kijken. Om een interessante
documentaire te maken over een dergelijk evene
ment zou je allereerst moeten proberen erachter te
komen hoe het publiek een goede indruk kan
krijgen van bijvoorbeeld de opwinding rond een
paardenrace of de rust van een bootreis, om vervol
gens te bekijken welke hoogtepunten je beslist moet
hebben om zo’n programma te realiseren.
Houd de planning van een documentaire eenvou
dig en flexibel: je kunt in ieder geval nog beter een
overzicht van mogelijke opnamen op de achterkant
van een envelop krabbelen dan in het geheel niets
voorbereiden. Maak in dit stadium nog geen plan
nen voor het geluid, maar zorg er wel voor dat je
genoeg van de sfeer opneemt via de cameramicrofoon, zodat het uiteindelijke programma die extra,
levensechte kwaliteit krijgt. Tracht iets ambitieuzer
te werk te gaan als je onderwerp je toestaat genoeg
tijd te nemen om je apparatuur zorgvuldig op te
stellen. Probeer er op een boot in het kanaal
Het is praktisch ónmoge
men van de start van een
bijvoorbeeld voor te zorgen dat alle geluiden van een
lijk een hele wedren op te
race (boven) en het midden
sluis die wordt opengedraaid, samengaan met de
nemen. Wel kun je het ge
en einde van volgende wed
heel opbouwen uit opnabeelden.
rennen.

- > ro*
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Het maken van een do
cumentaire over paarden
rennen geeft problemen.
Het is moeilijk een hele
wedren van het begin tot
het einde op te nemen, ten
zij je een heel goed uit
zichtpunt hebt. Het is veel
praktischer en zeker doel

treffender en amusanter te
proberen uitdrukking te
geven aan de sfeer op een
renbaan, die lang niet al
leen wordt bepaald door de
wedren zelf.
Er zijn veel andere acti
viteiten. Op een renbaan in
Engeland biedt de book-

maker een karakteristiek
en boeiend tafereel. Neem
hem zorgvuldig in beeld en
zoom in. Registreer via de
microfoon de reacties en
commentaren van de toe
schouwers. Verbind de
beelden met opnamen van
stalknechten die de paar

den naar de stallen bren
gen, van markante types
die langs de renbaan zwer
ven en van bezorgde of
triomfantelijke gezichten
in de menigte.

Oefen in het volgen van
groepen galopperende
paarden. Zorg ervoor dat je
ze gedurende de hele op-

name scherp in beeld kunt
houden vóórdat je gaat op
nemen.

Een snelle panbeweging
met de camera kan een
spectaculair verbindingsbeeld geven. Zwaai tijdens

de sprint naar de eind
streep van het achterste
naar het op kop lopende
paard.
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Opnemen van teamsporten
Als je gezin en je vrienden net zo geboeid zijn door
de mogelijkheden van video als jij, zal het feit dat je
ze betrekt bij het produktieproces voor hen veel
meer waarde hebben dan het kijken naar en het
reageren op jouw uiteindelijke resultaten. Zelden
zul je een videotape alleen kunnen maken. Hoewel
jouw inspiratie, visie en leiding essentieel kunnen
zijn om een idee op videoband vast te leggen, kan de
hulp van een onervaren assistent reeds een aanzien
lijke verbetering betekenen.
Het voorbereiden en opnemen van een eenvoudig
programma kan veel werk zijn: het zijn het denk
werk en de benodigde concentratie die van video
zo’n veeleisende hobby maken. Videoapparatuur is
bovendien moeilijk te hanteren, een feit dat je niet
op prijs zult stellen als je ermee moet rondlopen. Als
je alle denkwerk voegt bij de fysieke inspanningen
van het dragen en het opstellen van de apparatuur,
is het geheel meestal erg vermoeiend.
Als je op een bepaalde plaats opnamen maakt en
je bent moe, dan heb je een onweerstaanbare
aanvechting om er te blijven en niet ergens anders
naar toe te gaan, waar je misschien betere opnamen
kunt maken. Het uiteindelijke resultaat zal je
meestal teleurstellen omdat, ofschoon niemand iets
weet van de beelden die je hebt gemist, jijzelf altijd
je eigen strenge criticus bent. Een slimme en
bereidwillige assistent kan daarom voor een aantal
handelingen een goede helper zijn door je te ontlas
ten van lichamelijke inspanningen bij het maken
van een videoprogramma.
Een helper (of meerdere) kan in het bijzonder van
dienst zijn door je te helpen de camera snel van de
ene naar de andere plaats over te brengen. Dat is
zeer belangrijk als je moet reageren op iets dat
buiten je macht gebeurt. Een sportevenement, zoals
voetbal, levert een goed voorbeeld. Rugby en het
Amerikaanse football laten vaak hevige strijdtone
len zien op steeds een zelfde klein gedeelte van het
veld. Als je voortdurend vanuit dezelfde positie
opneemt zul je, hoe dramatisch de gebeurtenis ook
is, de mogelijkheden missen om de sensationele
close-ups te maken die de wedstrijd zo opwindend
maken voor de kijker. Een band van de hele
wedstrijd kan saai en duur zijn. Je succes in het
opnemen van de hoogtepunten hangt af van je
kennis over het verloop van de wedstrijd en de
snelheid waarmee je je kunt verplaatsen.
Bij het opnemen van wedstrijden met teamspor
ten geldt de grondregel van videofïlmen om eerst
het terrein terdege te verkennen eens te meer,
omdat het er om gaat niet door onverwachte ge
beurtenissen verrast te worden. Bezoek eerst de
wedstrijden, zodat je vertrouwd raakt met de sport,
tenzij je die sport zelf doet. Kijk ook uit naar
plaatsen van waaruit je goed kunt filmen.
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Lenzen voor videocamera’s

Met een telelens op je camera ben je ertoe in staat
meer van de gebeurtenis op te nemen. Veel
videocamera’s hebben nu een 6: 1 zoomlens,
sommige een 10:1 type en JVC levert als extra bij
de met drie buizen uitgeruste KY-1900 camera een
14:1 zoomlens. Je kunt het bereik van je camera
lens vergroten door een telefototusscnring te ge
bruiken in combinatie met de lens. Je zult dan
echter definitie verliezen bij zeer nabije close-upopnamen, tenzij de optische elementen zeer
nauwkeurig zijn.

» ©DO
Videocamera’s zijn gemaakt om te worden ge
bruikt met de bijgeleverde lens. Als je camera een
standaardlensvatting heeft, zal een filmcameralens, misschien een telelens met een extra zoom of
een langere brandpuntsafstand, een groothoeklens
of zelfs een fish-eye-lens (boven), erop passen.
Koop deze alleen bij een gespecialiseerde winkel:
de constructie van een filmcameralens past weleens niet bij het optische systeem van een video
camera zonder dat gebruik wordt gemaakt van een
adaptor.

&

Voor de kijkers moet een
opname van een spannen
de actie, bijvoorbeeld van
een scrum na een overtre
ding, in close-up verschij
nen. Houd met helemaal

ingezoomde camera het
tafereel in beeld (telelen
zen vergroten trillingen) en
sta klaar om uit te zoomen
zodra weereen breder
blikveld gewenst is.

DE VIDEOREGISSEUR

Het vervormende effect
van een groothoeklens of
een fish-eye-Iens kan een
zeer geschikt openings
beeld geven (rechts). Hier
versterkt de camera, ge
hanteerd door een liggende
of voorovergebogen videograaf, de kracht en de mas
sieve weerstand van de
spelers. Ze kijken niet in
de camera, zodat de lens de
dreigende atmosfeer door
geeft.
Heb je eenmaal vanaf
een bepaalde plaats opge
nomen, ga dan nooit aan de
andere kant van het veld
staan. Daardoor zouden de
kijkers later in verwarring
raken omdat beide teams
plotseling in de verkeerde
richting lijken te spelen.

Beweeg de camera hori
zontaal om de actie te vol
gen. Hiervoor zijn een
vaste hand en een statief
nodig. Een voordeel is dat

de camera langer gefocusseerd blijft dan bij zoomen.
Zoom regelmatig uit voor
overzichtbeelden van het
spel.

Je bewegingsvrijheid be
paalt de manier waarop je
een sportevenement kunt
opnemen. Ga bij de mid
denlijn staan als je gedu
rende de hele wedstrijd op
dezelfde plaats wilt blijven
staan. Positie 4 (links) geeft
je een blik op het aanvalsgebied van een der partijen
en vanuit 3 heb je een dui
delijk uitzicht op de ge
beurtenissen op het mid
denterrein.
Je assistent kan helpen
met het opstellen van de
apparatuur en het bedic-

nen van de VCR. Als je
gemakkelijk langs het veld
heen en weer kunt lopen,
probeer dan bij het team te
blijven dat lijkt te gaan
winnen.
Neem het risico dicht bij
de trylijn (2) te gaan staan
en te wachten op het mo
ment waarop de bal achter
de lijn wordt gedrukt.
Loop dan snel om de hoek
(1) en neem de conversie
op. Deze positie kun je ook
snel innemen als er een
strafschop wordt toege
kend.

Maak tussendoor opna
men van toeschouwers en
spelers die buiten het veld
toekijken. Laat de camera
doorlopen als het eindsig

naal is gegeven: het gedrag
van de toeschouwers kan
een goed einde zijn van je
programma.
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Opnemen van snelle acties
Een extra paar helpende handen zal je ertoe in staat
stellen sneller te reageren op ontwikkelingen in een
wedstrijd voor teams en je mogelijkheden verrui
men. Als je hulp hebt kun je proberen opnamen te
maken van sportevenementen waarbij de gewenste
plaats veel moeilijker te bereiken is dan in een
voetbalstadion, zoals een motorcross, een kanowedstrijd of een skislalom.
Bij wild-waterkanoën heb je bijvoorbeeld closeups nodig van de meest onstuimige acties, wat
betekent dat je het hele traject goed moet kennen.
Met een assistent kun je zoeken naar een ongebrui
kelijk uitzichtspunt van waar uit je de opname kunt
beginnen en beëindigen en variërende beelden kunt
maken. Breng de apparatuur naar een dichtbij
gelegen heuvel of naar een brug van waaraf je het
traject kunt zien en je kunt prachtige opnamen in
vogelvlucht maken. Laat je assistent op de video
apparatuur passen terwijl jij het traject verkent.
Het videograferen van skiën kost meer inspan
ning, omdat je door de sneeuw moet ploeteren. Om
de meest dramatische beelden van zulke snelle
sporten te krijgen moet je op lijd weten wanneer een
deelnemer binnen het bereik van de camera komt.
Je moet het beeld dan hebben ingesteld en de
camera moet al lopen, waardoor de kijker bij het
afspelen wordt overrompeld door de actie.
In een heuvelachtige omgeving ben je echter vaak
niet in staat te zien dat de deelnemers het punt
naderen waar je hen wilt opnemen. In zulke situa
ties kun je niet buiten een assistent. Bepaal van
tevoren het punt van waar af je wilt opnemen en laat
je assistent op een plaats gaan staan van waar uit hij
een goed zicht heeft op jou en op de naderende
deelnemers. Spreek samen een duidelijk teken af
waarmee hij je kan waarschuwen. Als er meerdere
deelnemers zijn doe je er goed aan een of twee keer
te oefenen met uitgeschakelde camera, zodat je weet
dat je snel genoeg op het signaal kunt reageren om
op het juiste ogenblik te starten. Het geven van
signalen is belangrijk als een opname afhangt van
het juiste beginmoment, vooral wanneer je geen
editing-mogelijkheden (voorzieningen om shots
achteraf te bekorten of zelfs de volgorde van de
opnamen te wijzigen) hebt.
Snelle watersporten zoals zeilen en waterskiën
zijn zeer moeilijk op te nemen, tenzij je je zelf op het
water begeeft. Je moet instellen op een wijd focus,
anders wordt het een warboel, omdat je nergens echt
dicht bijkomt. Zoek een plaats om een gehuurde of
geleende boot vast te leggen: uit de gezichtslijn van
de toeschouwers maar toch vlak bij de deelnemers.
Het is een ware kunst om aan boord je camera stil te
houden. Je assistent kan je vasthouden bij lastige
opnamen waarbij de camera goed gesteund moet
worden.
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Opnemen vanuit een vervoermiddel
Het beste vervoermiddel voor de videograaf is een
heteluchtballon. Deze beweegt zich gelijkmatig en
geeft een vrij uitzicht op de grond. Als je zo’n ding
gebruikt moet het draaiboek flexibel zijn, want je
kunt de richting waarin hij beweegt niet zelf
bepalen.
Vliegtuigen hebben slechts kleine raampjes en
vanuit het midden zie je alleen een gedeelte van de
vleugels. In een eenmotorig vliegtuig met hoogge
plaatste vleugels heb je een beter uitzicht. Probeer
de camera in een vliegtuig of auto op een ingeklapt
statief te zetten en klem dat vast tegen je stoel.
In kleine boten is het moeilijk de apparatuur
droog te houden. Berg deze dan ook op in sterke
polytheen zakken. Op een grotere boot zullen de
zeilen veel van het uitzicht wegnemen, maar
geholpen door een assistent die je vasthoudt kun je
spectaculaire opnamen maken vanaf de boeg.
Vanuit treinen krijg je vaak mooie opnamen van
steden en land dat aan je voorbij glijdt. Probeer als
de rails goed vlak ligt een statief te gebruiken.
Houd in een trein, auto of vliegtuig de camera
nooit tegen het raam: iedere trilling zal direct in
het beeld te zien zijn. Houd de camera in je armen
en stel de zoeker zó dat je het beeld kunt zien.
Denk er altijd aan dat, wanneer je opnamen
vanuit een vervoermiddel deel uitmaken van een
verhaal, de beweging en het achtergrondgeluid de
essentie aangeven. De rustige op- en neergaande
beweging van de zee zal de kijker bijvoorbeeld
direct het idee van een bootreis geven.

DE VIDEOREGISSEUR

Als je vanuit een hoog ge
legen punt opneemt, moet
je geen tape verknoeien aan
beelden van bergen en
lucht terwijl de actie lager
plaatsvindt. Een medium
shot (rechts) laat de omge
ving waarin de sport wordt
bedreven wegvallen en
toont genoeg om te laten
zien water gebeurt. Houd
er rekening mee dat zoom
en telefotolenzen iedere
trilling van de camera ver
sterken. Het zonder
schokken volgen van een
bewegend onderwerp kun
je alleen leren door veel te
oefenen.

■

Videograaf

Assistent

Een geschikt uitzichtpunt
is belangrijk voor het op
nemen van elke sport. In
stalleer je camera zó dat het
grootste deel van de actie
plaatsvindt op een con
stante afstand. Bij wildwaterkanoën kan dit op de
rand van de kloof zijn of op
een heuveltop (links). Laat
je assistent op een plaats
gaan staan van waar af hij
jou kan waarschuwen net
voordat een kano in zicht
komt.
Begin altijd met een pa-

Kanoërs zien er op grote
of middelgrote afstand al
lemaal hetzelfde uit. Als je
de camera installeert, stel
deze dan in voor close-up-

opnamen en zoom in als dit
mogelijk is zodat je de con
centratie op de gezichten
kunt zien.

Een close-up-opname
geeft de kijker veel minder
informatie dan een op af
stand genomen beeld.
Voordat je inzoomt moet je

noramische opname om de
hele omgeving te laten
zien. Opnamen die hoog
beginnen zijn spectaculaire
beginbeelden: je kunt van
uit een opname van de
lucht en de bergen de ca
mera langzaam naar bene
den bewegen en van tijd tot
tijd uitzoomen om een
weidser beeld te laten zien.
Op het einde uitzoomen,
omhoog bewegen naar de
bergtoppen en dan gelei
delijk uitfaden.

ervoor zorgen dat de voor
gaande beelden straks aan
de kijker duidelijk maken
waar en wat je hebt opge
nomen.
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Interviewen
Door je behalve achter de camera ook ervóór te
helpen, kan je assistent een nieuwe dimensie toe
voegen aan je opnamen. Je kunt een aantal heel
uiteenlopende ideeën uitproberen als iemand an
ders zorgt voor de presentatie, introduceert, com
mentaar geeft, optreedt als televisiereporter en/of
interviews afneemt. Als je assistent er bang voor is
voor de camera te staan, kun je hem leren de camera
te bedienen terwijl jij je met de andere activiteiten
bezighoudt. Als hij eenmaal ziet hoe gemakkelijk
het is, zal hij het misschien toch durven proberen.
Goed presenteren is een kunst die iedereen kan
leren: toneelscholen geven cursussen waarin je leert
hoe je je persoonlijkheid naar voren kunt brengen
onder het oog van de camera en de schittering van de
studioverlichting. Voor de amateur hoeft het niet zo
moeilijk te zijn. Professionele televisie lijdt in
zekere zin onder haar eigen professionalisme: men
sen zijn ertoe geneigd zich te laten intimideren door
de enorme drukte in een televisiestudio. Vooropge
steld dat je de sfeer informeel houdt en vaak
repeteert, zal het gemak waarmee zelfs de meest
teruggetrokken mensen leren zich in hun element te
voelen voor de camera, je verbazen.
Probeer alles eerst zelf uit. Stel de lampen op, ga
in een stoel zitten terwijl de camera recht op je is
gericht en geef een korte uiteenzetting. Je zult
opmerken dat het gemakkelijker is iets te vertellen
aan de hand van korte aantekeningen dan uit het
hoofd. Tenzij je een natuurlijk acteertalent hebt, zal
de inspanning om je de van buiten geleerde zinnen
te herinneren merkbaar zijn in je gezichtsuitdruk
king en je stem tijdens het spreken. Probeer de
camera te zien als een vriend aan wie je een verhaal
vertelt.
Verdeel het verhaal in stukken die niet te lang of
te moeilijk zijn. De videograaf kan dan de visuele
interesse vasthouden door voor elk stukje de came
rahoek te veranderen of het beeld anders te kiezen.
Het is bijzonder belangrijk dat alles op het juiste
moment plaatsvindt. Je moet, nadat het opnemen is
gestart, beginnen te praten als de kijker de kans
heeft gehad om te zien dat je in beeld bent en iets
wilt gaan zeggen; wacht echter niet te lang, dat geeft
de indruk van een pauze. Oefen totdat je dit
helemaal onder de knie hebt. Je moet een signaal
krijgen van de cameraman als de opname bijna
begint; dat moet een signaal zijn dat je kunt zien
zonder je gezicht van de camera weg te hoeven
draaien, zoals duidelijk zwaaien of een hoofdknik.
Als je de laatste woorden hebt uitgesproken, moet
je naar de camera blijven kijken. Vertel je assistent
welke de laatste woorden zullen zijn, zodat deze de
camera na een pauze van ongeveer een seconde kan
stoppen. Die laatste woorden heten onder vaklui de
‘out-cu^’. Wijzig ze niet, ook al krijg je tijdens het
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spreken de smaak van het improviseren te pakken,
want de cameraman laat de tape lopen tot hij de
afgesproken woorden heeft gehoord. Voeg ook niet
snel nog iets aan je betoog toe na de out-cue, want
dan word je midden in je zin uit beeld gedraaid.
Vrijwel iedereen schrikt als hij zichzelf voor de
eerste keer op het scherm ziet. Dit wordt deels
veroorzaakt doordat hel beeld dat iemand van
zichzelf heeft, in het geheel niet lijkt op de werke
lijkheid. Een andere reden is dat iedereen bij zo’n
cameradebuut een beetje gespannen is en de camera
dat onbarmhartig registreert. Zie je jezelf dan terug,
dan kom je heel anders over dan in je gewone,
ontspannen doen.
Vergeel tenslotte niet dat het televisiescherm het
je mogelijk maakt jezelf en iemand anders veel
nauwkeuriger te bestuderen dan mogelijk is in
gewone situaties. Je bent je waarschijnlijk te zeer
bewust van je gedragingen die op een voor jou
onbehaaglijke manier in het oog lopen. De kijker zal
deze waarschijnlijk helemaal niet zien.
Na een tijdje zul je je ontspannen gaan voelen
voor de camera; je zult steeds meer gewend raken
aan en steeds meer plezier krijgen in de indruk die je
op het scherm maakt. Als je leert je vrij te bewegen
voor de camera en opgewassen te zijn tegen de
moeilijker wordende signalen en regels, zul je met
recht trots kunnen zijn op je meesterschap in dit
moeilijke vak.
Een goede presentator moet andere mensen voor
de camera aan het praten kunnen krijgen. Het
belangrijkste is dat je zelf rustig bent, waardoor
anderen zich ook op hun gemak zullen voelen.
Begin met een gemakkelijk interview: met ie
mand die je goed kent en in een vertrouwde
omgeving. Vraag dan eens iemand die je wel kent,
maar niet zo goed, bijvoorbeeld de voorzitter van de
voetbalclub waarvan je lid bent. In beide gevallen
kan het gemakkelijk zijn de vragen die je wilt stellen
en de antwoorden die je verwacht van tevoren door
te nemen. Dan kom je goed beslagen ten ijs.
Overdrijf dit echter niet, anders zou het erop
kunnen gaan lijken dat het interview is ingestu
deerd.
Een interview voor de camera is een kunst en
hierbij een paar kneepjes, die je kunt toepassen. Kom
als interviewer zelf zo min mogelijk in het beeld;
het gaat om de ondervraagde en niet om jou. Stel je
vragen zo, dat je het gesprek stuurt, maar laat de
geïnterviewde zo veel mogelijk aan het woord. Hij
raakt snel op zijn gemak en komt zo beter over.
Film tegen een passende achtergrond. Geef de
ondervraagde een voorbeeld in het gesprek, bijv, de
meesterlijke voorzet tijdens een voetbalwedstrijd,
toon dan het fragment, terwijl hij de laatste zin
uitspreekt.

DE VIDEOREGISSEUR

LS (Long Shot) van straat
met mensen. Zoom lang
zaam in tot MCU (Medium
= nabije Close Up) van
interviewer. Deze draait
zich naar camera en zegt:
Slechts dne dagen voor de
verkiezingen...
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Het ‘stem des volks’-interview, waarin een inter
viewer mensen op straat
vraagt om hun mening
over bepaalde zaken, is
moeilijker dan een inter
view met een vriend of
kennis. Je moet jezelf
voorstellen, je vraag zo
kort mogelijk formuleren
en hopen dat de mensen
willen antwoorden. Je
kunt van de wijs raken als
ze weglopen omdat ze jou
naderbij zien komen met
een microfoon. Je hebt een
lange microfoonkabel no
dig. Spreek een signaal af
met je cameraman: je moet
je naar de camera draaien
net nadat is ingezoomd.

ELS (Extreme Long
Shot) op strand. Zoom
langzaam in tot interviewer
op oever. Interviewer
draait zich naar camera en
zegt: We zijn nu op de
plaats...

Probeer eens een aantal
professionele trucs uit om
de presentator in beeld te
brengen in plaats van hem
zonder omhaal nel vóór de
eerste woorden op te ne
men. Hier staat hij te ver
weg voor een lange micro
foonkabel. Geef hem zodra
je de zoomlens op een be
paald punt hebt gezet, met
een afgesproken gebaar
aan dat hij kan beginnen
met praten. Spoel de band
na het opnemen terug naar
hei begin van de opname,
druk de ‘Audio dub’-knop
van de VCR in en neem
dan het geluid op.

WS (Wide Shot) omlaag
in dal. Pan langzaam tot
interviewer. Deze draait
zich naar camera en zegt:
... benieuwd wanneer hier
een nieuwe autoweg loopt.
Interviewer draait zich om.
Pan van hem weg en fade
uit.

Dit is een manier om een
documentaire te beëindi
gen: een groothoekopname
van natuurschoon. Deze
kan echter aan kracht in
boeten als alleen achtergrondcommentaar wordt
gegeven. Beweeg daarom
de camera horizontaal van
af de achtergrond naar de
commentator, zoom in tij
dens het commentaar en
richt de camera dan weer
op de natuur, voordat je
het beeld langzaam laat
verdwijnen. Geef de com
mentator een signaal als hij
kan gaan spreken, en begin
de pan-beweging na diens
out-cue.

GEBRUIK VAN TEKSTEN/

Typografie voor het TV-scherm
Voorzie zodra je een VCR begint te gebruiken, alle
programma’s en passages die je hebt opgenomen
van een titel. Als je eigen videoprogramma’s gaat
maken, zul je je realiseren dat titels essentieel zijn
aan het begin en einde van een produktie, en dat
titels en tekeningen samen kunnen worden gebruikt
om punten in de opname te benadrukken of uit te
leggen en deze interessanter te maken.
Titels kunnen eenvoudig of bijzonder impone
rend zijn, maar ze moeten geschikt zijn voor het
medium. Omdat videobeelden niet zo scherp en
gedetailleerd zijn als films of dia’s, moeten de titels
eenvoudig worden gehouden en dienen de letters
duidelijk en groot genoeg te zijn om leesbaar te
verschijnen op het scherm. Door de vorm van hel
scherm en zijn verhouding tot het door de camera
opgenomen gebied, wordt het ontwerp van elke
opname beperkt; woorden mogen niet te dicht bij de
randen van het scherm staan, omdat ze dan kunnen
verdwijnen of kunnen worden vervormd.
Deze factoren beperken de informatie die op een
klein scherm zichtbaar kan worden gemaakt. Als je
veel te vertellen hebt, kun je de informatie beter
verdelen over een aantal beelden.
Geïmproviseerde titels zijn het gemakkelijkst.
Deze worden met krijt op een schoolbord geschre
ven of met een penseel of een dikke viltstift op
papier geschilderd. Probeer scherpe contrasten,
zoals blauw en groen, op het scherm te voorkomen
en ervoor te zorgen dat heldere kleuren, vooral
dieprood, niet voorkomen. Deze kunnen opvlammende plekken en echo’s veroorzaken. Matgeel of
lichtgrijs papier zal op het scherm wit lijken zonder
oplichtende reflecties en pastelkleuren komen beter
uit bij video.
Door je vindingrijkheid de ruimte te geven heb je
voldoende aan op een kaart, bord of papier geschre
ven titels. Je kunt deze variëren afhankelijk van het
thema van de produktie. Voor een opname aan het
strand kun je de titel bijvoorbeeld in het zand
schrijven. Als titels buitenshuis bij normaal daglicht
worden opgenomen zijn reflecties en contrast min
der belangrijk dan binnenshuis bij kunstlicht.
Strakke titels moeten zo zijn opgezet dat de letters
dezelfde vorm hebben en dat de woorden bij elke
opname in hetzelfde deel van het beeld verschijnen.
De gemakkelijkste manier is gebruik te maken van
een stel standaardkaarten en de woorden te vormen
uit wrijfletters van een type dat bij het thema van de
produktie past.
Enige mogelijkheden, die in de handel verkrijg
baar zijn: metalen bordjes met magnetische letters
(hierover kun je een kleurenplaat van bijv, een
kalenderblad plakken om zo de juiste stemming te
brengen), of speciale ruiten met plastic letters die je
voor de beginscène zelf kunt plaatsen.
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De gemakkelijkste manier
om titels op te nemen is ze
te bevestigen op een verti
caal vlak (boven). De came
ra moet loodrecht op dit
vlak staan, anders wordt de

tekst vervormd. Plaats aan
elke kant van de camera
een lamp onder een hoek
van ca. 45° met het vlak, op
dezelfde afstand en iets ho
ger dan de camera.
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Deze levendige titel
maakten we door een te
kening uit te knippen.
Het huis en de sneeuw
werden op een achtergrondkaart geplakt, het
grasveld op een kaart op

-----de voorgrond. De ren
dieren die de titel trek
ken werden op een derde
kaart geplakt en worden
met een verborgen touwtje
tussen de twee andere
kaarten door getrokken.

DE VIDEOREGISSEUR

De breedte en hoogte van
het televisiescherm ver
houden zich als 4: 3 en ti
tels moeten hierbinnen
vallen. Deze kunnen het
beste op een kaart van on

geveer 22,5 (hoog) bij
30 cm (breed) worden ge
schreven. Het basisrooster
(boven), of een vergrote
versie, kan worden ge
bruikt als mal voor het uit

snijden van titelkaarten.
Het is beter de woorden of
tekeningen binnen het vei
lige gedeelte te plaatsen;
dat betekent binnen een
grenslijn van ongeveer

3,75 cm vanaf de hele rand.
Letters die in het grensge
bied vallen kunnen bij het
afspelen onzichtbaar zijn.

VIDEO
Titels moeten kort zijn.
Houd het aantal woorden
zo klein mogelijk en ver
wissel de kaarten snel.
Letters mogen niet klei
ner zijn dan een tiende van
de beeldhoogte en moeten

dicht zijn (links) of een
dikke omtrek hebben
(rechts). Vermijd letters
met dunne lijnen en deco
ratieve streepjes; die zijn
op het scherm vaak hele
maal niet te zien.

Vermijd titels in rood.

Het kleurcontrast in de
linker titel (boven) zorgt er
wel voor dat de letters dui
delijk op het scherm ko
men, maar videocamera’s

hebben problemen met het
laatste deel van het rode
spectrum en de versie
rechts zal oplichten in
oranje.
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Opnemen van titels
Titelkaarten vertellen je kijkers wat je hun wilt laten
weten. Ze vormen echter een statische passage
tussen een aantal op elkaar volgende bewegende
beelden. De gemakkelijkste manier om wat bewe
ging in een titel te krijgen is de tekst op een zo grote
kaart te schrijven dat je er langzaam op kunt
inzoomen. Het publiek heeft nu tijd om te lezen
voordat je stopt met inzoomen en overgaat op de
volgende opname. Als er echter meerdere titels
nodig zijn, kan in- en uitzoomen het publiek
afleiden en is het beter te zoeken naar directe
overgangen van het ene stilstaande beeld naar het
volgende.
De kaarten kunnen ook worden vastgemaakt op
platen karton, die dan met ringen aan elkaar worden
verbonden, zoals bij een ringbandsysteem. Mei de
hand, al dan niet in beeld, kun je dan telkens een
kaart omslaan.
Je kunt de VCR door laten lopen, zodat het in
beeld brengen van de titelkaanen deel uitmaakt van
de hele opname (zorg ervoor dar het publiek genoeg
tijd krijgt om ze te lezen), of de VCR stoppen en
telkens nadat de kaarten zijn verwisseld weer star
ten; hierdoor krijg je hetzelfde effect als bij de eerste
methode, waarbij elke kaart afzonderlijk wordt
opgenomen.
Een aantal titels kan op verschillende plaatsen op
een groot stuk papier worden gezet. Dat is vooral
bruikbaar als je de teksten wilt laten zien tegen een
achtergrondtekening. Begin de opname door de
camera te richten op de eerste titel, geef het publiek
de kans om deze te lezen en beweeg de camera dan
naar de volgende titel.
Een soortgelijke combinatie van tekst en beelden
krijg je door de titel ergens in het midden of aan een
kant van een scène te plaatsen. Je kunt bijvoorbeeld
overgaan van de titel Het kerstfeest, die op een kaart
is geschreven die in een leunstoel staat, naar het zich
op de achtergrond afspelende feest. Op dezelfde
manier kun je op het einde van een wedstrijd
overgaan van een opname van vertrekkende toe
schouwers naar de op een daarvoor geschikt op
pervlak geschreven titel: Einde.
Andere gegevens zoals rolverdeling en medede
lingen (bijvoorbeeld om de mensen die je hebben
geholpen te bedanken) kunnen op verschillende
plaatsen worden opgezet en dan achtereenvolgens
worden opgenomen tijdens de laatste beelden van
het programma. Met al deze en dergelijke technie
ken wordt gepoogd wat extra interessante zaken toe
te voegen aan een programma dat anders de aan
dacht van het publiek zou kunnen verliezen.
Ook bij het smalfilmen speelden de titels al hun
rol. Dus het ligt voor de hand, dat je ook in de fotoen fïlmspeciaalzaken uitstekend terecht kunt voor
toebehoren.
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Kleine titelkaarten kunnen wel dicht bij de
camera worden geplaatst, maar dan moet hun
stand zeer zorgvuldig worden bepaald. Sony leven
een handige standaard voor het opnemen van
titels, dc HTV 2100 (boven). Deze houdt de titel
kaarten (ter grootte van een betaalpasje) rechtop
en op een vaste afstand van de camera. De
macro-instelling van de lens wordt gebruikt om
scherp te stellen op deze kleine kaartjes, op
kleurendia’s of op gedeelten van figuren. Je kunt
de titels zelfs aanbrengen met een schrijfmachine,
als je de tekst maar duidelijk en op de juiste plaats
tikt.
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Een aantal titels kun je in
een shot na elkaar tonen
door ze op een lange kaart
te monteren (linksboven) en
deze van boven naar bene
den op te nemen. Een titelkaartdoos (rechtsboven)
kun je gebruiken om
kaarten tussen de groeven

in de zijkanten te zetten.
Als een titel is opgenomen
wordt de kaart eruit ge
haald en komt de volgende
tekst in beeld. Houd elke
titel lang genoeg in beeld
om de kijkers de gelegen
heid te geven hem rustig te
lezen.

DE VIDEOREGISSEUR

Titels kunnen worden
uitgewerkt op standaard
kaarten, die dan in de
juiste volgorde (de laatste
op te nemen kaart moet
achteraan zitten) op een
schildersezel worden ge
monteerd. Elke kaart
wordt zo lang vertoond dat

de tekst gelezen kan wor
den en wordt dan verwikderd, waardoor de volgen
de in beeld komt. De regels
en woorden moeten op elke
kaart op ongeveer dezelfde
plaats staan. Hiermee
voorkom je dat de titels lij
ken te verspringen.
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Door de kaarten in een
ringband te bevestigen
wordt het zichtbaar maken
van de volgende titel veel
gemakkelijker. Nu hoeft
elke kaart alleen maar te
worden omgeslagen om de
volgende voor de camera te
krijgen.
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op bijvoorbeeld een muur
(rechtsboven). Stop de ca
mera na een opname, voeg
een letter of woord toe en
start de camera weer. De
snelheid waarmee de tekst
groeit kan worden aange
past aan het tempo waarin
de kijkers kunnen lezen.
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Als het aantal kaarten te
groot is voor een holstaand
stuk karton kunnen ze op
een trommel (linksboven)
worden bevestigd die voor
de camera wordt rondge
draaid.
Je kunt een titel ook
langzaam aan laten groeien

.znr
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Plaats de kaarten zó in
de ringband dat ze in de
juiste volgorde voor de ca
mera vallen of een voor een
omhoog geslagen kunnen
worden. De VCR moet ie
dere keer gestart en gestopt
worden.

1[ V

Titels kunnen zo worden
gemaakt dat ze lijken te
veranderen tegen een vaste
achtergrond. Plak elke titel
of mededeling op een vel
doorzichtig plastic en be
vestig het eerste over een
achtergrondtafereel, bij
voorbeeld een foto, teke-

ning of landkaart. Zet de
camera op een statief en
neem de eerste titel op.
Vervang de eerste tekst
door de tweede, en zo ver
volgens, waarbij de VCR
na elke titel wordt gestopt
en weer gestart.
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Animaties
Zelfs met een relatief goedkope filmcamera is het
mogelijk beeld voor beeld op te nemen voor tekenfilmeffecten of het versneld vertonen van gebeurte
nissen. Met een videocamera is het echter niet
mogelijk afzonderlijke beelden op te nemen.
De kortste stukjes die met een videocamera apart
kunnen worden geregistreerd, verschillen qua
lengte van apparaat tot apparaat, maar met één
huisrecorder kun je alleen een serie maken van
opnamen die elk twee of drie seconden duren.
Hierdoor wordt de beweging hortend en stotend het lijkt niet op de met een filmcamera opgenomen,
geleidelijk verlopende beweging. Toch kan dit
verbazend veel succes hebben als je er een speciaal
effect mee wilt bereiken. Als de tijdsduur van de
pauzes precies goed is, lijkt het resultaat op een
snelle opeenvolging van foto’s.
Bij video kunnen alle soorten beweging worden
opgebouwd volgens een eenvoudige ondertitelingstechniek. Je kunt een tekening opbouwen of
pijlen langer laten worden of één voor één laten
verschijnen op een kaart door het toe te voegen
materiaal in kleine stukjes te knippen en deze een
voor een te bevestigen. Zet de camera stevig vast op
een statief, hang de achtergrondkaart aan een muur
of zet hem op een schildersezel en trek het eerste
gedeelte van de lijn of teken de eerste pijl. Laat de
VCR enkele seconden lopen en druk dan de ‘Pause’-knop in; maak de lijn iets langer of teken een
volgende pijl op de kaart en laat de ‘Pause’-knop een
seconde of twee los, enzovoort. Het werkt het vlotst
als iemand anders de veranderingen aanbrengt
terwijl jij de camera bedient.
Er zijn nog andere manieren om met een video
camera vloeiende bewegingen te produceren. Een
sinds de begintijd van televisie gebruikte methode
om figuren te laten bewegen is het gebruik van
kaarten die kunnen worden weggetrokken. Er
kunnen twee of meer kaarten op elkaar liggen; de
eerste op te nemen tekening of titel staat op de
bovenste kaart, de daarop volgende op de tweede
kaart, enzovoort. De kaarten - of gedeelten ervan worden één voor één zijwaarts weggetrokken,
waardoor de figuur lijkt te bewegen of er teksten in
beeld verschijnen en weer verdwijnen in de tijd dat
de camera loopt. Zo kan een reeks titels in een soort
bewegende vorm worden gegoten.
Zoek voor deze bewegende videobeelden een
achtergrond muziekje met een passend ritme. Na
wat oefenen is het zelfs mogelijk het wisselen van de
beelden aan te passen aan de muziek.
Je moet op grond van het bovenstaande natuur
lijk niet denken, dat er geen tekenfilms zijn op
video; integendeel: PolyGram Video brengt in ons
land inmiddels het assortiment van Walt Disney
successen, Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy etc.
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Snijd de bovenste kaart in het midden verticaal
door (boven). Als je de bovenste kaart hebt opge
nomen, kunnen twee niet in beeld komende
helpers elk een halve kaart opzij trekken zodat de
titel of de tekening op de volgende kaan zichtbaar
wordt.
_

Op elk van de doorzichtige plastic bladen schrijf
je een regel van de tekst. De bladen zijn door
zwarte kaarten gescheiden (boven). Door deze één
voor één weg te trekken wordt de tekst geleidelijk
opgebouwd.

In een draaibare standaard (boven) kunnen de
titelkaarten worden vastgezet. Als de titel of de
tekening van een kaart lang genoeg is opgenomen,
wordt de standaard gedraaid tot de volgende kaart.

o
Ook kun je een kubus gebruiken, waarbij de
titelkaarten op de vlakken worden vastgezet (bo
ven). Deze kubus draait voor de camera.
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Je kunt dia’s (maar ook
films) overbrengen op vi
deoband door ze te pro
jecteren op een scherm en
dit met de videocamera op
te nemen. Deze moet wor
den opgesteld bij de pro
jector en worden ingesteld
op het geprojecteerde
beeld. Zorg ervoor dat het
scherm een voldoende hel-

der beeld geeft voor de ca
mera zonder dat er plekken
fel oplichten. Als dit wel
gebeurt, heb je een minder
reflecterend scherm of een
telccine-adaptor (onder)
nodig. De dia wordt dan
geprojecteerd via een glasparclscherm, dat het beeld
lichter maakt en het
reflecteert op een spiegel

die onder een hoek van 45
ten opzichte van het
scherm staat. Denk eraan
dat het beeld hierbij wordt
gespiegeld.
De klik van de sluiter
van een fotocamera is een
bruikbaar alternatief voor
opname op het geluids
spoor in plaats van muziek
(boven).

Van dia’s en 8 mm film
beelden verhouden de
breedte en de hoogte zich
als 3 : 2 (helemaal boven),
tegenover 4 : 3 bij TVschermen (óoüen). Als je
beelden wilt overnemen op
videoband, sluit dan een
monitor aan op de camera,
zodat je kunt controleren
of alle belangrijke gedeel
ten door de lens worden
opgenomen.
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Professionele effecten
Bij televisie staan titels zelden alleen op een geheel
witte achtergrond. Je ziet ze op gekleurde onder
gronden en gemengd met figuren, maar altijd zó dat
de belangrijke informatie altijd zichtbaar is.
Om een achtergrond te kleuren hoef je alleen
maar de kleurbalans op de camera te veranderen
totdat de gewenste tint op de monitor te zien is. Met
enige vindingrijkheid kun je eenvoudige betitelingstechnieken gebruiken om opwindender effec
ten te bereiken.
Zet de camera vast op een statief en focusseer hem
op een muur of een schildersezel. Doe alle onnodige
verlichting uit. Stel nu een diaprojector zo op dat
een dia wordt geprojecteerd op de muur of de ezel.
Dit behoeft enige oefening. Om vervorming te
voorkomen moet je camera en projector naast elkaar
zetten. Bovendien moeten ze zo ver mogelijk van
het scherm staan zonder dat de helderheid van het
geprojecteerde beeld minder wordt. Misschien
moet je de verlichting en de kleurbalans bijregelen
om een zo levensecht mogelijk resultaat te krijgen.
Neem de dia een paar seconden op en druk dan op
de ‘Pause’-knop van de VCR. Neem een op een
witte kaart geschreven titel en zet deze zo vast op de
muur of de schildersezel dat hij goed leesbaar is. Je
zult van tevoren moeten experimenteren om te
bepalen welke lettergrootte het beste is bij de
gegeven afstand tussen camera en titelkaart. Let op
verraderlijke randen. Zet de ‘Pause’-knop vrij en
neem het beeld op.
Je kunt nu een reeks titelkaarten bij dezelfde dia
gebruiken of voor iedere kaart een andere dia
nemen. Je kunt met één projector dia na dia tonen,
maar met twee projectors en een wisseleenheid kun
je de beelden geleidelijk in elkaar over laten vloeien
en dan steeds een nieuwe titelkaart neerzetten als de
andere dia wordt weergegeven. Omdat dia’s niet
bewegen kun je de camera stoppen als de overgang
van de ene naar de andere dia is opgenomen; zet de
volgende titelkaart neer, neem weer op tot na de
overgang, enzovoort.
Van hier uit kun je verdergaan in elke denkbeel
dige richting. Probeer een relatief trage actie, zoals
het naderen van een langzaam rijdende trein, op te
nemen op een serie dia’s. Als je deze reeks beelden
opneemt met je videocamera, waarbij je steeds
langzaam van de ene naar de andere dia overgaat,
krijg je een sensationeel resultaat!
De hulpapparatuur die hiernaast beschreven
staat kan aardig in de papieren lopen bij aanschaf.
Daarom is het niet voor iedereen bereikbaar of
nodig. Gebruik derhalve zoveel mogelijk je vinding
rijkheid. Hier nog wat ideeën: ansichtkaarten voor
vakantiefilms; straatborden en stadgrensborden
doen het ook goed; een autoruit is altijd stoffig,
zodat je er goed in kunt schrijven met je vinger.
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Een SEG (Special Effects
Generator = generator
voor speciale effecten) kan

titels op een leeg scherm of
op het beeld van een kleurcncamera zetten.

De beelden van de betitelings- en de kleurencamera
kunnen worden omgezet

zodat de twee motorrijders
van kleur veranderen.

Films kunnen net als
dia’s als achtergrond
voor titels dienen. Ook
waar filmen noodzake
lijk of gemakkelijker
was: vooreen tekenfilm,
voor slowmotion, voor
speciale versnelde ef
fecten, enz., kun je de
film (op normale snel
heid) op de gewenste
plaats tussen de opna
men op een videoband
kopiëren.
Het overzetten van
film of dia’s op band
wordt ‘telecine-conversion’ genoemd. Je kunt
dit doen door de film op
een scherm te projecte
ren en dan op te nemen
met de videocamera.

Deze wordt naast de
filmprojector geplaatst
en gefocusseerd op het
scherm. Net als bij het
kopiëren van dia’s kan
ook hier een telecineadaptor (onder) worden
gebruikt om het gepro
jecteerde beeld lichter te

Filmprojector

\
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Op het beeld gezette titels
kunnen in zwart-wit, geel,
helrood, rood, don-

De letters kunnen een
raam vormen waardoor het
beeld van de kleurencame-

kerblauw, groen of blauw
worden opgewekt door een
SEG.

ra verschijnt en kunnen
dan groter worden ge
maakt.

Q
HVM-100
zwart-wit
betitelingscamera

A

o o
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HVC-2000
kleurencamera
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Kleuren-TV-toestel/
monitor

SEG
o
o

o
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VCR

f=3
maken en het te reflecte
ren naar de videocamera.
Filmcamera’s werken
met 18 of 24 beelden per
seconde, terwijl video
camera’s 25 beelden per
seconde geven. Door dit
verschil kunnen in het
geprojecteerde beeld lij-

nen of flikkeringen ont
staan, die je kunt verwij
deren door te experi
menteren met verschil
lende projectorsnelheden. De 16 mm filmca
mera’s hebben de moge
lijkheid 25 beelden per
seconde op te nemen.

Telecine-adaptor
VCR-4 van Sony

Kleurencamera

3

Apparatuur voor speciale
effecten is tegenwoordig te
koop tegen prijzen die de
enthousiaste amateur kan
opbrengen. Een zwart-witbetitelingscamera kost een
fractie van de prijs van een
kleurencamera. Hij wordt
gebruikt om titels te men
gen met het hoofdbeeld via
een speciale-effectengenerator (SEG), zoals de Vel
Minimixofde HVS 2000
van Sony(douen). Deze
schakelt tussen twee came
ra’s, levert deelbeeldeffecten, vervangt het ene
beeld op het scherm gelei
delijk door het andere of
combineert de beelden in

w
diverse patronen al naar
gelang de instelling van de
diverse regelaars:
1 Regelaar voor hoofdni
veau (omtrek)

2 Omkeren van het op het
scherm gezette beeld

3 Kleurinstelling
4 Meteen verwijderen van
het op het scherm ge
zette beeld

5 Geleidelijk verwijderen
van het op het scherm
gezette beeld.
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Opnemen van geluid
Geluid is de troefkaart in de handen van de videoregisseur. Wat de kwaliteit en de scherpte van de
bewegende beelden ook zijn, geluid geeft hun een
pakkende, levensechte directheid die ze anders
nooit zouden bereiken. Hoewel de meeste videoca
mera’s een ingebouwde microfoon hebben, is het
voor een professioneler geluid beter dat je een
externe microfoon verbindt met de ‘Mie in’-aansluiring op je VCR.
Microfoons zetten geluidsgolven om in elektri
sche signalen, die dan overeenkomstig variëren.
Het signaal moet worden versterkt voordat het
wordt opgenomen op videoband. Als de band wordt
afgespeeld, moet het signaal weer worden versterkt
voordat het naar de luidspreker van de televisie
wordt gevoerd.
De vele verschillende, voor video-opnamen ge
schikte microfoons kunnen als type worden geclas
sificeerd als elektrodynamischp of condensatormicrofoons. De voordelen van condensatormicrofoons
zijn dat ze kleiner en Echter zijn dan eleklrodynamiDe onopvallende knopsche; in het algemeen reageren ze beter en gelijk
microfoon wordt op de kle
ren geklemd of aan een
matiger op geluiden van verschillende frequenties
en geven ze een sterker signaal af. Het grootste
0°
nadeel is dat ze werken op batterijen, die regelmatig
gecontroleerd moeten worden. Bovendien zijn ze
duurder.
Er zijn twee typen microfoons te onderscheiden
naar hetgeen ze registreren van de omringende 90
geluiden. Een niet-richtinggevoelige microfoon
vangt uit alle richtingen evenveel geluid op, terwijl
een richtinggevoelig exemplaar alleen geluid op
vangt uit de richting waarin hij wijst. Hoewel hij
ook wat geluid van opzij opvangt, reageert de
richtinggevoelige of cardioïdemicrofoon niet op
geluiden vanaf de achterkant. Een richtinggevoelige
microfoon met een erg smal opvangbereik wordt als
‘superrichtinggevoelig’ omschreven. Een micro
foon die geluiden uit twee richtingen tegelijk kan
opvangen, maar niet van de hele omgeving, wordt
een ‘tweerichtingmicrofoon’ genoemd. Een richt
microfoon en een telelens vallen goed te combine
ren. De werking is vergelijkbaar.
Welk type microfoon je kiest, met welke vorm en
welke bevestigingswijze zal afhangen van hetgeen je
ermee wilt doen. Het is echter aanbevelenswaardig
te laten meewegen dat een richtinggevoelige mi
crofoon in het algemeen op een grotere afstand kan
worden gebruik dan een niet-richtinggevoelige.
Hoe meer moeite je doet om geluid van hoge
kwaliteit op te nemen, hoe beter de afspeelmogelijkheden zijn. De meeste TV-toestellen hebben een
kleine, niet al te goede luidspreker; door echter de
‘Audio out’-aansluiting van je VCR te verbinden
met de ingang van een hi-fi-versterker kun je een
aanzienlijk betere geluidsweergave krijgen.
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koord om de nek gedragen.
De beste resultaten leveren
niet-richtinggevoelige ty
pen.

Een niet-richtinggevoeli
ge microfoon (linksonder)
heeft dezelfde gevoeligheid
voor geluiden uit alle rich
tingen. Dit blijkt uit het
polaire diagram (linksbo
ven). Dit is een elektrodynamische microfoon die in
de hand wordt gehouden of
op een standaard wordt ge
zet. Hij kan binnen en
buiten worden gebruikt.
De geluidskwaliteit wordt
verbeterd met behulp van
een ingebouwd windfilter.
Ademhalingsgeluiden, die
dreigen te worden ver
sterkt als de microfoon te
dicht bij de mond wordt
gehouden, worden hier
mee verminderd.
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De zoommicrofoon van JVC is speciaal ontwor
pen voor toepassing bij videocamera’s. De mike
wordt op de videocamera gemonteerd en gekop
peld met de cameralens zodat beeld cn geluid
gelijktijdig kunnen worden gevarieerd. Deze kop
peling betekent dat als de zoomlens verandert van
groothoek naar tele, de opvangcapaciteit van de
microfoon automatisch overeenkomstig verandert
van niet-richtinggevoelig naar richtinggevoelig en
ten slotte naar zeer richtinggevoelig.

Voor videocamera’s gebruikte microfoons wor
den verdeeld in elektrodynamische (onder) en
condensatormicrofoons (helemaal onder). In een
elektrodynamische mike werkt het membraan, dat
in een magnetisch veld is geplaatst, net tegenge
steld aan dat van een luidspreker. Het produceert
een reeks elektrische signalen als het trilt onder
invloed van de geluiden. In de condensatormicrofoon worden de trillingen van het membraan
omgezet in signalen door middel van een dichtbij
vastgezette plaat die wordt opgeladen door een in
de microfoonkop geplaatste batterij.
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De richtinggevoelige mi
crofoon (links) neemt ge
luid uit slechts een richting
op, maar reikt dan wel ver
der, zoals blijkt uit het po
laire diagram (boven). Met
het oog op dit hartvormige
diagram wordt de micro
foon ook wel cardioïde ge
noemd.

Een op een staaf geplaat
ste microfoon (boven) is
niet alleen ideaal voor het
opvangen van geluiden op
een bepaalde plaats, hij
blijft ook uit beeld. Bij het
gebruik van dit soort mi
crofoons is een assistent
niet direct nodig. De staaf
kan worden uitgetrokken

als een telescoop. Welk ty
pe je moet kiezen hangt af
van het soort opnamen dat
je maakt. Bij een interview
kun je bijvoorbeeld het
beste een richtinggevoelige
microfoon gebruiken die in
mindere mate achtergrond
geluiden oppikt.

] OQOOO|

De geweermicrofoon ziet
eruit zoals zijn naam aan
geeft cn kan tot 1,8 m lang
zijn. Dit is een microfoon
voor de specialist. Hij

wordt op de schouder ge
houden. De zeer selectieve
microfoon neemt alleen
geluiden op binnen een
hoek van 40° en kan gelui-

den op een afstand van vele
meters met zeer goede
kwaliteit opnemen. Hij is
echter zwaar en duur.
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Gebruiken van geluid
De in de videocamera ingebouwde microfoons zijn
bruikbaar voor het opnemen van gewone omge
vingsgeluiden: gebrom van verkeer in een drukke
straat, het gebabbel tijdens een kinderfeestje enzo
voort. Als je echter specifieke geluiden wilt opne
men, bijvoorbeeld de kreet van verrukking als je
kind een cadeautje openmaakt, heb je net dat extra’s
nodig waar een externe microfoon voor zorgt.
Voordat je gaat opnemen moet je beslissen welk
geluid je vast wilt leggen; vervolgens moet je de
beste microfoon op de juiste plaats opstellen. Je
kunt hem eventueel op een standaard zetten; con
troleer dan wel of hij er gemakkelijk af kan worden
gehaald. Kies voor het opnemen van muziek,
gesprekken en toneelstukjes een niet-richtinggevoelige microfoon.
Zorg er altijd voor dat de microfoon precies
gericht is op het belangrijkste punt van de actie.
Gebruik de ‘Bass cut-off-schakelaar op de micro
foon om de beste weergeefkarakteristiek voor het op
te nemen geluid te verkrijgen.
In vele gevallen zul je merken dal de bijzonder
kleine knopmicrofoon het bruikbaarst is. Dit is een
rondom gevoelige mike die op de kleren wordt
bevestigd of om de nek wordt gedragen. Hij kan ook
op schuimrubber worden gezet en worden vastge
plakt in een muziekinstrument, bijvoorbeeld een
gitaar, zodat goede geluidskwaliteit ontstaat.
De niet-richtinggevoelige microfoon waar je
waarschijnlijk het minste gebruik van zult maken, is
die op je camera; je kunt deze, indien mogelijk,
beter vervangen door een richtinggevoelige staafmicrofoon of nog beter door een zoommicrofoon,
waarvan de werking vergelijkbaar is met die van de
zoomlens. De mate van richtinggevoeligheid wordt
dan automatisch aangepast wanneer wordt in- of
uitgezoomd. Iedere richtinggevoelige microfoon die
op de camera wordt vastgezet, is veel gevoeliger dan
een rondommicrofoon voor geluiden uit het gebied
waarop hij met de camera is gericht. Hierdoor
wordt ongewenst achtergrondgeluid opgevangen.
Om alleen het gewenste geluid op te nemen,
vooral dat van een 'enkele bron, moet je een
zorgvuldig opgestelde richtinggevoelige of cardioïdemicrofoon gebruiken. Je kunt ook verschillende
delen van het gevoeligheidsgebied van de microfoon
benutten om het geluid van twee of meer bronnen
uitgebalanceerd te mengen, bijvoorbeeld dat van
een solozanger en het achtergrondkoor. De cardioïdemicrofoon heeft een groot nadeel: hij produceert
ongewenste echo’s.
Het meest exact zijn geweermicrofoons, die ver
genoeg van de geluidsbron kunnen worden opge
steld om niet in beeld te komen, en paraboolmicrofoons, die zijn voorzien van een reflector die het
geluid naar de microfoon richt.
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Geluid opnemen
1 Leg de geluidskabels zeer nauwgezet aan, voor
al als ze worden gebruikt met microfoons die op
de kleren zijn bevestigd.
2 Maak gebruik van een extra microfoon als je
daardoor in een bepaalde scène wat meer sfeer
kunt krijgen.
3 Plaats de standaard van de microfoon op dempingsmateriaal om storende geluiden te voor
komen.
4 Verberg de kabel van een knopmicrofoon. Hij
kan worden verborgen in de plooien van de
kleding of worden vastgezet op een broekspijp.
5 Plaats de microfoon in de juiste stand voor
iemand die een toespraak gaat houden en stel
hem van tevoren in.
6 Vergeet nooit dat, als je de camera stopt en er
zijn onderbrekingen in het geluid, je de geluidregelaar van de camera zo snel mogelijk moet
dichtdraaien en deze dan weer moet opendraai
en tot exact hetzelfde niveau. Je kunt geluid en
beeld ook samen laten verdwijnen en dan van
opname veranderen.
7 Zorg ervoor dat degenen die je opneemt de
microfoon niet aanraken.
8 Zorg ervoor dat de microfoon niet in beeld
komt, behalve bij interviews en muziekoptredens.
Niet-richtinggevoelige__
microfoon

Zoommicrofoon

DE VIDEOREGISSEUR

De afstand tussen mond en microfoon is bepa
lend voor de kwaliteit van je geluidsopnamen. Als
je een vaste, richtinggcvoelige microfoon gebruikt
om de menselijke stem op te nemen, is de ideale
afstand ongeveer 30cm. Iemand die de microfoon
te dicht bij de lippen houdt, zal bij de letters p, b
en t geluiden produceren met ‘plof-verschijnselen. Als de microfoon te ver weg staat, zal de stem
zacht en onduidelijk overkomen; dit probleem
wordt erger door storende achtergrondgeluiden
uit andere delen van de ruimte.

O

□
□
□
□

Gebruik voor een interview in een studioachtige
opstelling een vaste niet-richtinggevoelige micro
foon, zodat het gebied waarin geluid wordt opge
vangen ongeveer de vorm heeft van een halve bol.
De afstand tussen de knieën van interviewer en
geïnterviewde moet ongeveer een meter zijn. De
beste combinatie van geluid en beeld en de
grootste verscheidenheid van gezichtshoeken krijg
je door diagonaal op te nemen vanuit de rechter- of
linkerhoek van de scène, vanaf schouderhoogte.
Voor een goed interview moet de ondervraagde
kalm en moet de interviewer zelfverzekerd zijn.

□
□
□
□

i.

Ff
Een rondom gevoelige
microfoon (overslaande
pagina, boven) vangt alle
geluiden op die de sfeer
bepalen, maar ook vreem
de geluiden, bijvoorbeeld
van de achterkant. Om al
leen het geluid van de kin
deren op te vangen, moet je
een richtinggcvoelige
zoommicrofoon (over
staande pagina, onder) ge
bruiken.

Gebruik een knopmicrofoon bij het opnemen van
iemand die beweegt (bo
ven). Deze microfoon
vangt de geluiden op van
degene die hem draagt en
registreert weinig achter
grondgeluiden. Het
probleem is de kabel, om
dat men daarover kan
struikelen.

Een richtinggcvoelige mi
crofoon is geschikt voor
het opnemen van gesprek
ken aan tafel. Plaats hem
niet direct op de tafel om
dat er dan ook trillingen
worden opgevangen. Een
tafelkleed dempt het ge
kletter van borden en be
stek en met een stuk
schuimrubber onder de

standaard kun je de mike
isoleren.
Zet de microfoon zo
dicht mogelijk bij de be
langrijkste personen. Op
het plaatje boven is hij ver
borgen in de bloemenvaas.
Vraag iedereen niet op de
tafel te slaan of met het be
stek te rammelen als er ie
mand aan het spreken is.
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Geluid op locatie
Als je eenmaal de juiste microfoon hebt gekozen,
zijn voor het opnemen van geluid nog nodig:
zorgvuldigheid, concentratie en veel vooruit be
paalde plannen. Welke problemen je ontmoet,
hangt af van de plaats waar je bent en of dat binnensof buitenshuis is. Waar je echter ook bent, je moet
altijd op zulke problemen voorbereid zijn.
Binnenshuis opnemen geeft je de meeste controle
over geluiden die niet thuis horen bij je opname
(hoewel je in een groot gebouw toch ongewenste
geluiden kunt krijgen zoals het slaan met deuren en
telefoongerinkel), maar toch kan de kamer proble
men opleveren. Als er te veel echo’s zijn - ais alle
stemgeluiden lijken te komen uit een leeg vat - is je
kamer akoestisch te ‘levend’. Je hebt dan absorbe
rende materialen nodig, zoals tapijt, gordijnen en
kussens, om het aantal reflecties te verminderen.
Indien er daarentegen in het geheel geen echo’s
zijn en alles klinkt alsof iedereen door watten praat,
is je kamer akoestisch ‘dood’. Probeer in dat geval
voor een aantal reflecterende vlakken te zorgen,
bijvoorbeeld door de gordijnen te openen.
Alleen uit ervaring kun je leren wanneer- het
geluid in een kamer goed is. Het dragen van een
hoofdtelefoon terwijl je opneemt, zal jou en je
assistent helpen bij het beoordelen van de sterkte
van het achtergrondgeluid in vergelijking met de
andere geluiden.
Bij opnemen buitenshuis ontstaan er geen
problemen met de akoestiek, maar kun je worden
geplaagd door allerlei bronnen van ongewenste
geluiden, van boorhamers tot overkomende vlieg
tuigen. Behalve door je plaats zo zorgvuldig moge
lijk te kiezen, zul je weinig kunnen doen tegen deze
problemen. Je kunt hoogstens wachten tot het
betreffende geluid ophoudt, een andere plaats kie
zen of op een andere dag terugkeren. Als deze
mogelijkheden praktisch niet uitvoerbaar zijn, moet
je de microfoon zo dicht mogelijk bij het onderwerp
plaatsen.
Wind, een andere mogelijke bron van storing bij
het buitenshuis maken van opnamen, kan gebulder
en geklapper op het geluidsspoor veroorzaken. Om
dit te verminderen of te elimineren moet je een
windscherm op je microfoon zetten of improviseren
door er een plaat polystyreenschuim of een enkele
malen gevouwen zakdoek omheen te plakken.
Microfoon bevestigingen zijn bijna net zo belang
rijk als de microfoons zelf en moeten dus de nodige
zorg en aandacht krijgen. Houd voortdurend in
gedachten dat de tijd die je gebruikt om de appara
tuur te testen voordat je begint, royaal de moeite
waard is. Al je investeringen zullen worden terug
betaald - en met een forse rente - in de vorm van de
bewonderende aandacht van je publiek wanneer je
produktie eenmaal voltooid is en vertoond wordt.
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Het mengen van geluiden
De meeste gewone videorecorders hebben slechts
één geluidskanaal. Dit betekent dat je bij het
mengen van geluiden automatisch beperkt bent
tot wat je op een bepaald moment tegelijk kunt
opnemen. Als je commentaar of wat achtergrond
muziek wilt toevoegen aan je band, zul je het
bestaande geluid automatisch uitwissen.
Voor hen die hiermee niet tevreden zijn is er een
voor de hand liggende oplossing: bouw je geluids
spoor apart op door het geluid van je videoband te
kopiëren op een audiorecorder. Als je het dan weer
opneemt en tegelijk het commentaar inspreekt of
de achtergrondmuziek afspeelt, kun je diverse
geluiden op een enkel spoor zetten. Als alle
geluiden op één geluidsband staan, kan het totaal
als een enkele opname via het audiokanaal van de
VCR worden opgenomen.
Het grootste probleem met deze techniek is het
geluid te synchroniseren met de beelden. Je kunt
dit oplossen door een eenvoudig mengpaneel te
kopen. Hiermee kun je de signalen van diverse
microfoons mengen met het geluid van een audio
recorder, zodat een enkel spoor ontstaat, dat dan
aan de VCR kan worden loegevoerd.
De meest geavanceerde VCR’s, zoals de profes
sionele VHS en U-matic apparaten, hebben twee
audiokanalen.

Maak om geluid en beeld
van een programma als een
kookles op te nemen, ge
bruik van een niet-richtinggevoelige microfoon,
bevestigd op een staaf, die
door een assistent (2)
wordt vastgehouden. Ge
bruik een condensatormicrofoon om windgeruis tij
dens het verplaatsen van de

microfoon te verminderen
(1). Repeteer de scène
vaak, zodat de assistent
gemakkelijk kan knielen
en de microfoon dicht bij
de geluidsbron kan hou
den, en zodat de camera
man (3) erop getraind is dc
gewenste bewegingen te
maken.
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Buitenshuis opnemen
Het maken van geluidsopnamen buitenshuis kan
problemen geven. Ga volgens de volgende aanwij
zingen te werk om een overtuigend geluidsspoor
bij een opname van de kanowedstrijd van pag. 149
te maken:
1 Als je de cameramicrofoon gebruikt, neem dan
op van het geschiktste punt waar het uitzicht
niet belemmerd wordt, in dit geval vanaf een
heuveltop. Voordat je start moet je via de
hoofdtelefoon controleren of het geluid hard
genoeg is.
2 Als je een aparte microfoon gebruikt, verbind
deze dan met de aansluiting op de camera en
installeer je zo dicht mogelijk bij het water.
Controleer ook nu of het geluidsniveau goed is.
3 Neem het geluid van het stromende water,
kreten van toeschouwers, enz., apart op met een
audiorecorder en meng deze geluiden later
(zie 6).
4 Als je geen geluidsrecorder hebt, neem dan het
geluid op nadat je de beelden hebt vastgelegd.
Denk eraan dat geluid en beeld nu natuurlijk
niet gesynchroniseerd zijn.
5 Je kunt ook de kanoer een knopmicrofoontje
laten dragen of een geluidsrecorder in de kano
plaatsen. Dat is echter niet erg praktisch.

Voor een realistische
akoestiek moet je trachten
alle ongewenste geluiden te
weren. Als een kind on
verwacht binnenkomt, zal
het niet in beeld komen,
maar je zult wel het openen
van de deur opnemen, het
geen het geluid bij het pro-

gramma verwarrend
maakt. Als er een onge
wenst geluid, zoals de sire
ne van een ambulance, op
de band komt, moet je de
opname herhalen. Het
gefluit van de ketel past
echter wel bij de opname.
Als de cameraman beweegt

6 Als je commentaar op je geluidsspoor toe wilt
voegen, neem dan de beelden op en leg de
geluidseffecten apart vast met een audiorecorder. Thuis zet je dan de videoband in de VCR en
je spoelt hem terug naar het beginpunt van het
programma. Noteer de bandlengte zorgvuldig.
Sluit een microfoon aan op de VCR en druk op
de ‘Audio dub’-knop. Speel, terwijl je je com
mentaar inspreekt, de geluidsband af als achter
grond. Alle op de oorspronkelijke band vastge
legde geluiden worden dan uitgewist en vervan
gen door de combinatie van commentaar en
geluidseffecten.

Assistent

Cameraman

om kind en demonstratrice
in beeld te brengen (3),
moet de geluidsassistent
van plaats veranderen (2),
zonder over de kabels te
struikelen. Ook moet deze
er aan de hand van het ge
luid in de hoofdtelefoon
voor zorgen dat het ge

luidsniveau constant blijft
ten opzichte van het ach
tergrondgeluid. Gebruik
plastic borden in plaats van
aardewerk om al te veel ge
kletter te vermijden.
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Mengen van geluiden
De sfeer op een locatie zal te zamen met elke dialoog
automatisch door de ingebouwde cameramicrofoon
worden geregistreerd op het geluidsspoor van de
videotape. Je zult je tijdens het opnemen vooral
bezighouden met de beelden die je op de band wilt
vastleggen. Een plotseling geluid dat past bij het
plaatje dat je opneemt, bijvoorbeeld het gekrijs van
een zeevogel die overvliegt net op het moment dat je
een opname maakt van een jacht waarop de zeilen
worden gestreken, is dan een mooie meevaller.
Geluid kan allerlei indrukken toevoegen aan je
beelden en omdat je het geluid veel meer onder
controle hebt als de opnamen zijn beëindigd, be
staat er een overvloed aan creatieve mogelijkheden.
Je kunt de sfeerkleuring aanpassen, een commen
taar toevoegen, de geluidseffecten verbeteren en
passende achtergrondmuziek toevoegen.
Om de invloed van geluid naar waarde te kunnen
schatten, moet je eens een geheel neutraal beeld
gedurende een minuut of zo opnemen: de voorgevel
van je huis of een close-up van iemand die uitdruk
kingloos naar de camera staart. Voeg dan geluid toe.
Speel eerst vrolijke platen en probeer dan iets
triesters met een tikje dreiging. Probeer iets vlots en
dan iets nostalgisch. In elk geval zul je merken dat
de muziek iets van zichzelf overbrengt op het
neutrale beeld.
Geluidseffecten doen hetzelfde. Ook hier is de
keuze groot. Zoek je trommelgeluiden, dan zijn die
er van over de hele wereld: bij religieuze feesten, in
oorlogen, bij trouwpartijen, in jazzcombo’s en
rockgroepen, als solo-instrument, enzovoort, alles
beschikbaar op platen en geluidscassettes. Er zijn
platen met dierengeluiden, cassettes met geluiden
van stoomtreinen, opstijgende en landende vlieg
tuigen, en er bestaan zelfs gespecialiseerde collecties
zoals van geluiden van lopende mensen of van
griezelgeluiden: gegil, krakende deuren, het gehuil
van de wind, etcetera. Er zijn mensen die van het
verzamelen van allerlei geluiden hun hobby maken.
Zij streven er natuurlijk naar zo veel mogelijk het
bijzondere op tape of cassette vast te leggen ‘gewone geluiden’ hébben ze allang. Als je daarom
zo’n geluidsjager kent als videograaf, zal deze je
ongetwijfeld nog weleens met iets van dienst kun
nen zijn. Maar iedere videoliefhebber die met
geluiden experimenteert, moet sowieso zélf een
kleine basiscollectie aanleggen: wellicht een paar
platen en cassettes, en in ieder geval geluiden die je
zelf hebt opgenomen en die je later nog eens kunt
gebruiken. Geluiden als ‘ruisende zee’, ‘gelach’,
‘gebeier van kerkklokken’ e.d. moet je eigenlijk
altijd bij de hand hebben.
Geluidsapparatuur is verrassend goedkoop en
eenvoudig. Voor het buitenshuis opnemen van
precies genoeg geluid voor later gebruik heb je een
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microfoon en een audiorecorder nodig. Om ver
schillende bronnen te mengen, zoals muziek, ge
luidseffecten van plaat of band en het op locatie
vastgelegde achtergrondgeluid, heb je een platen- of
cassettespeler nodig om de kant-en-klare geluiden
te produceren, en een mengpaneel om de verschil
lende inputs samen te brengen, zodat ze als één
signaal op het geluidsspoor van de videoband
kunnen worden gezet.
Natuurlijk kun je ook twee geluidsrecorders
gebruiken en het geluid steeds van de één naar de
ander kopiëren, waarbij je telkens een nieuwe
ingang toevoegt. Vooropgesteld dat de geluidskwa
liteit niet te veel achteruit is gegaan na het steeds
weer kopiëren, kun je zo complexe geluidssporen
opbouwen. Deze kunnen dan naar een enkele
geluidsingang worden geleid.
Als je zowel beeld als geluid opneemt, lopen de
video- en geluidskanalen precies met elkaar in de
pas. Als je geluiden opneemt en deze later wilt
mengen en overbrengen op het geluidsspoor van de
videoband, moet je een vast referentiepunt hebben
voor het synchroniseren van geluiden en beelden.
Filmploegen doen dit door een opname te maken
van een informatiebord bij elk stukje film dat ze
opnemen. Bij het begin houdt iemand van de
filmploeg een klein schoolbord voor de camera. Op
dit bord staan gegevens over de opname. Door het
op elkaar klappen van twee houten latten boven op
het bord ontstaat een duidelijk herkenbare tik op de
geluidsband. Als deze naderhand wordt uitgericht
met het beeld waarop de latten elkaar raken, krijg je
een exacte synchronisatie van geluid en beeld.
Als er geen tijd is bij het begin van de opname,
gebeurt het aan het einde. Nu wordt het bord
ondersteboven gehouden ten teken dat de gegevens
gelden voor de voorafgaande opname. Als je nader
hand je beelden wilt monteren, gebruik dan ook
zo’n bord en verwijder de opname ervan als je geluid
en beeld hebt gesynchroniseerd. Ook kun je je
assistent vragen op de microfoon te tikken. Dit kan
gebruikt worden als synchronisatiepunt, vooropge
steld dat hij duidelijk in beeld is als hij de tik geeft.
Als je de beelden in volgorde moet opnemen en je
tijdens het werk de roll-back-voorziening van de
VCR gebruikt, zul je moeten terugvallen op een
ander synchronisatiepunt in de beelden. Meestal is
dit alleen belangrijk als je iemand opneemt die praat
in de richting van de camera of met een interviewer.
Dan zul je er geheel van afhankelijk zijn of deze hun
mond de eerste keer duidelijk genoeg openen om dit
punt te kunnen synchroniseren met hun eerste
geluid.
Als je de techniek goed onder de knie krijgt, en
veel oefenen is niet duur, ontdek je dat video in dit
opzicht aantrekkelijker is dan smalfilmen.

DE VIDEOREGISSEUR
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Het Sony MX-7 mengpa
neel (linksboven) is ont
worpen voor gebruik met
een VCR. Het apparaat
kan maximaal zes ingangskanalen mengen en
heeft twee stereo uitgangskanalen. De verdeelschakelaars 1 en 2 regelen
de kanalen 5 en 6. Zij stel
len je ertoe in staat geluid

toe te voeren dat door bei
de takken van een stereosysteem moet gaan. Voor
monogeluid worden ze in
het midden gezet zodat uit
beide luidsprekers een ge
lijk vermogen komt.
Elke schuifschakelaar (3)
regelt direct het niveau van
het geluid dat door het be
treffende kanaal gaat.
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Naast iedere schuifregelaar
zit nog een schuifknopje
(4). Dit wordt als referen
tie gebruikt, zodat je, als je
een regelaar hebt gebruikt
om over te gaan op een an
der geluid of om het geluid
te versterken, kunt zien
naar welk punt je moet te
rugkeren.
Ieder kanaal heeft zijn

eigen paneel (5) op de ach
terkant van de mixer. Elk
paneel is voorzien van een
aansluitbus voor een mi
crofoon en een voor een
ander in te voeren signaal.
De twee uitgangsbussen
(6) van de geluidskanalen
voeren het gemengde ge
luid naarde VCR.
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Maken van een draaiboek
Aangezien de beste videobeelden zich schijnen te
ontwikkelen terwijl je bezig bent met het opnemen,
kan een gedetailleerd draaiboek je in een vroeg
stadium beletten ideeën en mogelijkheden op te
merken als de actie plaatsvindt. Aan de andere kant
kun je door volgens een eenvoudig storyboard te
werken in de war raken. Vage, niet doordachte
ideeën zijn moeilijk in beelden om te zetten.
De functie van een draaiboek is de tekst in
verband te brengen met het storyboard. Hel kan
daarbij gaan om een eenvoudige samenvatting van
wat het programma tracht over te brengen op de
kijker, of om een gedetailleerd commentaar en/of de
door de presentator gesproken woorden. Een draai
boek voor een amateurfilm hoeft niet zo ingewik
keld te zijn als een professioneel draaiboek, maar
het moet een overzicht geven van alles wat je wilt
doen.
Je draaiboek moet een idee geven van de volgorde
van de geplande opnamen. Je zult waarschijnlijk
vloeiende overgangen tussen de diverse opnamen
creëren door gebruik te maken van de back-spacevoorziening, die ervoor zorgt dat het afbreken en
het opbouwen van een beeld telkens als het opne
men wordt gestopt en weer gestart niet zichtbaar
zijn. Montage-achteraf, waarvan de filmhobbyïst
zich bedient, vindt niet plaats, hetgeen betekent dat
je de opnamen moet maken in de volgorde waarin ze
moeten voorkomen in het eindprodukt. Daarvoor is
slechts een eenvoudig storyboard nodig.
Bij een professioneler produkt kunnen er allerlei
redenen zijn waarom je in een totaal andere volgorde
wilt opnemen. Wil je bijvoorbeeld dezelfde plaats in
diverse scènes laten zien, dan is het uiteraard
goedkoper deze plaats een keer te bezoeken en alle
opnamen achtereen te maken, vooropgesteld na
tuurlijk dat je de band later kunt bewerken. In het
draaiboek worden alle opnamen op deze plaats van
de hele produktie dan in de gewenste volgorde
achter elkaar vermeld, elk met een eigen nummer en
apjrte aanwijzingen en opmerkingen, wat van pas
komt in het bewerkingsstadium.
Bij elke professionele produktie wordt ook een
draaiboek voor het geluid gebruikt. Dit is verdeeld
in kolommen, waarbij elke kolom betrekking heeft
op een andere geluidsingang: een kolom voor het
tegelijkertijd met hel beeld op locatie opgenomen
geluid, dat kan variëren van achtergrondeffecten tot
de stem van de presentator; een andere voor van
cassette of plaat opgenomen geluidseffecten; een
derde voor achtergrondmuziek en een vierde voor
ingesproken tekst. Dit draaiboek voor het geluid
geeft aan waar elk afzonderlijk geluid moet worden
opgenomen op het geluidsspoor, waar geleidelijk
wordt overgegaan van de ene op de andere bron en
waar verschillende bronnen worden gemengd.
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Wanneer je een gedetailleerd draaiboek voor het
geluid hebt, is het opvallend eenvoudig een complex
geluidsspoor te maken, zelfs zonder mengpaneel.
Het op locatie opgenomen geluid vormt de basis.
Dit kan worden overgezet op een geluidsband door
de ‘Audio out’-aansluiting van de VCR te verbinden
met de ingang van de audiorecorder. Houd steeds
het opnameniveau goed in het oog. Afhankelijk van
de positie van je microfoon kunnen de woorden van
de presentator duidelijk doorkomen en het achter
grondgeluid te zwak. Dit kun je dan tot op zekere
hoogte compenseren door tijdens het overnemen de
regelaar voor het opnameniveau bij te stellen.
Voeg dan het in te spreken commentaar toe.
Hiervoor heb je een tweede audiorecorder en een
microfoon nodig. Spreek je commentaar en speel
tegelijkertijd de videoband af. Controleer of ze even
lang duren, en pas zonodig de lengte van de tekst
aan. Speel dan de geluidsband van de eerste recor
der af en spreek tegelijk je tekst uil. Door de afstand
tussen de microfoon en de luidspreker van de eerste
recorder te variëren in relatie tot de afstand tussen
de microfoon en je mond, kun je de juiste balans
tussen commentaar en achtergrondgeluid bereiken.
Hiermee zul je wat moeten experimenteren. Bedenk
daarbij dat wanneer stem én geluid klinken, de
recorder niet mag worden overstuurd. Je kunt de
opnamesterkteregelaar in één stand laten staan, of
hem verder opendraaien als er geen commentaar
wordt gesproken. Dan wordt hel achtergrondgeluid
bij deze passages dus sterker.
Pas als je er zeker van bent dat woorden en
beelden gelijk lopen, schakel je de tweede recorder
op opnemen; de eerste recorder (met de geluidskopie van het spoor op de videoband) zet je op afspelen
en je spreekt het commentaar van begin tot einde in
één keer in. Laat je snelheid bepalen door het
draaiboek, zodat je woorden juist gemixt worden
met het reeds opgenomen materiaal.
Nu heb je een band met de geluiden die op locatie
zijn opgenomen en de commentaarstem op één
spoor. Draai deze af, voeg er op de gewenste
plaatsen geluidseffecten of muziek bij van plaat of
cassette, en neem dit geheel op met de eerste
recorder. Dit vereist nauwkeurigheid en kost veel
tijd. Je moet er zeker van zijn dat elk nieuw stukje
geluid op de juiste plaats in het reeds opgenomen
geheel valt, langzaam toeneemt tot het juiste niveau
zodat het goed gemengd wordt met de andere
geluiden en dan op het juiste ogenblik langzaam
verdwijnt. Bij deze bewerking is een goed, duidelijk
draaiboek voor het geluid van onschatbare waarde.
Het is gecompliceerd, maar een met fantasie samen
gesteld geluidsspoor kan de kwaliteit van je pro
gramma aanzienlijk verbeteren en er een professio
neel tintje aan geven.
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Bij een professionele produktie zullen er diverse draai
boeken zijn die elk een deel van het werk betreffen. Behal
ve de draaiboeken voor beeld en geluid zullen er draaiboe
ken zijn voor de camera, voor de presentator van de klap-

Het draaiboek is onder
verdeeld in paragrafen scènes - die worden ge
nummerd . Voor een ge-

borden, die de diverse scènes aan elkaar verbindt en
voor de commentator. Het programmadraaiboek (onder)
bevat al deze informatie.
‘FX1* en ‘FX2’ zijn twee
sporen met geluidseffec
ten. Er worden vaak wel
vijf of zes van deze sporen
onderscheiden in een enkel
draaiboek. Voorbijvoor-

detaillecrd overzicht van
ingewikkelde produkties
kan een verdere indeling in
shots worden gemaakt.

beeld oorlogsscènes zou je
een aantal sporen kunnen
combineren tot een vaste
mix van enkele effecten:
kreten, gillen, schoten, en
zovoort.

DRAAIBOEK pag.: 24

Produktie: DE KEIZERS DER MONGOLEN
SCÈNE:

TAKE:

45

CAMERA:

GELUID

Horizon-MUREN
VAN ROOD FORT
IN LS SILHOUET

MLS hoek van kan
telen

MS poort, camera
TREKT TERUG en
brengt PRESENTA
TOR in beeld

FADE
DOWN
COMMENTA
TOR: ‘Toch was de
wereld van de Mon
golen een gevaarlijke
onberekenbare ge
meenschap, on
danks al zijn rijkdom
en weelde.’
FADE
OUT
PRESENTATOR
NAAR
CAMERA: Ieder
een die serieus van
plan is mee te din
gen naar de absolute
heerschappij...’

Een draaiboek ontwikkelt
zich met de produktie. Elk
shot wordt meermalen op
genomen: er wordt een
aantal ‘takes’ gemaakt, die
ook weer worden genum
merd, door bijvoorbeeld
het klapbord.

In deze kolom staan de in
structies voor de cameralieden. De diverse afkor
tingen die in dit deel van
het draaiboek worden ge
bruikt, beschreven we
reeds op pag. 117.

Instructies voor de cameralieden en details van de
camerabewegingen wor
den afgekort:

Tk
KI
Dt
2-S
Vg
Hw

FX2

MUZIEK

Gillen en
Indiaanse
schreeuw
muziek
en
Trompetge (spoor 7)
schal en ge FADE
OUT
weervuur

MCU kantelen -ca
mera PANT NAAR
RECHTS langs kan
telen naar torens bij
poort
CU wapperende vlag
op toren

FX1

= Titelkaart
= kleur
= draaitijd
= two-shot
(een shot van
twee objecten)
= voorgrond
= halfweg

De ‘Geluid’-kolom is ver
deeld in ‘actueel’ geluid
(ter plaatse opgenomen in dit geval de door de pre
sentator gesproken woor
den) en ‘niet-actueel’ ge
luid (dat later wordt bij
gemengd - hier de com
mentaarstem).

Ag

L
M
R
N.V.
N.A.
N.U.

= achtergrond
= links
= midden
= rechts
= naar voren
= naar achteren
= niet in
uitzending

FADE
DOWN

FADE
OUT

De muziek wordt apart
opgenomen van de rest van
het geluidsspoor; in deze
kolom van het draaiboek
worden de componist, het
muziekstuk en zelfs het
spoor vermeld.

H .C.... = herplaats
camera(’s)...volgt:
cameranummer(s)
V
= verdwijnt
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‘Monteren’
De tot nu toe besproken opnamen zijn gebruikt in
de volgorde waarin ze werden gemaakt, met andere
woorden: ze zijn niet gemonteerd. Dit kan dan wel
voldoen voor de meeste huisopnamen, je zult toch
eens gaan denken over ambitieuzere produkties,
aan de mogelijkheid opnamen uit te kiezen en in een
volgorde te zetten die volkomen verschilt van die
waarin ze zijn opgenomen.
Je wilt, in vaktermen, gaan ‘editen’ - misschien
het best te omschrijven als: ‘redigeren’.
Hei probleem bij video is dat het ‘monteren’ veel
gecompliceerder is dan bij film. Nadat je filmopna
men hebt gemaakt en de film is ontwikkeld, kun je
de opnamen in elke gewenste volgorde zetten door
ze los te knippen en aan elkaar te plakken. Je maakt
stap voor stap een nieuwe versie. Dit is met
videoband niet mogelijk.
Op videoband die smaller is dan 5 cm wordt de
beeldinformatie onder een hoek opgenomen met het
doel alle informatie op de band te kunnen zetten; als
de band recht wordt afgesneden komt een deel van
de informatie op het ene stuk terecht en een deel op
het andere stuk band. Daarenboven zouden alle
bandfragmenten ten op zichte van elkaar gesyn
chroniseerd moeten zijn, anders bleef het beeld niet
stabiel bij de lassen.
Bewerken van videoband kan dus niet door deze
door te snijden en aan elkaar te plakken, zoals bij
geluidsband en film. Er is een kopieerproces nodig.
Je neemt een lege band en je kopieert de gewenste
delen van de oorspronkelijke band (of banden)
daarop in de gewenste volgorde, zodat je een nieuwe
videocreatie krijgt.
Dit klinkt eenvoudig en is het in principe ook. Er
moet echter een aantal technische problemen wor
den opgelost voordat een vloeiend programma kan
worden verkregen. De synchronisatiesignalen van
alle fragmenten die je op wilt nemen moeten
namelijk met elkaar in overeenstemming worden
gebracht op de nieuwe tape, en om dit te doen zijn
diverse ingewikkelde apparaten ontworpen. Deze
zijn echter dermate kostbaar dat je als amateur niet
gauw aan het aanschaffen ervan zult denken. Ge
lukkig bestaat er toch een bewerkingsmethode die je
met veel geduld zelf kunt leren, als je maar kunt
beschikken over twee huis videorecorders. Deze
methode (‘crash-editing’) is proefondervindelijk en
er is veel ervaring voor nodig. Het belangrijkste bij
‘crash-editing’ is de snelheid van beide VCR’s.
Normale snelheid is het best want te langzaam of te
snel veroorzaakt hevige storing. Ook zul je merken
dat enige problemen met beelden die wegvallen
voordat een nieuw gedeelte tot stand is gebracht,
onvermijdelijk zijn met huisvideorecorders. Voor
goed editen heb je veel ervaring nodig. Met zorg
vuldigheid kun je acceptabele resultaten verkrijgen.
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Crash-editing
1 Kies als hoofd-VCR het apparaat dat het beste
stilstaande beeld geeft in de pauzestand.
2 Verbind dc video- en audio-uitgangcn van de
invoer-VCR met de video- en audio-ingangcn
van de hoofd-VCR.
3 Verbind de ‘RF out’-aansluiting van de hoofdVCR met de RF-ingang van de TV.
4 Breng dc lege cassette in de hoofd-VCR.
5 Breng een band met opnamen in de invoerVCR.
6 Zoek op de volle band een plaats op die enkele
seconden voor het punt ligt vanwaar je wilt
beginnen te kopiëren.
7 Zet de hoofd-VCR in stand ‘Record’.
8 Zet, zodra de tape is ingevoerd - of binnen tien
seconden daarna - de hoofd-VCR in de pauze
stand. Wacht niet te lang, anders krijg je een
leeg stukje op de nieuwe band.
9 Zet de invoer-VCR op ‘Play’ en bekijk de
beelden op dc monitor.
10 Als het gedeelte dat je wilt kopiëren begint, zet
dan dc pauzeknop van de hoofd-VCR vrij; de
beelden worden nu gekopieerd op de nieuwe
band.
11 Als het einde van hel gewenste deel is bereikt,
druk dan de pauzeknop op de hoofd-VCR in en
stop daarna de invoer-VCR. Gebruik nooit de
stopknop op de hoofd-VCR, omdat dan een
hard geluid wordt opgenomen.
12 Kies het volgende gedeelte op dc band met
opnamen en herhaal het bovenstaande.

Crash-editing wordt zo
genoemd omdat de signa
len van de twee VCR’s niet
op elkaar gesynchroni
seerd kunnen worden en
het signaal van de invoerVCR ‘in botsing komt’ met
de beeldaftastsignalen van
de laatste op de hoofdVCR opgenomen beelden,
waardoor in het beeld een

Video out

storing of ruis optreedt.
Het is onmogelijk dit
geheel te voorkomen als je
huisvideorecorders ge
bruikt. Als je eenmaal wat
ervaring hebt met deze
eenvoudige bewerkings
wijze, zul je leren op welk
moment je moet starten en
stoppen om goede resulta
ten te verkrijgen.

Audio out

..............
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Gebruik stukjes van TVuitzcndingen om op locatie
opgenomen beelden te
verlevendigen als deze niet
zogoed zijn. Als je je bijv,
bij hel opnemen van de
muziekgroep Camel niet
kon verplaatsen en je dus

kunt beginnen met een
nieuwsopname van de
aankomst van de groep bij
het stadion (2) en dan een
nummer laten zien en ho
ren uil je eigen opnamen
van hei opireden (1). Ga
dan verder met een stukje

geen beelden hebi uit af
wisselende hoeken, kun je
hei programma variëren
met opnamen van de TV.
Een poster van Camelsigaretten (4, boven) zou
een efficiënte en originele
titelkaart (onder) zijn. Je

TV-interview met de groep
(3), las het volgende num
mer van het optreden in,
enz. Beëindig de band met
het beste nummer.

I
2

4

2

4

Als je videofragmenten
kopieert, stuur je een
elektronisch signaal van de
ene VCR naar de andere
(onder). Apparaten voor
verschillende formaten
kunnen met elkaar ge
bruikt worden. Ze moeten
dan in- en uitgangen voor

RF out

Video in

1

video hebben en niet alleen
RF-aansluitingcn. Die kun
je namelijk niet gebruiken.
Hierdoor vallen wel enkele
oudere apparaten af, maar
oudere VCR’s zijn er toch
niet toe in staat een vol
doende stabiel stilstaand
beeld te geven.

3

Als je een Video 2000
VCR wilt gebruiken voor
crash-editing heb je een
speciaal apparaat
(22 AV 5530) en een
22 AV 5002 kabel nodig
om een andere recorder
aan te sluiten.

Audio in

©!
7

Video in

■a

Hoofd-VCR
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Professioneel editen
Hoewel je door crash-editing programma’s kunt
kopiëren op een nieuwe band, heeft deze methode
veel nadelen. Hoe goed de VCR’s ook zijn, en hoe
goed je ook vertrouwd raakt met de werkwijze, er
zal altijd wat ruis ontstaan bij de ‘lassen’, en die
wordt erger bij het kopiëren. Verder werkt het
loslaten van de pauzeknop op de VCR niet nauw
keurig genoeg als je binnen enkele beelden van een
bepaald punt wilt komen. Soms moet je nauwkeuri
ger te werk gaan dan je met een stopwatch of
bandteller kunt en je zult vaak willen zien of een
bepaalde bewerking correct is voordat deze op de
band wordt vastgelegd.
Dit en nog veel meer kan worden gedaan op een
professionele installatie voor elektronisch monte
ren, bestaande uit twee VCR’s, verbonden door een
edit-controller. Het U-matic VCR montagesysteem
van Sony was een van de eerste en behoort nog
steeds tot de degelijkste en gemakkelijkst te bedie
nen installaties. Het bestaat uit twee VCR’s (maar
het is niet nodig dat beide apparaten alle voorzie
ningen hebben), een edit-controller en twee moni
tors. Je kunt de prijs van het systeem verlagen door
een videocassettespeler te gebruiken om het be
staande materiaal af te draaien. Zo’n VCP - video
cassette player, een VCR dus zonder opnamemoge
lijkheid - is goedkoper in aanschaf.
Het proces, dat naar professionele normen een
voudig is, is als volgt. Je brengt de lege band in de
hoofd-VCR, raadpleegt de aantekeningen die je
maakte toen de beelden werden opgenomen, waar
onder de tellerstanden, en kiest dan een cassette.
Omdat U-matic cassettes een uur speeltijd hebben,
zullen er waarschijnlijk diverse, op verschillende
plaatsen en tijden opgenomen, programma’s op
staan, waaruit je moet kiezen. Gebruik de beeldzoekvoorziening om snel het gewenste gedeelte van
de band te bereiken en zoek dan - met behulp van de
slow-motion-feature - het beginbeeld van de scène
op die je hebt gekozen om te kopiëren. Op nieuwere
U-matics geeft een digitaal uitleesvenster (een gea
vanceerde bandteller) de bandlengte tot op een
beeld nauwkeurig (een fractie van een seconde).
Deze voorziening leest de snelheidspulsen op de
band uit en verwerkt ze tot een digitale aanduiding
in beelden, seconden, minuten en uren.
Als er al materiaal op de hoofdband staat, zoek je
het punt op waar je wilt beginnen met het eerste
beeld van de nieuwe opname.
Als je de beide VCR’s eenmaal hebt ingesteld,
hoef je niets anders te doen dan de ‘Assembleedit’-knoppen in te drukken; de edit-controller zal
de VCR’s dan vijf seconden later terugspoelen.
Daarna zal de controller de VCR’s stoppen, ze in de
juiste stand zetten, beide starten en de aanloopsnelheden corrigeren tot beide recorders synchroon
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lopen. Als het montagepunt wordt bereikt, zal het
geheugen het commando geven te beginnen met het
kopiëren van de gegevens van de invoer-VCR op de
band van de hoofd-VCR. Dit duurt tot je de
‘End’-knop indrukt.
Als je een combinatie van twee fragmenten wilt
bekijken zonder op te nemen, kan dat via de
‘Preview’-knop. Het regelpaneel laat dan de beide
scènes zien op de monitor zonder dat de tweede
opname na de eerste wordt gekopieerd. De beide
recorders gaan vervolgens terug naar hun begin
punt, zodat je de montage kunt laten uitvoeren door
de ‘Edit’-knop in te drukken of je ideeën kunt
veranderen en een nieuwe proefdraai kunt maken.
Je kunt nog een andere methode loepassen, die
‘insert-editing’ wordt genoemd. Ook hierbij zijn
twee VCR’s nodig, en de bewerking is bijzonder
eenvoudig als je gebruik kunt maken van een
professioneel edit-systeem. Als je een programma
hebt waarvan je graag een shot wilt vervangen, start
je het kopiëren van de nieuwe opname door de
‘Insert Edit In’-knop in te drukken. Als echter het
punt wordt bereikt waar de nieuwe opname moet
eindigen, druk je eenvoudig op de ‘Out’-knop; dan
blijft de rest van het oorspronkelijke programma op
de band staan.

Editen met twee apparaten
Het editen met twee apparaten door gebruik van
een regelpaneel geeft je wel de kans een produktie
met een zekere flexibiliteit op te bouwen, maar je
zult alles nauwkeurig moeten voorbereiden als er
speciale effecten nodig zijn.
Zo is alles wat een montagesysteem normaal kan
doen een directe overgang maken van de ene
opname naar een andere. Als je een bepaalde
opname langzaam wilt laten verdwijnen tot een
donker scherm moet je dit tijdens het opnemen
met de camera doen. De edit-installatie kan dit
kopiëren en toevoegen aan het uiteindelijke pro
gramma, maar kan tijdens de bewerkingsfase geen
beelden laten uitfaden of in elkaar laten overgaan
tussen twee shots in.
Je zult, als je geleidelijk wilt overgaan van
bijvoorbeeld een opname van een rockgroep naar
het gezicht van de zanger en dan naar een close-up
van vingers op de guitaarsnaren, dit in de studio
als achtereenvolgende beelden moeten opnemen,
waarbij je gebruik kunt maken van het studiomengpaneel en een generator voor speciale effec
ten. Als het eenmaal op een band is opgenomen,
kun je dit materiaal met behulp van een edit-systeem met twee apparaten overzetten op een tape
die het uiteindelijke programma gaat bevatten.
Alle professionele montage-installaties kunnen
insert-edits doen, waarbij een nieuwe opname
wordt gekopieerd over een deel van de oorspron
kelijke opname en dit vervangt. Ze kunnen wor
den gebruikt om het geheel visueel te variëren of
opnamefouten te verdoezelen.

DE VIDEOREGISSEUR

aauummrmniHnuu ummniuwsnskx

«B
In een professionele editinstallatie heeft iedere
VCR een eigen monitor.
Ten minste een ervan moet
een kleurenapparaat van
bijzonder goede kwaliteit
zijn, zoals de PVM-1300E
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van Sony (boven). Het
woord ‘monitor’ duidt er al
op wat zijn laak is: de be
werker de overdracht van
signalen van een VCR of
videocamera lonen.
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Het zeer uitgebreide regelpaneel onderscheidt
edit-VCR’s van minder
complexe modellen. Het
door Sony geleverde model
uit de bijzonder geavan
ceerde frontladergeneratie,de VO-5850(boven), is
zo duur dat het waar
schijnlijk alleen in profes
sionele studio’s wordt ge
bruikt.
De linker VCR staat op
‘Playback’. Hij bevat de
bespeelde band van waar af
je exact begrensde frag-

Via de Sony RM-440 editcontroller (onder) kan de
bewerker mogclijke mon
tages van tevoren bekij
ken; hij kan zijn geheugen
programmeren voor auto
matisch monteren, de

band automatisch laten te
rugspoelen naar vooraf be
paalde plaatsen en op het
beeld nauwkeurig bandposities aflezen. Het regelpaneel heeft bedieningspa
nelen voor beide VCR’s.
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menten in een bepaalde
volgorde wilt kopiëren op
de rechter VCR. Deze staat
op‘Record’.
Het proces wordt ge
stuurd door het regelpaneel, dat de exacte punten
waarop elk fragment moet
beginnen en eindigen be
paalt. Het werkt op het
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beeld nauwkeurig, dat wil
zeggen tot op één vijftigste
(bij het PAL-systeem)of
één dertigste (bij het
NTSC-systeem) seconde.
Op de rechter monitor
stel je het einde van de laat
ste op de hoofdband geko
pieerde opname in. Dan
kijk je naar de linker mo

nitor voor het volgende van
de linker VCR over te ne
men fragment. Het regelpaneel kan een mogelijke
montage laten zien zonder
deze op te nemen, zodat je
kunt bekijken of het re
sultaat aan je verwachtin
gen voldoet. Het kan het
einde van de bewerking
bepalen, zodat het, als je
op de ‘Edit’-knop drukt,
het fragment automatisch
op de hoofdband zet en
stopt op de vastgestelde
plaats.
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De speciale-effectengenerator
Wat gebeurt er als je bij het monteren van een
programma opnamen die zijn gemaakt met ver
schillende camera’s, of op verschillende locaties en
tijdstippen, wilt mixen? Effecten als deze moeten
worden gemaakt met een uitgebreide edit-installatie, bestaande uit twee invoer-VCR’s en een hoofdVCR met een professionele speciale-effectengenerator (SEG).
Met zo’n installatie kun je niet alleen je hoofd
band monteren, maar ook de beelden van de twee
invoer-VCR’s combineren op de vele manieren die
de SEG mogelijk maakt. Je kunt beelden van de ene
met die van de andere mengen; je kunt split-screeneffecten maken, of een directe overgang van hel ene
beeld naar het andere; en je kunt zelfs een beeld
binnen een figuur brengen dat is uitgespaard in het
beeld van de andere recorder. En natuurlijk wordt
de combinatie vastgelegd op de band in de hoofdVCR.
Het is onvermijdelijk zo dat deze veelzijdige en
geavanceerde apparaten zo duur zijn dat zelfs
beroepsmensen ze zelden kopen. Zij huren ze en
prijzen van duizenden guldens per dag zijn daarbij
geen uitzondering. Je kunt de prijs drukken door je
programma zo ver mogelijk uil ie werken op een
eenvoudige edii-installatie en dan de professionele
apparatuur te huren om de meest verfijnde bewer
kingen uit te voeren en het uiteindelijke programma
op band te zetten.
Er zijn voldoende bedrijven waarvan je de profes
sionele machines voor een bepaalde tijd kunt huren
en het is dan ook niet de moeite waard een installatie
te kopen, tenzij je bijzonder veel montagewerk wilt
gaan doen. Zou je toch vinden dat je een eigen
installatie nodig hebt, dan kun je er misschien een
tweedehands kopen van een professionele videoproducent die zijn apparatuur gaat vernieuwen. Als
je een installatie met twee machines gebruikt, zitten
er echter elementen in het bewerkingsproces die je
je proefondervindelijk eigen moet maken, bijvoor
beeld de snelheid waarmee je van opname naar
opname gaat of het juiste punt waarop je overgaat op
een nieuw beeld. Daardoor moet een produktie stap
voor stap worden opgebouwd tijdens een nauwgezet
en vaak tijdrovend proces. Nu zijn de kosten
dermate hoog dat het allereerst nodig is de bewerkingstijd zoveel mogelijk te verminderen.
Een manier om dit probleem op te lossen is
gebruik te maken van een apparaat dat bekend is als
time base corrector (TBC). Dit is een computer die
alle gedeelten van een videosignaal regelt. Als een
lijn niet op de juiste plaats staat, kan de TBC dit
compenseren. Het is momenteel de enige betrouw
bare bron voor exacte synchronisatie en tevens
verreweg de duurste component van een professio
nele edit-installatie.
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Er zijn TBC’s die, op een aparte tape, de precieze
tijd en het beeldnummer opnemen van alle shots
van alle tapes die je gebruikt bij het monteren van
een band. Als je klaar bem met het samenstellen van
die produktie worden het bandnummer, de tijd en
het beeldnummer van elk gebruikt beeld als een
tijdcode bewaard.
Deze kan later worden gebruikt om extra kopieën
van elk deel van de band te maken. De gegevens
hoeven alleen maar op de juiste wijze in de afspeelmachine gevoerd te worden en de rest wordt gedaan
door de regeleenheid, die gebruik maakt van de in
tijdcode aanwezige instructies. Een nieuwe kopie
van de hele produklie kan worden gemaakt in een
fractie van de rijd die nodig zou zijn om deze via
andere methoden te vervaardigen en omdat dit weer
een nieuw origineel is in plaats van een kopie van de
eerst gemaakte band, is de kwaliteit ervan veel
beter.
Produktiefirma’s hebben nog veel gecompliceer
dere installaties, die tegelijk diverse invoermachines
kunnen behandelen. Als de banden waarop opna
men staan tijdens het hele bewerkingsproces in een
invoermachine kunnen blijven, kan de computer
worden gebruikt om elke opname via zijn tijdcode te
identificeren en deze op commando te tonen totdat
je er geheel zeker van bent dat de lengte en de timing
precies goed zijn.
Als je dit wenst, kun je de hele produktie
opbouwen als een reeks voorlopige opnamen, waar
bij je de computer telkens instrueert van welke band
de volgende opname moet komen en op welke
punten deze begint en eindigt; de produktie wordt
dan geheel opgebouwd als een stel gecodeerde
instructies.
Een verder voordeel van editen aan de hand van
tijdcodes is dat als de producent om technische
redenen een produktie moet opnemen op de dure
2,5 cm of 5 cm open-reel videoband, kopieën kun
nen worden gemaakt op goedkopere U-matic cas
settes, die dan kunnen worden gebruikt voor hel
maken van een van een tijdcode voorziene, be
werkte band. De tijdcode-instructies kunnen dan
worden gebruikt om de veel duurdere open-reel
editing-unit te regelen, teneinde met gebruikma
king van de open-reel originelen dezelfde pro
gramma’s te maken voor een fractie van de kosten
die nodig zouden zijn om alle werkzaamheden op
zulke apparaten te verrichten.
Jammer genoeg zijn de huisrecorders nog niet
geschikt om op een TBC te worden aangesloten - dit
kan alleen maar gedaan worden door een elektro
nisch expert.
Bij een videoproduktie kan je dus gebruik maken
van heel veel technische snufjes, maar het gaat er
per saldo om wat je aan originele ideeën hebt.
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De kleur van een titel
of een tekening kan
exact worden inge
steld met de helderheidsregelaar (9) en
de kleurtoon/kleurregelaar(lO). De patroonmodulatieregelaars (11) geven
golvende overgangen
en de hoekschakelaar
(12) voegt directe of
geleidelijke randen
toe.

(§>

G>
(6>

d>

G>

De positieregeiaar
(13) kan een titel of
overgang op elke
plaats van het scherm
brengen. Deovergangspatronen (bo
ven) worden geleverd
door microchips,
waarvan er zes in het
overgangspaneel (14)
kunnen worden ge
plaatst.

(2>

©
Dooreen speciale-effectengenerator toe te voegen
aan je edit-installatie kun je
uit camera’s of andere
bronnen afkomstige in
gangssignalen mengen of
tekeningen en decoratieve
overgangen toevoegen. Via
de ‘Take’-knop (1) gaat
het apparaat direct over
van het uitgangsbeeld naar
het volgende ingangs
beeld. Via‘Soft take’(2)
gebeurt dit geleidelijk.

Via de ‘PVW’-schakelaars
(3) wordt een ingangsbeeld
van een camera of recorder
geselecteerd en getoond op
de monitor. Via de
‘PGM’-schakelaars (4) kan
een beeld dat uitgestuurd
wordt door de SEG, wor
den gevolgd. Je kunt via
‘PVW’ een reeks beelden,
waaraan effecten zijn toe
gevoegd, doornemen en
dan overschakelen op
‘PGM’ voor overdracht.

Via de ‘Mix’-hendel (5)
wordt de mate waarin het
beeld van de ene ingang
wordt gemengd met dat
van een andere bepaald.
Twee rijen schakelaars (6
en 8) kunnen elke twee in
gangen selecteren die de
SEG op ongeacht welk
tijdstip moet mengen. De
‘ AB’-knop (7) zal de ene
door de andere ingang ver
vangen via een langzame
overgang en indien hij
weer wordt bediend, de
oorspronkelijke volgorde
herstellen.

Een gewenste overgang
wordt aan het ingangs
beeld toegevoegd door de
overeenkomstige knop van
het keuzepaneel (15) te be
dienen. Op het paneel
rechtsonder (16) zitten regelorganen via welke van
een zwart-witcamera af
komstige plaatjes kunnen
worden toegevoegd. Met
de overgangsregelaar (17)
kunnen de overgangen
exact op elk deel van het
scherm gezet worden.
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Opnemen op locatie
Video is niet los te zien van televisie, of je nu een
eenvoudige opname maakt of een ambitieuze produktie. Een van de leerzaamste dingen voor de
videoregisseur is televisie te bekijken met een
bewuste en kritische blik. De enthousiaste amateur
vergelijkt echter, bewust of onbewust, zijn eigen
werk met dat van specialisten, die waren uitgerust
met dure camera’s en recorders, konden vertrou
wen op allerlei geavanceerde elektronische voorzie
ningen en de beschikking hadden over een budget
dat veel groter was dan een amateur zich ooit kan
veroorloven.
Er is daardoor natuurlijk verschil in kwaliteit van
de beelden, maar het zal je moed geven als je je
realiseert hoezeer ook televisieprogramma’s afhan
gen van ideeën, originaliteit en fantasie. Het uitzen
den van TV-programma’s buiten de studio staal het
dichtst bij huisvideo met op locatie gemaakte opna
men. De eenvoudigste methode is de elektronische
nieuwsgaring (ENG - electronic news gathering),
die een van de nieuwste overwinningen van video op
film is. Reporters die materiaal maakten op veraf
gelegen, moeilijk bereikbare plaatsen deden dit tot
voor kort met films, die dan eerst moesten woeden
ontwikkeld voordat uitzending mogelijk was.
Thans kunnen een reporter en zijn assistent met een
lichtgewicht, zeer goede videocamera en -recorder
(vijf tot tien keer duurder dan een Betamax of VHS
draagbare VCR) opnamen op videoband maken, die
dan via satelliet of microgolfzenders direct naar de
studio worden gerelayeerd en vandaar worden uit
gezonden.
Dezelfde principes worden gebruikt voor elek
tronische locatieproduktie (EFP - electronic field
production). Bij het buitenshuis opnemen van een
scène voor een dramaproduktie zijn de cameraman
en de geluidstechnicus omgeven door vier tot twaalf
personen, die de extra draagbare apparatuur bedie
nen: de verlichting, een kleurenmonitor om de
opnamen te controleren, en een golfvormmonitor
en vectorscoop om technisch exacte voorstellingen
van de opgenomen signalen te geven.
De produktietechnieken lijken meer op die van
film of huisvideo dan op die van studiotelevisie. Er
wordt één camera gebruikt en de produktie wordt
beeld voor beeld opgebouwd en later in de studio
bewerkt. In tegenstelling tot hetgeen mogelijk is bij
gebruik van film kunnen de beelden echter ter
plaatse worden afgespeeld.
Ook kan een compleet verslag worden uitgezon
den van een evenement in de openlucht, zoals een
sportgebeurtenis. De techniek gebruikt bij het
opnemen - overschakelen van camera naar camera is meer verwant aan die bij een studioproduktie. De
regisseur en de schakeltechnicus zitten in hun
compleet uitgeruste, mobiele controlekamer.
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Buitenshuis opgenomen
videobeelden bereiken de
TV-kanalen vanuit een
aantal bronnen (boven).
Een draagbare camera kan
een eigen kleine zender
hebben (1) of via een kabel
met de controlewagen zijn
verbonden (2). Een heli
kopter (5) kan uitgerust
zijn met draagbare came
ra’s om drukke en gevaar
lijke situaties op te nemen.

Een controlewagen (4),
uitgerust met een microgolf-zendantenne, kan hel
opgenomen materiaal di
rect of via een relaisstation
(6) uitzenden. Dit station
zendt het signaal naar de
studio (7), waar het wordt
uitgestraald. Een reporter
met camera (3) levert zijn
materiaal aan een controlewagen of direct aan de
studio.

De BBC-20 Digicam ca
mera (onder) kan zijn eigen
circuits controleren en in
stellen teneinde beelden
met studiokwaliteit te ge
ven. Door de lens en zoe
ker te vervangen kun je de
ze camera ombouwen van
een draagbare tot een voor
studiodoeleinden ge
schikte camera.

De ACM-300 zendwagen
(rechts) werd uitgerust voor
de Swiss Army Film Servi
ce. Hei leger gebruikte
hem voor onderwijs van
techniek en voor het ma
ken van instructietapcs
voor beroepsopleidingen.
De moderne wagens zijn
veelzijdig en compact.
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Een mobiele controleka
mer bevat genoeg appara
tuur om als studio te die
nen. Er is een benzinemo
tor (1) ingebouwd als onaf
hankelijke voedingsbron
en de regietafel (2) is uitge
rust met alle geluids- en videoschakelvoorzieningcn.
De kleurcnmonitor (3)
dient voor controle van de
kleuren en er zijn goedko
pere zwart-witcameramonitorsgeïnstalleerd. De
VPB-2 B VTR's(4en
rechts) kunnen het opge
nomen materiaal in slow
motion voor- e.n achteruit
terugspelen.
Een golfvormmonitor en
vectorscoop (5) geven een
elektronische uitlezing van
de kleur- en helderheids-

signalen. Boven het bedie
ningspaneel (6) is een
compleet stel monitors,
cameraregelapparatcn en
distributieversterkers voor
video aangebracht.
Air-conditioning-apparatuur (7) is noodzakelijk
voor de apparatuur die in
deze beperkte ruimte
werkt.
Een cameraman kan tij
dens hel rijden opnamen
maken via het luik (8).

I
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Een cameraman is eraan gewend op locatie onder
ongewone omstandigheden te moeten werken.
Een helikopter (rechts) is vaak nodig om opnamen
te maken van gevaarlijke gebeurtenissen, zoals
grote branden of rellen.
Om de camera te isoleren van het trillen van de
helikopter houden speciale bevestigingen hem in
een perfecte balans, zodat zijn bewegingen niet
beïnvloed worden door de trillingen.
Precisietechnologie kan niet altijd gebruikt
worden. Een cameraman die een zanger moest
opnemen terwijl deze over een bospad rende,
bemerkte dat het onmogelijk was een camera te
bedienen terwijl hij achteruit over afgevallen tak
ken moest lopen. Het probleem kon alleen met de
hulp van assistenten worden opgelost. De came
raman moest toestaan dat hij half getrokken, half
gedragen langs het pad werd vervoerd, terwijl hij
de camera onder een arm droeg en hem achter
waarts op het onderwerp richtte.
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De regie
Een televisiestudio is speciaal gebouwd voor produktie van TV-programma’s. Ondanks de steeds
groeiende nadruk op het maken van opnamen
buiten de studio, wordt de studiotechniek nog
steeds toegepast bij het maken van een ononderbro
ken programma, net zoals in de beginjaren, toen de
meeste uitzendingen live waren en de apparatuur
nog lang niet draagbaar was te noemen. De vakkun
digheid en de voorzorg die nodig is om met zo
weinig mogelijk bewerking toch een uitstekend
programma te leveren, staan nog steeds hoog in het
vaandel van de professionele televisieregisseur.
Vooral dramaprodukties gaan, ook al zijn ze niet
altijd zo groot van opzet, gepaard met een enorme
hoeveelheid voorbereidende werkzaamheden. De
decorontwerper moet zijn vindingrijkheid tonen om
alle decors in één studio te kunnen plaatsen; vaak is
een model op schaal nodig om de geschiktheid van
de opstelling te controleren. Beweging van spelers
en camera’s is beperkt en de posities van de camera’s
zijn zo berekend dat de kijkers nooit een camera of
microfoon in beeld krijgen.
De studiobelichting staat geheel op zichzelf. De
tientallen lampen hangen aan een stellage hoog
boven de scène. Terwijl de spelers ergens anders
repeteren, coördineert de belichtingsdeskundige de
lampen met de vereiste camerahoeken om het juiste
lichtniveau te verkrijgen en, waar nodig voor de
sfeertekening, schaduwen. Tijdens de generale re
petitie, die praktisch identiek is aan de uitzending,
kan de regisseur controleren of de samenwerking
van spelers en apparatuur het beste resultaat geeft.
Tijdens het opnemen volgt iedereen het cameradraaiboek, hoewel kleine veranderingen mogelijk
zijn afhankelijk van regisseur en cameramensen.
De regisseur leidt het geheel vanaf de regietafel in
de regiekamer, waar hij de monitors gadeslaat en het
tijdens de repetities gemaakte cameradraaiboek
volgt. De regisseur moet de man aan de videomengtafel aangeven wanneer en hoe hij moet om
schakelen tussen camera’s en hij moet de cameralieden zeggen wat hun volgende opname moet zijn.
Terwijl de beelden van camera één, die op dat
moment worden uitgezonden, een overzicht geven
van de hele scène, volgt camera twee een van de
spelers in close-up; dit beeld ‘staat klaar’ - op een
teken van de regisseur kan de man aan de mix-desk
erop overschakelen. Ter zelfder tijd verplaatst de
man van camera drie zijn apparaat, etc.
De geluidstechnici in de controlekamer zorgen
voor de menging en instelling van de geluiden van
de studiomicrofoons en voegen hieraan geluidsef
fecten toe. Een niet-gerepeteerde show, zoals een
praatprogramma, is een uitdaging, die onmiddellij
ke reacties van iedereen vraagt om het beste te
maken van wat er gebeurt.
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De floor manager moet
tijdens hel opnemen via
gebaren instructies door
geven aan de spelers. Deze
gebarentaal is in de studio
traditioneel.

In een TV-studio(onder)
kijken de controlekamers
voor geluid en beeld en de
regiekamer uil op de studiovloer.

We zijn op tijd

In de controlekamer voor
video (1) houden technici
de kleur- en contrastniveaus van de camerasignaleninde gaten.

Speel naar die camera

Langzamer

Let op - sta klaar

In de regiekamer (2) zitten
de regisseur, de assistentregisseur, de schakeltechnicus en de technisch re
gisseur. Het grote aantal
TV-monitors omvat een
kleurenmonitor voor het
uitgangsbeeld, een zwartwitmonitor voor elke ca
mera en monitors waarop
andere uitzendingen, telecine- en op band opgeno
men materiaal zichtbaar
zijn.
Afbreken, einde
In de controlekamer voor
geluid (3) zitten de ge
luidstechnici, die de livegeluiden van de studio en
de opgenomen signalen
van andere geluidsbronnen
mengen en schakelen.
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De vloer van de studio (4)
ligt precies waterpas en is
helemaal vlak, zodat de
camera’s er zonder schok
ken overheen bewogen
kunnen worden. Het ge-

middelde vloeroppervlak
van een studio bedraagt
ongeveer 185 vierkante
meter. Hoewel dit erg
groot lijkt als dc studio leeg
is, wordt de vloer toch snel
behoorlijk vol als camera’s,
microfoons, decors en me
dewerkers aanwezig zijn.
Het werkgebied is strak
georganiseerd.

Een studiocamera (5) is
groter en zwaarder dan een
draagbare camera. Hij
weegt ongeveer vijftig kilo
en staat nauwkeurig uitge
balanceerd op een onder
stel. De op vingerdruk
reagerende hydraulische
voorzieningen van dit on
derstel zorgen ervoor dat
bewegingen vloeiend ver
lopen. Het geheel wordt op
een dolly door de studio
gereden.

De studioverlichting is
een eind boven camerani
veau vastgezet op een
rooster (6). Sommige sys
temen worden met de hand
bediend, andere werken
automatisch. De verande
ringen van lichtniveau
kunnen via een computer
worden bestuurd.

Aan een produktie werken
niet alleen de personeelsle
den in de studio direct
mee, maar ook de schrij
vers, draaiboekbewerkers,
decorontwerpers, makeup-specialisten, enzo
voort. Vooreen toneelspel
met slechts twee acteurs is
de medewerking van niet
minder dan ongeveer
veertig mensen nodig.

______

Microfoons (7) worden
vanaf de vloer bediend. Ze
zijn bevestigd op kleding
of gemonteerd op armen of
standaards, waardoor ze
dicht bij de geluidsbron
kunnen worden gebracht.
De decors worden aange
bracht op panelen (8). De
paneelconstructies kunnen
zeer complex zijn, bijvoor
beeld als ze het interieur
van een compleet gebouw
moeten voorstellen.

Matting is een techniek met behulp waarvan op
het scherm de voorgrondbeelden van de ene bron
kunnen worden gecombineerd met het decor van
een andere bron. Als een camera op een presenta
tor is gericht, een tweede op een andere scène en
een derde op een silhouet (‘matte’ genoemd), kan
een SEG de beelden zo combineren dat de presen
tator binnen het silhouet verschijnt, omgeven door
de achtergrondscène.
Chroma-key (links) is een modernere en wijd
verspreide techniek met hetzelfde resultaat als
matting. De presentator wordt tegen een achter
grond van een kleur opgenomen (meestal blauw,
waarvan de waas het minst overheerst bij de
menselijke huidkleur). Een SEG kan dan het
blauwe gebied vervangen door een ander beeld,
zoals deze bergen.
Met deze technieken kan een cameraobject
worden overgebracht naar een geheel ander decor
- een vliegveld bijvoorbeeld, of het strand van een
eiland in de tropen.
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Elektronische tovenarij
Het gebruik van videoapparatuur bij dramaprodukties heeft wellicht aanzienlijk meer ruimte ge
schapen voor creatieve en originele inbreng, de
portable videocamera en -recorder bieden de re
porter spectaculaire mogelijkheden om zijn actuele
nieuws razendsnel op het scherm te krijgen, maar
velen zijn van mening dat de meest revolutionaire
resultaten op het gebied van de videografie wel
worden geboekt in de reclamewereld. Hoewel in ons
land de reclamebureaus allang met video werkten
kon men tot 1982 de reclamespots niet aanleveren
op video om ze door de STER uitgezonden te
krijgen.
Of er nu een wasmiddel of een auto wordt
aangeprezen, het belangrijkste kenmerk van een
televisiespot moet zijn dat de boodschap die deze
bevat, nog bij de kijker is blijven hangen wanneer
hij de rest van wat hij die avond gezien heeft, allang
is vergeten. En dat terwijl een reclamespot maar
enkele tientallen seconden mag duren! De financiën
spelen hierbij de hoofdrol: televisie bereikt een
enorm publiek, de vraag naar TV-tijd is groot, maar
de kosten zijn hoog. De klanten zijn bereid fabuleu
ze bedragen te betalen om hun produkten zo
overtuigend mogelijk gepresenteerd te zien, maar
verlangen voor hun geld dan ook originaliteit, en dat
op een terrein waar alles al eens eerder schijnt te zijn
bedacht.
Er zijn reclamebureaus die zich op het produce
ren van complete commercials specialiseren. Deze
werken soms met apparatuur voor bijzondere ef
fecten, waarvoor investeringen nodig zijn die in de
honderdduizenden lopen. Zo is het technisch geen
enkel probleem opnamen van twee camera’shte
mengen, een studiomodel door middel van de
chroma-key-methode bijvoorbeeld midden in de
woestijn terecht te laten komen of ingewikkelde
beeldpatronen te maken. Dit zijn analoge effecten,
waarbij de inkomende signalen van de camera’s
worden beïnvloed door met het gewenste patroon
overeenkomende golfvormen. Nog duurder zijn de
trucs die men met computer-bestuurde frame-store
apparatuur kan uithalen. Deze coderen het beeld
digitaal en kunnen het dan naar wens uitrekken,
ineen drukken en zelfs draaien. Mét de andere door
de computer bestuurde apparatuur, zoals monta
getafels, tekst- en kleurengeneratoren, scheppen
deze oneindige mogelijkheden voor de videografie.
Toch zijn wellicht het geduld en de bekwaamheid
van al degenen die aan de produktie van een
televisiespot meewerken, het kostbaarst. Er blijven
altijd klussen en klusjes die niet kunnen worfen
overgenomen door apparaten. Een erkende reclamegrootheid zei eens dat hij per dag gemiddeld
twaalf seconden afgerond materiaal produceerde maar dat was wel twaalf seconden videoperfectie!
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Een frame-store-computer reduceert een
beeld tot een deel van het
scherm en laat het rond
draaien, terwijl het een
spoor van dezelfde beel
den achterlaat.

ïf lj'1
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Terwijl het ronddraait
wordt het beeld groter.
Dan deelt de computer
het scherm in tweeën,
schuift het plaatje naar
één kant en vormt in de
andere helft het spiegel
beeld.

r

1

>

Ten slotte schuift de
computer de beeldhelften uiteen, waardoor er
een derde vlak ontstaat.
Dit fragment van enkele
seconden is maar een
voorbeeld van de vele
mogelijke effecten.
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In deze moderne monta
gekamer kan elk apparaat
afzonderlijk worden be
diend, maar het geheel
wordt bestuurd via hei
toetsenbord van de com
puter, links op de desk.
Een stereo audiomixer
en -bandrecorder, een videomixer, een digitale
toonregelaar, vier appara
ten voor digitale effecten,
één 5-cm- en drie 2,5-cmvideotaperecorders en een
stuk of tien monitors wor
den door deze computer
verenigd tol een systeem
waarmee zo ingewikkelde
beelden kunnen worden
gemaakt dat het jaren in
plaats van dagen zou kos
ten als al deze machines af
zonderlijk zouden moeien
worden bediend.

VER HQaSOBfe
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Voor een TV-spot kunnen
beelden uit velerlei bron wor
den gebruikt: motorolie die uit
een fles loopt.

Film van een tijger, vanaf een
veilige afstand opgenomen,
wordt uit een archief gehaald.

Met digitale apparatuur
wordt het plaatje van de tijger
vergroot, alsof de camera in
zoomt.

De hele opname van de groter
wordende tijger wordt ge
plaatst in de achtergrond van
uitstromende olie.

F

Voor elk beeld wordt de om
trek getekend, om de tijger uit
de achtergrond te lichten.

In het laatste plaatje staat de
tijger, nu omgeven door een
elektronisch aureool, bij een
motor.
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Van beroep: videograaf
Videografie is een hobby bij uitstek. Door de
uitgebreide mogelijkheden en de eindeloze uitda
ging van de fantasie zal ze niet snel gaan vervelen.
Maar videografie kan ook een rol spelen in de
manier waarop je de kost verdient: indirect, als
hulpmiddel in je zaak of beroep, of direct, als
dagelijks werk. Video wordt op vele terreinen steeds
meer gebruikt, bijvoorbeeld in het onderwijs, maar
ook in de zakenwereld. Iedereen die beschikt over
voldoende vaardigheid en de apparatuur om goede
tapes te produceren, kan van de videografie zijn vak
maken.
In handel en industrie is een toenemende be
hoefte aan videotapes om nieuwe produkten te
verkopen, mensen op te leiden, aandeelhouders
voor te lichten, klandizie te werven, enzovoort.
Deze vraag overtreft het aanbod verre.
Ook buiten deze wereld zijn er ruime mogelijk
heden om de kost te verdienen met de vervaardiging
van tapes zoals wij eerder in dit boek beschreven. Zo
wordt men zich er steeds meer van bewust dat video
een uitstekend medium is om belangrijke familie
gebeurtenissen zoals trouwerijen, Bar Mitswa’s,
doopplechtigheden en geboortefeesten te vereeuwi
gen. Velen zullen dit, bij gebrek aan apparatuur en
ervaring daarmee, graag helemaal overlaten aan een
professional, zoals ze nu een beroepsfotograaf een
reportage laten maken.
Tussen deze beide uitersten liggen tal van moge
lijkheden, rijp om aangeboord te worden. Reisbu
reaus gaan hun klanten hotels en omgeving in verre
oorden steeds vaker op video tonen, want dat
spreekt meer tot de verbeelding dan folders.
In het onderwijs worden videotapes gebruikt
waar bijvoorbeeld herhaalde demonstraties om
slachtig, tijdrovend en/of duur zijn. Van de meest
gecompliceerde chirurgische ingreep lot de berei
ding van de meest geraffineerde gerechten van de
haute cuisine, van het correct hanteren van de
figuurzaag tot de opvoering van een beroemd
drama, het kan allemaal op videotape worden
vastgelegd, kortom: er zijn zoveel mogelijkheden
als er opleidingen zijn.
Professionele sportlui maken nu al op ruime
schaal gebruik van de mogelijkheden die video hun
biedt om hun tactiek en techniek te verbeteren, en
er is geen enkele reden waarom amateursporters
niet hetzelfde zouden gaan doen.
Een van de gevolgen die de razendsnelle ontwik
keling van de chip-technologie, met haar ingrijpen
de gevolgen op TV- en videogebied, zal hebben, is
dat de kabelnetten zullen worden ontsloten voor
locale en regionale uitzendingen, en daarmee on
getwijfeld voor reclame-uitzendingen gericht op
stad of streek. Het kortstondige maar niettemin
onstuimige leven van de vele etherpiraten heeft dat
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indertijd zonneklaar aangetoond.
En dan het verschijnsel ‘films-kijken-op-debeeldbuis’ - dat is zo populair dat er heel wat
videoclubs en videotheken (om maar niet te spreken
van de videopiraten) hun bestaan aan danken. Alle
reden om erover te denken zélf films te gaan maken!
Toch is dit ook de plaats om een waarschuwend
woord te laten horen. Zodra je betaalde opdrachten
gaal uitvoeren moet je professioneel tegenover je
vroegere hobby staan. Je kunt bijvoorbeeld niet
experimenteren op kosten van je opdrachtgever,
want die verlangt een produkt dat voldoet aan zijn
eisen en niet het resultaat van een mislukt experi
ment, hoe interessant dat ook is voor de liefhebber.
Bepaal je daarom tot de werkwijzen die je kent en de
technieken waarmee je ervaring hebt.
Probeer problemen zoveel mogelijk te voorkó
men. Inspecteer altijd je apparatuur vóór je aan het
werk gaai. Zorg ervoor dat je alles meeneemt als je
op locatie gaat opnemen. Maak een lijstje en loop
dat elke keer zorgvuldig na vóór je vertrekt, om er
zeker van te zijn dal je niets vergeel. Het gebeurt
maar al te snel dat er iets achterblijft als je wat dit
betreft op je geheugen vertrouwt. Wij moesten eens
driehonderd kilometer terug naar huis rijden omdat
we een simpel statief vergeten waren, eenvoudigweg
doordat we het bij thuiskomst de vorige avond niet
op de gebruikelijke plek hadden gelegd. Als je
professioneel werkt zijn dit soort foutjes duur!
Houd vanaf het allereerste begin een boekhou
ding bij. Splits alle kosten en baten uit per post en
per opdracht, zodat je gemakkelijk kunt berekenen
wat het winstresultaat is. Als je het eenmaal druk
krijgt zul je bijvoorbeeld telefoon- en autokosten
gemakkelijk vergeten, maar die lopen dan wél snel
op. Schakel zonodig een boekhouder in.
Behalve het inschakelen van een boekhouder dien
je bij het ‘ondernemen met video’ je in te schrijven
bij de Kamer van Koophandel, ook als je nog in
loondienst bent bij iemand anders. Je krijgt dan te
maken met BTW, die terugvorderbaar is, of je
wordt vrijgesteld via de ‘regeling kleine onderne
mers’. Eventuele winsten zul je bij je inkomen
moeten tellen en het is mogelijk, dat je daardoor qua
inkomen in een hoger tarief valt. Zo betaal je over de
winst belasting. Een B.V. oprichten heeft pas zin,
als je meer dan f 100,000 omzet.
Wanneer de zaak lekker draait moet je overwegen
geld te investeren in apparatuur. Wellicht geeft
bijvoorbeeld een duurdere camera een beter plaatje
of meer bedieningsgemak, of kun je met meer
lampen fraaiere binnenopnamen maken. Ook een
U-matic recorder kan een aanwinst zijn, al willen je
meeste klanten VHS of Bentamax cassettes. Im
mers, de originele opnamen zijn dan in ieder geval
van betere kwaliteit.
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Het is niet nodig al bij de aanvang een uitgebreide
uitrusting aan te schaffen. Bijna alle apparatuur kun
je huren, en door dat te doen kun je meteen
experimenteren met verschillende soorten, merken
en typen. Je kunt ook een montagekamer huren,
waardoor je wordt verlost van de noodzaak de
volgorde en lengte van de shots tijdens het opnemen
te bepalen. En ten slotte is ook de machine: ie voor
het maken van speciale effecten te huur.
Koop alleen nieuwe apparatuur als die werkelijk
haar geld opbrengt, dus weeg altijd de kosten van de
aanschaf af tegen de huurprijs voor je een verleide
lijke accessoire koopt. Die zelfdiscipline onder
scheidt de zakenman van de hobbyist!
Hoe goed je uitrusting ook is, je zult altijd
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assistentie nodig hebben, al is het in het begin
misschien alleen maar om te helpen de apparatuur te
dragen en op te stellen. Daarvoor kun je dan mensen
aantrekken die werken op part-time-basis. Als de
zaak goed gaat lopen kun je beginnen te denken aan
vaste medewerkers. Belangrijk is in beide gevallen
dat je je mensen, net als je apparatuur, in alle
opzichten goed verzorgt. Achterin dit boek is een
adressenlijst opgenomen, waarin een groot aantal
professionele diensten staat.
Op de volgende pagina’s zullen we nader ingaan op
enkele manieren waarop je als beroepsvideograaf
bezig kunt gaan. Het terrein is nog vrijwel onont
gonnen, en het is nü de tijd om het te gaan
exploreren en exploiteren!
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F amiliege beurtenissen
Hei vereeuwigen van trouwerijen, doopplechtighe
den, geboortefeesten en dergeiijke belangrijke fa
miliegebeurtenissen is een van de terreinen waarop
je als videograaf zeker klandizie kunt verwachten,
en waarop het zonder meer mogelijk moet zijn een
redelijk belegde boterham te verdienen. Mensen
hebben nu eenmaal een redelijk bedrag over voor
een tastbare herinnering aan een belangrijke ge
beurtenis in hun leven, die ze maar éen of enkele
malen zullen meemaken. Hel vastleggen van dit
soort festijnen biedt wellicht de meeste mogelijkhe
den voor de beginnende enthousiaste videoprofessional, daar de volgorde van de handelingen vooraf
nogal precies wordt vastgelegd.
Denk daarom echter niet dat het hier om gemak
kelijke klusjes gaat! Er zijn altijd allerlei problemen
die kunnen opdoemen en valkuilen waar je in kunt
tuimelen; en zelfs al heb je veel ervaring, dan nog
moet je altijd op je qui-vive zijn, want geen twee
gelegenheden zijn hetzelfde. Vóór je je eerste op
dracht aanneemt is het in ieder geval raadzaam het
opnemen van zo’n familiefeest een paar keer te
oefenen.
Begin met het indelen van het festijn in een aantal
fasen. Bespreek met je klanten wat ze beslist op de
tape willen hebben: de aankomst van de gasten, het
aansnijden van de bruidstaart, enzovoort. Zorg
ervoor dat je kunt realiseren wal ze wensen: willen
de klanten je bijvoorbeeld laten opnemen dat gasten
ergens vertrekken en elders weer aankomen, dan
moet er voor jou tijd in het schema worden inge
bouwd om je te verplaatsen, je apparatuur in en uit
te pakken en deze weer te installeren.
Bij het filmen van volwassenen moet je er reke
ning mee houden, dat deze krampachtig gaan
reageren, zodra ze merken, dat ze gefilmd worden.
Stel daarom nooit je camera op een in ’t oog vallende
plaats op, maar eerder langs de kant. Met een
statief, zoomen, totalen en halftotalen bereik je veel.
Zoek ook van tevoren uit of je overal kunt en mag
komen. Sommige religieuze plaatsen zijn alleen
toegankelijk voor mensen die een bepaald geloof
aanhangen, op andere mogen geen opnamen wor
den gemaakt. Als gebruik van een camera niet is
toegestaan, kun je misschien een audiorecorder
installeren en de opgenomen geluiden op de een of
andere manier gebruiken voor de videotape.
Als je de ceremonie wel mag opnemen is het zaak
originele, boeiende en technisch perfecte beelden te
maken zonder iemand in de weg te lopen.
Het vastleggen van bijvoorbeeld een diner na de
ceremonie kan zo zijn eigen problemen met zich
brengen. Het geheel duurt meestal te lang voor één
band, beperk je daarom tot de hoogtepunten. Deze
kunnen echter wél onverwacht komen, dus blijf
alert. Denk eraan dat jij aan het werk bent.
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Plannen van shots en opnameposities
Begin de tape mei een shot dat meteen de aandacht
vestigt op je onderwerp, bijvoorbeeld door het
gebouw op te nemen waarin de gebeurtenis gaat
plaatsvinden en dan in te zoomen op een aankon
diging of een uitnodiging op een mededelingen
bord. Hierdoor heb je dan meteen een titel voor de
band.
Plan van tevoren de opnamen die je bij de
ceremonie zelf wilt maken, en vanuit welke posi
ties, afhankelijk van wat er gebeurt.
Wissel beelden van de hele groep af met closeups, dat maakt de film levendiger.
Houd rekening met heldere lichtbronnen: ra
men, kaarsen, enzovoort.
Zorg voor een verband tussen twee achtereen
volgende shots als er van locatie wordt gewisseld,
bijvoorbeeld door uit te faden op een pas getrouwd
stel dat de kerk verlaat, en weer in te faden als ze
op de receptie de gasten verwelkomen.
Als er speeches worden afgestoken kun je het
geluid langzaam wegdraaien terwijl je enkele clo
se-ups maakt van gezichten van mensen die luiste
ren, en de laatste woorden of de toost weer
opnemen.
Eindig de tape met een shot waarin het geluk
een hoogtepunt vindt, zoom in en fade uit naar
zwart.
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Kies een goede positie
voor het opnemen van de
hoogtepunten van een reli
gieuze ceremonie, van vo
ren (boven) of van opzij;
zoom af en toe in voor clo
se-ups.

Richt bij geplande drama
tische momenten eens
eerst op de verwachtings
volle gezichten van de
gasten (links), voor je de
camera naar het gebeuren
zelf draait.

De hoofdpersonen: kind,
ouders, bruid, bruids
meisjes, bruidegom (geheel
links), moeten de sterrollen
spelen, maar door tijdge
brek zul je soms moeten
kiezen wat je opneemt: het
bruidspaar als het aankomt
bij de kerk óf als het naar
het altaar loopt, de gasten
als ze vertrekken van het
stadhuis óf als ze aanko
men bij de receptie, enz.
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Sportinstructie
Bij het maken van een professionele videotape gaat
het meestal om het schieten van tevoren geplande
opnamen. Er kan echter ook gebruik worden ge
maakt van ‘ruwe’ beelden, die meteen na het
opnemen kunnen worden afgespeeld. Als mensen
zichzelf op video zien zoals anderen hen zien,
kunnen ze hun hafdelingen en bewegingen objectief
bekijken en zich er een idee van vormen hoe deze
kunnen worden verbeterd. Zo goed als voor acteurs,
politici, docenten, TV-journalisten enzovoort, kan
deze methode vrucht afwerpen voor professionele
zowel als amateursporters.
Er zijn inmiddels al heel wat ‘beroeps’ die de
mogelijkheden van het gebruik van video hebben
ontdekt. Eén van de voordelen is voor hen natuur
lijk van enorme betekenis: de onmiddellijke be
schikbaarheid van de beelden. Er is geen enkele
reden te bedenken waarom niet ook amateurspor
ters steeds meer zouden gaan zien in hel gebruik van
video - en daarmee wellicht van de diensten van een
videograaf.
Je hebt alleen een camera, een recorder en een
monitor nodig. Features als slow motion, beeld-nabeeldweergave en stilstaand beeld op de recorder
zijn natuurlijk pluspunten voor klanten die hun
sportprestaties willen verbeteren, want de/e maken
een nauwkeurige analyse van de lichaamsbewegin
gen mogelijk.
Wellicht is er bijvoorbeeld een tennisclub die
gebruik wil maken van je diensten. Laat je duidelijk
uitleggen welke actie een bepaald clublid wil ver
beteren en bepaal aan de hand daarvan je opnamepositie. Maak enkele opnamen en speel de band dan
af, zodat de tennisspeler kan zien wat hij fout doet.
Als de leraar van de club erbij is, maak dan
opnamen elke keer nadat deze zijn leerling heeft
geïnstrueerd, zodat op de band te zien is hoe je
klant vordert. Wellicht kun je als extraatje een
filmpje tonen van een tennisprof die dezelfde bewe
ging uitvoert, dan kan de leerling zich daaraan
optrekken. Als je bijvoorbeeld een opname van een
sportevenement, die ter ondersteuning dient, van de
TV opneemt, moet je je bewust zijn, dat er auteurs
recht op kan rusten.
Zo kun je bijvoorbeeld service, forehand en
backhand van een tennisspeler apart opnemen en
hem daarna in het spel volgen, zodat de leraar er
punten van tactiek en plaatsbepaling op de baan uit
kan lichten.
De opsomming van sporten waarbij deze manier
van visuele analyse kan worden toegepast is bijna
eindeloos: golf, karate en judo, duiken, atletiek, en
ga zo maar door; de videografie kan de beoefenaars
beelden van zichzelf verschaffen die ze op geen
enkele andere manier te zien zouden kunnen krij
gen.
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Via videoband kunnen
schermers de bewegingen
en hei voetenwerk van
zichzelf en de tegenstander
bestuderen.
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De stand van armen en
handen is zeer belangrijk
bij basketball. Door bewe
gingen beeld na beeld te
bekijken kunnen spelers
hun techniek verbeteren.

Visual search maakt het
mogelijk de band op vijf
maal de normale snelheid
af te zoeken (1), vooruit of
achteruit, om een bepaalde
passage die je zoekt snel te
kunnen vinden.
Slow motion (2) toont de
beweging met geringere
snelheid.
Nog nauwkeuriger kan
ieder detail van de actie
worden bekeken bij beeldna-beeldwecrgave (3).

Voor nóg gedetailleerder
studie kan een enkel beeld
(4) geheel worden stilge
zet.

Door een statief te ge
bruiken kun je je verzeke
ren van scherpe beelden.
Zorg ervoor dal je niet
hoeft uit te zoomen om de
hele beweging erop te krij
gen. Vermijd het tegen de
achtergrond van een helde
re hemel of legen de zon in
op te nemen: de bewegin
gen van een silhouet kun
nen niet zo gedetailleerd
worden bekeken.
Voor doeleinden, als
sportinstructie, waarbij
beeldstilstand van essen
tieel belang is, blijkt vooral
de videodisc zeer goed te
voldoen.
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Commerciële perspectieven
Televisie biedt de beste manier van reclame maken
die de zakenwereld ten dienste staat. Wellicht lijken
TV-spots, gemaakt tegen duizelingwekkende prij
zen en met de meest geavanceerde apparatuur,
lichtjaren verwijderd van wat jij aan kunt, maar dat
is slechts een kwestie van gradatie.
Het medium televisie bereikt een zo groot
publiek dat ook de duurste reclamespots hun geld
kunnen opbrengen. Er zijn echter ook adverteer
ders die een kleinere - speciale of locale - doelgroep
hebben. Zo zal de eigenaar van een klein hotel die
reclame wil maken voor zijn accommodatie en haar
omgeving, zich tot reisagenten richten en niet op het
landelijke televisienet adverteren. Hier ligt onze
markt!
Het gebruik van videoadvertenties zal snel toe
nemen. Regelmatig worden in warenhuizen al demonstratietapes getoond van nieuwe produkten.
Fabrikanten zullen videocassettes gaan sturen naar
groot- en/of detailhandel bij wijze van direct-mail.
En in ‘videoscopen’ zullen reclames worden ver
toond van plaatselijke en regionale bedrijven. Deze
zullen hun commerciële boodschappen straks on
getwijfeld ook kunnen uitzenden op plaatselijke
en/of regionale kanalen van de kabelnetwerken.
Want alle verwikkelingen en discussies rondom het
landelijke televisieadverteren hebben voldoende
aangetoond dat de reclame-inkomsten onmisbaar
zijn voor de zendgemachtigden.
Een kapper, of een autodealer, zou de eenvoudig
ste manier van reclame maken kunnen benutten,
wellicht een opname van een diaserie. Dat kan voor
hem voldoende zijn: drie of vier kapsels, of de
nieuwste lijn van het automerk waarin hij handelt,
met beknopte informatie op tekstkaarljes.
Dit komt misschien wat amateuristisch en weinig
fantasierijk over, maar als het is wat je klant wil,
bedenk dan goed dat het werken met dia’s je ertoe
dwingt de essentie van je onderwerp in één beeld te
vangen. Zorg voor mooie en technisch goede
plaatjes, en gebruik ze met fantasie. Installeer bij
het vastleggen op video twee projectors en een
overvloei-apparaat, zodat je opeenvolgende dia’s in
elkaar kunt laten overgaan. Een diaserie van een
langzaam bewegend object kun je zó opnemen dat
het lijkt te bewegen, of je kunt, door nog meer
projectors te gebruiken, een serie beelden opnemen
waarbij in één plaatje telkens een detail verandert.
Wil de klant dat je bewegende beelden gebruikt,
houd er dan rekening mee dat reclameboodschap
pen altijd kort moeten zijn. Denk in termen van een
seconde of twee per shot. En zet al je creativiteit in
om het onverwachte of ongebruikelijke te vangen in
de plaatjes die essentiële informatie bevatten. Het
kortstondig piratentijdperk heeft bewezen dat dit
met succes in praktijk gebracht kan worden.
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Offerte doen
1 Begroot allereerst zo nauwkeurig mogelijk de
kosten aie je moet maken, en calculeer een
percentage in voor onvoorziene uitgaven. Ver
geet de afschrijving op je apparatuur niet!
2 Voeg daaraan toe wat je aan de opdracht wilt
verdienen, in relatie tot de aard van de klus en
de tijd die je eraan denkt te besteden. Vergeet
niet de tijd die je in de auto zit om de locatie te
bereiken én de tijd die je gebruikt voor bespre
kingen met je klant, mee tc rekenen.
3 Misschien moet je in het begin de prijs een
beetje aantrekkelijker maken door je winst tc
drukken, maar pas daarmee op.
4 Maak een volledige planning van de produktie
en leg deze schriftelijk vast.
5 Als de klant veranderingen wil nadat je bent
begonnen, calculeer dan eerst wat deze kosten
(eventueel extra werk niet vergeten!) en laat de
klant beslissen of ze hem het geld waard zijn.
6 Denk eraan dat de duurste produktie niet altijd
de beste is. Het huren van geavanceerde appa
ratuur schroeft bijvoorbeeld de kosten op, ter
wijl de cliënt wellicht meer ziet in een eenvoudi
gere, dus goedkopere, produktie.
7 Een goede maatstaf bij het vaststellen van de
prijs is te overwegen wat het alternatief is van de
cliënt. Gaat het om lokale reclame bekijk dan
wat de cliënt kwijt zal zijn aan kosten om de
advertentie te maken en te plaatsen in bijvoor
beeld een plaatselijke krant.
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Probeer de produktie te
verlevendigen tegen zo
laag mogelijke kosten.
Reclamebureaus en -afde
lingen van bedrijven heb
ben vaak materiaal be
schikbaar voor promotiedoeleinden. Een luchtop
name van het parkeerter
rein van een auto-importeur(boven) kan bijvoor
beeld heel goed worden
gebruikt in een videoreclame voor het betref
fende merk - gratis!
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Plaatselijke beroemdheden (links) zijn vaak wel
bereid tegen een geringe
vergoeding mee te werken
aan een reclamefilm, voor
al als het een plaatselijk
produkt betreft.
Het risico dat het weer
ongunstig is op de dag dat
je de buitenopnamen wilt
maken, dien je overigens in
te calculeren als je offerte
doet.
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Video-erotiek
Video betekent voor veel mensen vooral één speciaal
type produktie: de zogenaamde ‘film voor volwas
senen’. De rubriek erotica beslaat dan ook een flink
deel van de catalogus van menig videotheek. Maar
ook het zélf maken van erotische opnamen wordt
onder videoliefhebbers steeds populairder als hob
by of een kunstuiting. Bij sommige tijdschriften
komt het in zwang de abonnees op te roepen hun
erotische films in te sturen. De beste worden dan in
het blad besproken, de tape wordt gekopieerd en de
titel wordt op de lijst van aangeboden produkties
geplaatst. De redacties van deze tijdschriften geven
er blijk van oog te hebben voor de specifieke
voordelen van amateurerotiek - en natuurlijk voor
de commerciële aspecten van het in roulatie brengen
van haar produkten, want Turks fruit, Last tango in
Paris of Deep Throat hebben de meeste cinefielen
onderhand wel gezien!
Het opnemen van video-erotiek is in één opzicht
nog moeilijker dan het maken van andere tapes: de
camera-angst zal bij velen nog groter zijn. Door veel
te experimenteren en degenen die je filmt alle steun
te geven, kun je hen echter helpen zich ontspannen
te gaan voelen voor de camera, en dat is nodig wil je
opnamen maken die natuurlijk overkomen.
Het wil weleens helpen je ‘acteurs’ de erotiek
eerst een beetje te laten parodiëren en daar samen
om te lachen. Terwijl een vrouw bijvoorbeeld
overdreven een strip-tease-danseres nadoet, kan ze
haar remmingen kwijtraken en steeds meer van haar
sensuele gevoelens in de act gaan leggen.
Bepaalde shots zullen meer belichting vereisen
dan past bij een sensuele sfeer. Begin in ieder geval
te experimenteren met niet te veel licht.
Wat het opnemen zelf betreft geldt voor videoerotiek natuurlijk hetzelfde als voor elke produktie:
pas camerapositie, kleding, locatie, enzovoort, zo
goed mogelijk aan bij de sfeer van elke shot.
Veel films die de naam hebben nogal onthullend
te zijn, blijken bij nadere beschouwing niet méér
bloot te vertonen dan je op zonnige dagen op het
strand kunt zien. Hier spreekt de kracht van de
suggestie, de context, de sfeer: de kijker vult zelf
aan wat de camera nét niet laat zien. Juist het feit dat
de fantasie in gang wordt gezet maakt de erotische
film!
In de video-erotiek hebben amateurs de kans
betere produkten te maken dan professionals. Goe
de opnamen krijg je door originaliteit, een creatieve
benadering en betrokkenheid bij degenen vóór de
camera, en de amateur kan rustig in zijn eigen
tempo werken in plaats van gebonden te zijn aan een
strak commercieel tijdschema en te moeten werken
met modellen voor wie het acteren gewoon een
manier is om de kost te verdienen. Je kunt er heel
wat uurtjes gezond plezier aan beleven!
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Bij veel videocassetterecorders kan een afstandsbedieningspaneel worden aangeschaft, dat
je ook bij het opnemen kunt gebruiken als je zelf
voor de camera staat. De signalen tussen zo’n
‘remote control’ en de recorder worden overgebracht via een kabel of door middel van infrarode
stralen.
Sony maakt camera’s met afneembare zoekers
en verkoopt hiervoor een speciale verlengkabel en
een afstandsbediening met zoomregelaar (onder),
waardoor je de camera op afstand kunt bedienen
en toch in de zoeker kunt kijken.

r
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Belichting, achtergrondkleur en camerapo
sitie moeten samenspelen
om de gewenste huidtinten
(boven) te verkrijgen. Door
de rood-gevoeligheid iets
te verhogen kun je de op
name warm en romantisch
doen overkomen. Nadruk
op blauw geeft een wat kli
nisch, koud beeld. Denk
eraan dat de kamer voor dit
soort opnamen niet te koud
mag zijn, anders krijg je
close-ups van kippevel!

Er hoeft niet per se een
verhaal in de film te zitten.
Je kunt ook een aantal
shots achter elkaar zeggen
die jij bijzonder aantrek
kelijk of opwindend vindt
(links). Probeer elke ver
andering of verbetering die
je kunt bedenken, en wees
erop voorbereid dat je
sommige shots zult moeten
overdoen of laten verval
len.
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Videoportretten
Zangers, modellen, dansers, acteurs - kortom: al
wie in zijn beroep goed moet overkomen bij zijn
publiek, kan video gebruiken om ‘zichzelf te verko
pen’. Een opname van een acteur die werkelijk
optreedt is bijvoorbeeld vaak veel overtuigender
dan een auditie, gehouden onder omstandigheden
die de concentratie verstoren.
Professionals die eraan gewend zijn op te treden
voor publiek, hebben veelal geen ervaring met het
werken voor de camera. Laat hen daarom zoveel
mogelijk profiteren van hun routine. Terwijl zij op
hun eigen manier hun voorstelling geven vertaal jij
dal in videobeelden: Wat is de beste belichting?
Waar ga je opnemen - op locatie, waar het optreden
het natuurlijkst is, of in de studio, waar jij je minder
hoeft aan te passen aan de omstandigheden? Wan
neer zoom je in, wanneer uit? Hoe kun je afwisseling
brengen in lange passages?
Al maak je een tape van maar enkele minuten, er
is altijd ruimte om de veelzijdigheid van je onder
werp te laten zien. Een mannequin neem je op in
zoveel mogelijk kledingstijlen, een acteur in een
variëteit van rollen. Door het tempo hier en daar wat
te vertragen kun je zijn of haar speciale kwaliteiten
benadrukken.
Hoewel professionals gewend zijn aan repeteren,
kun je het optreden beter niet te vaak onderbreken.
Maar aarzel niet opnamen over te doen.
Je zult voor het maken van een videoportret
meestal geen draaiboek hoeven maken: het meeste
ligt al vast. Is het onderwerp een mannequin dan
kun je bijvoorbeeld voor een passend achtergrondmuziekje zorgen en wal persoonlijke informatie
laten inspreken - wellicht wil ze dat zelf doen.
Houd in gedachten dat de markt waarop jouw
klant zich begeeft, veeleisend is, en dat ook kan zijn,
want in de wereld van zang, dans en theater, in het
modewezen, enzovoort, is veel aanbod. Je kunt er
daarom van uitgaan dat je cliënt geduchte concur
rentie te bekampen heeft, dus de kwaliteit van het
videoportret dat jij van hem of haar vervaardigt, is
van bijzonder groot belang. Maak er aan de andere
kant niet te veel een reclamespot van - laat het talent
zoveel mogelijk voor zichzelf spreken.
Wellicht een voor de hand liggende tip is: maak
ook een videoportret van jezelf als professioneel
videograaf. Maak, geholpen door een assistent of
een collega, een band die mogelijke klanten kan
laten kennismaken met jou, je werkwijze, je appa
ratuur en natuurlijk je produkten. Laat de veelzij
digheid van je bedrijfje goed uitkomen, toon enkele
bijzonder geslaagde opnamen, geef, als je dat wilt,
een prijsindicatie, enzovoort. Maak zo’n ‘comercial’
van je zelf niet te lang. Niemand heeft tijd en zin het
allemaal te bekijken. Als een mogelijke klant geïnte
resseerd is, neemt hij contact met je op.
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De video-presentatiemap
Vóór de komst van video konden modellen alleen
foto’s laten zien om opdrachtgevers er een indruk
van te geven hoe ze eruit konden zien. Maar aan
zulke foto’s konden dezen niet zien hoe goed ze
een produkt konden demonstreren, of hoe over
tuigend ze hun stem konden laten klinken.
Aan de hand van een videoportret, zorgvuldig
zó samengesteld dat alle kwaliteiten van een model
worden belicht, kan een opdrachtgever precies
vaststellen waarvoor hij hem of haar kan gebrui
ken.
Als je klant kopieën van een band wil meenemen
naar modellenbureaus, reclameagenten, enzo
voort, of ze hun wil toesturen, is het zaak deze in
alle verschillende soorten te leveren.
Portable videoapparatuur biedt vele mogelijk
heden. Zo zijn er recorders ontwikkeld die niet
groter zijn dan een attaché-koffertje, en die zijn
voorzien van een kleine monitor; daarmee kan je
model op stap, om volledig uit de verf te komen
doordat de opnamen voor zijn of haar videoportret
zijn geschoten onder gunstige omstandigheden en
de videograaf er al zijn technische vaardigheid en
creatieve originaliteit in heeft gelegd.
Bij al deze geweldige ideeën moet je natuurlijk
nooit uit het oog verliezen dat het flink in de
papieren kan lopen: verschillende formaten tapes,
draagbare video in een attaché-case, etc. Het
verdient aanbeveling van te voren in te schatten of
je zulke investeringen terug kunt verdienen.
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Het Nederlands Dans
Theater gebruikt video als
hulpmiddel bij het oefe
nen. In plaats van hun rol
len alleen gezamenlijk te
repeteren, oefenen dansers
individueel aan de hand
van videobeelden van de
laatste repetitie.
Het opnemen van zo’n
balletuitvoering geeft de
cameraman niet veel speel
ruimte. Deze plaatjes van
Miniaturen, gechoreogra
feerd door Nils Christe,
werden geschoten met een
camera achter in de zaal.
Zulke opnamen zijn wat de
dansers nodig hebben. Als
leer- of oefen middel moet
een videotape echte en
functionele beelden be
vatten en geen quasi-artistieke invallen van de came
raman. Plaatjes als deze
bewijzen de kwaliteit van
de dansers, niet die van de
videograaf.
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Videocatalogi
Videocassettes kunnen handige hulpmiddelen zijn
voor wie iets te verkopen heeft. Een reisagent kan ze
bijvoorbeeld gebruiken om zijn klandizie korte
impressies van vakantieoorden te geven, een archi
tect kan een videotheek opbouwen om zijn cliënten
zijn werk te laten zien, een makelaar kan werken
met een videocatalogus.
Het samenstellen van zo’n collectie stelt weer zijn
specifieke eisen aan de videograaf. Het beste kun je
voor ieder onderwerp - ligging, huis, kamers evenveel bandtijd reserveren. De klant zal er tevo
ren veelal reeds een idee van hebben hoeveel
onderwerpen hij op één cassette wil hebben - dan is
deze tijd gemakkelijk te berekenen.
Toets de wensen van de cliënt echter altijd aan
jouw ervaring als videokenner. Bij een te korte
bandtijd zullen de onderwerpen niet voldoende uit
de verf komen. Trouwens, de kosten van de produktie hangen veel meer af van het aantal onder
werpen dan van de tijd die je aan elke object
besteedt of het aantal cassettes dat je gebruikt.
Om de kosten van de opdracht te begroten moet
je berekenen hoeveel tijd het je gaat kosten elke
locatie te bereiken, je apparatuur op te stellen en het
materiaal op te nemen. Tel daarbij op de tijd die je
nodig hebt om de hele produktie te plannen en door
te spreken met de klant. Calculeer ten slotte je reis-,
telefoon- en materiaalkosten.
Werk voordat je gaat opnemen uit welke shots je
gaat maken en hoe lang deze gaan duren. Dan loop
je de minste kans waardevolle plaatjes te vergeten of
op een te lange totaaltijd te komen. Zorg ervoor alle
aspecten die de klandizie van je opdrachtgever zal
willen zien, objectief te presenteren, en laat de
pluspunten goed tot hun recht komen.
Houd je zo strak mogelijk aan je tijdschema. Als
je zelf kunt bepalen wanneer je gaat opnemen, doe
dat dan bij gunstig weer. Hotels en vakantieoorden
zien er niet uitnodigend uit op een regenachtige
achternamiddag! Als je commentaar wilt laten in
spreken, houd dan in gedachten dat de klant dat
veelal het beste zelf kan doen.
Wanneer je er behoefte aan hebt mensen te laten
optreden, zoek het dan niet meteen te ver weg. De
makelaar die je een catalogus laat maken van zijn
huizenbestand, zal wellicht zelf als presentator
willen optreden, en voor het presenteren van een
video-overzicht van het werk van een architect is de
architect zélf de meest aangewezen persoon. Wan
neer je een aantal hotels in het zonnige zuiden moet
catalogiseren kun je natuurlijk samen werken met
een modellenbureau. Maar kijk ook eens goed rond
in je eigen omgeving - wie weet hoeveel sluimerend
natuurtalent daarin te vinden is! En zoiets bespaart
werkelijk heel veel kosten, want professionele mo
dellen zijn niet goedkoop.
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Een huis verkopen
Begin de tape met een zakelijke, eenvoudige
titelkaart, gevolgd door een shot van het hele huis
vanaf de weg; daarna kun je bijvoorbeeld inzoo
men op de voordeur.
Laat vervolgens de camera rondzwenken in de
hal. Bij deze beelden kan de commentaarstem
opsommen welke ruimten er zijn op de begane
grond.
Verken vertrek na vertrek en leg de nadruk op
aantrekkelijke aspecten: een long shot (groot
totaal) van de zitkamer om de lengte goed te laten
uitkomen, een close-up van de open haard, een
beeld van de handige doorgang tussen keuken en
eetkamer, een overzicht van het luxueuze sanitair
in de badkamer, enzovoort.
Voor de overgang naar de eerste etage kun je de
camera langs de trap naar boven laten zwenken.
Las opnamen door de ramen in als het uizicht
aantrekkelijk is, maar zorg ervoor dat het interieur
door de contrastwerking niet te donker en somber
gaat lijken.
Besluit met een paar shots van de tuin en een
reeks plaatjes van nabijgelegen winkels, scholen,
bus- en tramhalten, enzovoort. De commentaar
stem kan later gegevens inspreken over bereik
baarheid, afstand tot het huis en dergelijke. Zoals
eerder dikwijls is opgemerkt, originele ideeën
verwerken helpt altijd enorm, en kan de doorslag
geven.

Eetkamer
Zitkaiper

J

“I

Entree

Probeer de kijker te laten
zien hoe het huis is inge
deeld. Loop met de camera
op je schouder van de keu
ken naar de eetkamer, en
toon hoe men vandaar in de
zitkamer komt. Laat
eventueel je klant van ver
trek naar vertrek gaan en
deuren openen; de com
mentaarstem kan later

\ kamer

uitleg geven. Las een shot
van de trap in voor je naar
de bovenverdieping gaat.
Denk eraan in zonnige
ruimten de camera niet
recht op de ramen te rich
ten.
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Een pcriscooplens ziet voorwerpen als het ware
door het oog van een insekt. Zo ziet bijvoorbeeld
een via een periscooplens opgenomen gedetail
leerde maquette van een gebouw er op het scherm
uit als een gebouw.
Je kunt zo’n lens als volgt zelf maken. Snijd een
stuk golfkarton met gladde wanden uit zoals
aangegeven bij 1 (onder). Ga met een vingernagel
over de stippellijnen om het vouwen voor te
bereiden en maak een gat dat groot genoeg is voor
de cameralens. Snijd dan een dun, T-vormig
plaatje metaal uit en zet de omgevouwen boven
kant van dc T met plakband vast op de rand van
een planconcave lens (PVC), zodat een kraag

ontstaat. Maak de lens nu zo vast in het gat dat de
gebogen kant aan dc binnenkant van dc periscoop
zit. De stok van de T kan met plakband boven het
gat worden vastgemaakt (2). Plak op de binnen
kant van elke flap een spiegel. Vouw dan het
karton volgens dc stippellijnen en zet het geheel
vast met plakband. Zet de aluminium strip om in
L-vorm: boor in het ene been een gat van 6 mm en
zet hierop de camera vast met de bevestigings
schroef. Zet het andere been met plakband op de
juiste hoogte vast op het huis van de lens.
Voor vergroting kun je een close-up-lensadaptor gebruiken.

Boven

□ rt

ID
Camera met
macrolens

PVC-lens
Licht __

Spiegel

Benodigd materiaal:
golfkarton;
aluminium strip 2,5 x
20 cm;
dun bladmetaal, 10 x
12,5 cm;
plakband;
spiegel, 8 x 10 cm, in
twee stukken gesneden;
PVC-lens van min. 5 cm
0 en brandpuntsafstand
van 56 mm;
bevestigingsschroef voor
camera.

Onder

Begin de opname met een
shot van het huis in zijn
geheel. Dat maak je het
gemakkelijkst met de zon
in je rug. Zorg er daarom
voor dat je op locatie gaat
als de belichting gunstig is,
dan komen details goed tot
hun recht.
Kies voor de openingsshot een voordelige positie

- de indruk van de eerste
beelden is van groot be
lang.
Maak opnamen door de
ramen als de tuin of het
omringende landschap een
fraai uitzicht bieden. En
laat een paar buitenbeclden zien van het huis in
zijn omgeving.

Voor de videotheek van de
binnenhuisarchitect zul je
subtiele details van bij
voorbeeld de inrichting
van een studeerkamer of
het ontwerp van een tafel
moeten vastleggen. Ge
bruik hiervoor een 35-mmfilmcamcra om duur
montagewerk te vermijden
en meer vat te hebben op

de belichting. Zet het ge
heel pas op video wanneer
de opname gereed is.
Voeg voor de afwisseling
shots van schetsen en ont
werptekeningen in.
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Video en industrie
Video kan handel en industrie op vele manieren
dienen. Firma’s kunnen het medium gebruiken om
informatie over hun organisatie of over hun produkten over te brengen op afnemers, opdrachtge
vers, toeleveranciers, medewerkers en aandeelhou
ders, en op het grote publiek.
Stel van te voren vast wat precies het doel is dat je
klant met een bepaalde tape wil bereiken, doe hem
suggesties, maak een overzicht van de opnamen die
je wilt gaan maken en vraag of hij daarmee instemt.
Soms zal het je wat moeite kosten je cliënt af te
brengen van bepaalde vastgeroeste ideeën met be
trekking tot inhoud zowel als presentatie van het
soort film dat je gaat maken.
Bij elke videoproduktie is het zaak met de
beginshot de aandacht te vangen. De eerste beelden
moeten dus aantrekkelijk zijn, of intrigerend. Gaat
het bijvoorbeeld om de introductie van een nieuw
autotype, dan kun je beginnen met een heel nabije
close-up van een deel van de carrosserie als die uil
het verfbad komt. Het licht weerkaatst op de natte
lak. Terwijl je geleidelijk uitzoomt onthul je de hele
carrosserie.
Onconventionele ideeën kunnen prachtige beel
den opleveren. Wij hebben eens een opname gezien
die was gemaakt in een televisiefabriek, waarin
gedeeltelijk gemonteerde toestellen door transport
banden en -armen heen en weer en op en neer
werden bewogen alsof ze een ballet uitvoerden.
In dezelfde film waren beelden gebruikt van een
printplaat die door een soldeerbad werd gehaald.
De opname was gemaakt in de lengterichting van de
transportband, waarvan een gedeelte fel werd be
licht: daarop was de camera nauwkeurig scherpge
steld. Het resultaat was een naderend, vaag, donker
object, dat haarscherp en helder in beeld kwam op
het focuspunt. Samen met de kleuren van het
materiaal en de heldere glans van het soldeerbad gaf
dit een plaatje van haast abstracte schoonheid.
De belichting kan een van de grootste problemen
vormen bij dit soort opnamen. Ga van tevoren
inventariseren wat je mee moet brengen. Als je veel
belichtingsapparatuur nodig hebt, zorg dan voor
een rijdend tafeltje, want je zult vaak grote afstan
den moeten afleggen. Denk eraan dat zo’n tafeltje
door de deuren moet kunnen, en dat je het soms
trappen op en af zult moeten kunnen dragen!
Realiseer je voor je een opdracht aanneemt dat je
een professional onder professionals zult zijn. Men
zal hoge eisen stellen aan je produkt en er ook aan
gewend zijn dat aan dergelijke eisen wordt voldaan.
Dit zal alleen maar des te uitdagender zijn wanneer
je je sporen op videovakgebied inmiddels verdiend
hebt, en vaak zul je kunnen beschikken over een
royaler budget dan je gewend bent. Huur dan eens
een professionele installatie en doe zo ervaring op.
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Instructietape
Moet je een band maken waarmee je opdrachtge
ver personeel wil instrueren, dan is duidelijkheid
de eerste vereiste. Het gaat erom de kijker helder
en exact over te brengen wat hij moet weten om
een bepaalde bewerking uit te voeren.
De informatie die moet worden uitgedragen kan
gecompliceerd en van hoog technisch niveau zijn,
en het succes van de instructietape hangt af van
onder andere het tempo waarin deze informatie
aan het publiek wordt voorgeschoteld - wat na
tuurlijk samenhangt met de vraag welke kennis de
kijkers worden verondersteld al te bezitten - en
van de vraag of er gedeelten van de instructie
worden gerecapituleerd, en zo ja: welke gedeelten.
Om deze en soortgelijke problemen op te lossen
is het zaak dat je nauw samenwerkt met je klamt,
zijn opleidingsfunctionaris en/of iemand anders
met de gespecialiseerde kennis die je nodig hebt.
Plan de produktie samen, shot na shot, en probeer
problemen zoveel mogelijk te voorzien. Als jij je
creativiteit en originaliteit kunt gebruiken om de
tape ook aantrekkelijk te maken om te zien, draag
je nog meer bij tot het succes ervan. Je levert dan
een goed produkt af. Mogelijk leidt dat tot een
volgende opdracht of wordt het door een poten
tiële nieuwe klant gezien. Daarom is het van
belang om aan het begin en het eind van de
videotape duidelijk te maken wie de tape heeft
geproduceerd en gemaakt. Overleg met je cliënt
hierover.

Probeer de afgezaagde
openingsshot van de voor
gevel van fabriekshal of
kantoor, waaraan je op
drachtgever waarschijnlijk
gewend is, te vermijden.

Een aardige variatie is bij
voorbeeld de opname van
een portret van de grond
legger van het bedrijf(bo
ven).
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Mensen doen het altijd
goed, vooral als ze bezig
zijn met werkzaamheden
die concentratie en vaar
digheid vereisen. Neem
eerst ook hun gezicht op,
en zoom dan in op hun
handen (links).
De beelden voor een instructietape moeten zo
scherp mogelijk zijn. Stel
van tevoren vast hoe nabij
je je apparatuur kunt op
stellen zonder hinder te
veroorzaken, en onder
welke hoeken je het beste
kunt opnemen.
Fabriekshallenen
werkplaatsen zijn meestal
zo groot dat het plafond en
de wanden weinig licht
reflecteren. Bekijk daarom
altijd tevoren welke be
lichting je nodig hebt voor
heldere opnamen en om
schaduwen in te vullen.
Houd bij het plannen
van de lengte van de ver
schillende shots rekening
met het commentaar dat
later moet worden inge
sproken.

Een pottenbakkersoven
kan spectaculaire beelden
opleveren (links), maar
wees voorzichtig met je
camera. Pas op voor de
hitte, verf uit spuitbussen,
dampen van chemicaliën
en stofwolken. Het is veili
ger door een raam te fil
men, of van een afstand.
Door in- en uitzoomen en
afwisseling van de opnamehoek krijg je betere
plaatjes dan door weinig
gevarieerd opnemen van
dichtbij. Vakmanschap is
meesterschap.
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Toepassingsmogelijkheden
Video kent talloze toepassingsmogelijkheden, en
een aantal daarvan is al tot verregaande ontwikke
ling gebracht. Video vindt zijn weg naar de disco,
wordt een steeds belangrijker schakel in vele beveiligings- en bewakingssystemen, biedt een groot
aantal spel- en leermogelijkheden en is onlosmake
lijk- verbonden met de ontwikkeling van de moderne
computer, die in de volgende eeuw een even
natuurlijke plaats zal hebben gevonden in een ieders
huiskamer als nu het televisietoestel.
Bij veel eigentijdse muziek zijn de beelden van de
actie bijna zo belangrijk als de geluiden. Logisch
dus dat de elpee van nu zijn plaats gaat afstaan aan
videoplaat en/of -cassette. De video-juke-box zal
niet lang meer op zich laten wachten!
Video zal nog in een ander opzicht zijn steentje
bijdragen aan het discotijdperk: lichteffecten zoals
multikanaals lichtorgels die produceren en die in
sterke mate de sfeer in de discotheek bepalen,
kunnen ook via video worden opgewekt op een
beeldscherm.
Een zogenaamde videosynthesizer - voorlopig
alleen in professionele studio’s te vinden - produ
ceert signalen die op een gewoon televisiescherm
constant veranderende, veelkleurige, abstracte pa
tronen creëren. Het aantal beelden dat zo’n appa
raat kan genereren loopt in de miljarden! Met
behulp van een tijdregelaar kan de machine zo
worden ingesteld dat het patroon van eens in de paar
minuten tot enkele malen per seconde verandert.
Een synthesizer, die eruitziet als een gewone audioversterker en ongeveer even groot is, kan ook
worden verbonden met een groot beeldscherm.
Naast het willekeurig opwekken van kleurpatronen biedt een dergelijke synthesizer nog veel meer
mogelijkheden. Verbind je hem met een externe
videobron, bijvoorbeeld een camera, dan kan hij de
ingevoerde beelden doorgeven in steeds wisselende
kleuren. En wordt het apparaat verbonden met een
audiobron, zoals een versterker of een elektrische
gitaar, dan laat het de kleuren veranderen in het
ritme van de ingestuurde muziek.
Deze verbintenis tussen audio en video heeft een
nieuwe vorm van kunstuiting met zich meege
bracht. Het gebruik van een videosynthesizer met
een audio-input geeft schitterende maar vormloze
patronen. De volgende logische stap is het ontstaan
van video-art: abstracte patronen, die wél een
kunstzinnige betekenis hebben, gecomponeerd
door een videokunstenaar. Deze nieuwe dimensie
kan aan muziek worden gegeven door het gebruik
van een computer die de compositie van patronen,
behorend bij een stuk muziek, op een beeldplaat
vastlegt. Een andere mogelijkheid biedt het schrij
ven van programma’s voor videosynthesizers om
bepaalde beeldpatronen te genereren bij een audio-
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signaal van de gecombineerde video-hifiset.
De videosynthesizer, een soort kruising tussen de
olieprojectieplaatjes van de jaren zestig en de flit
sende discolampen van de jaren zeventig, heeft voor
het medium video de weg naar de huiskamer
geplaveid. Als hij vooralsnog wellicht te duur is om
zelf aan te schaffen, lijkt hij een apparaat bij uitstek
om te huren voor een disco-party.
De ontwikkeling van projectie- en driedimensio
nale televisiesystemen sluit hier prachtig op aan.
Projectie-TV bespraken we al op de pagina’s 88 en
89. We zijn niet over alle systemen die op de markt
zijn gebracht even enthousiast, maar met name de
introductie van de ‘PMC Theatre Television’ van
Matsushita - met pulscodemodulatie ofwel digitaal
geregistreerd geluid en gedemonstreerd op een
beeldscherm van 3,5 bij 2,5 meter - doet ons
zonnige verwachtingen koesteren wat betreft kwa
liteit en prijs. Ook in de 3D-techniek wordt noest
gearbeid aan verbeteringen. Voorlopig zal het ech
ter een nadeel van groot gewicht blijven dat voor het
kijken hiernaar een speciale bril moet worden
gedragen.
Het videospel, eens uitsluitend te vinden in
amusementshallen, heeft zich reeds een vaste plaats
verworven in vele huiskamers. Het oefent zo’n
sterke aantrekkingskracht uit op volwassenen zowel
als kinderen, dat velen thans zo’n ‘televisiespellen
kastje’ op hun toestel hebben aangesloten. Video
games zijn een miljoenenindustrie, en de concur
rentie onder fabrikanten is keihard. Vaststaat dat
het eind van de ontwikkeling van deze spellen nog
lang niet in zicht is. Met de komst van spelprogramma’s die logisch denken, rekenen en spellen
testen, ontstond de mogelijkheid van toepassing in
het onderwijs, speciaal in dat aan geestelijk gehan
dicapten.
Bescherming van personen en bewaking van
bezittingen worden steeds moeilijker in een wereld
waarin geweld- en misdaadcijfers stijgen. Video
biedt de oplossing voor vele problemen: bij de bank,
maar ook thuis. Video is de best denkbare ooggetui
ge. Hij registreert niet alleen ieder detail van de
misdaad, maar ook, en tegelijk, de datum en de
exacte tijd waarop deze wordt gepleegd. Verbonden
met een alarmsysteem is de videocamera de ideale
waakhond.
Van alle toepassingen die video al heeft gevonden
en nog zal vinden, is het gebruik van het beeld
scherm als component van elk computersysteem
ongetwijfeld het belangrijkst. Informatie van floppy-disk of databank - je cursus muziektheorie of
Frans, de laatste koers op de aandelenmarkt, je
banksaldo - wordt na een druk op de knop zichtbaar
op het videoscherm, dat is verbonden met de
huiscomputer.
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Beveiliging en bewaking
Videospellen
De computer
Videokunst
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Een computer met beeldscherm kan worden
gebruikt als word-processor: een tekst wordt via het
toetsenbord op het scherm gebracht; zonder te
hoeven overtypen kun je er daarna in veranderen
wat je wilt: verbeteren, woorden, zinnen of alinea’s
toevoegen of juist schrappen, aiinea-indeling wijzi
gen, enzovoort. Ten slotte kan de tekst eventueel
met behulp van een printer op papier worden
uitgedraaid.
Grote bedrijven werken allang met deze tekstverwerkende apparatuur. En hoe lang het nog zal
duren voor je de maandelijkse brief van je naar
Australië geëmigreerde broer binnenkrijgt op de
videomonitor? In ieder geval korter dan je denkt!

De gebruiksmogelijkheden die voortvloeien uit
de combinatie van computer en beeldscherm zijn
schier eindeloos; ze reiken zo ver als de menselijke
inventiviteit en fantasie. De huiscomputer met
beeldscherm is zo veelzijdig dat hij aan een ieders
eisen kan voldoen: hij kan dienen als kookboek, hij
kan je kind helpen leren rekenen en hij kan een
lijstje bewaren van je video-opnamen.
Het grootste obstakel zal niet zo zeer zijn wat en
wanneer de combinatie video-huiscomputer iets
kan, maar hoe snel deze wat in vaktermen genoemd
wordt, ‘gebruikersvriendelijk’ zal zijn. Velen,
vooral ouderen zullen moeite hebben met deze
nieuwe dekselse dingen om te gaan.
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Beveiliging en bewaking
Criminelen aarzelen niet gebruik te maken van de
modernste technieken, en dit vormt een constante
uitdaging voor wie zich bezighoudt met beveiligings- en bewakingssystemen. Video kan in deze
systemen een unieke schakel vormen: als enig
apparaat kan hij niet alleen de misdadiger identifi
ceren, maar hem ook tonen terwijl hij in aktie is.
Doordat tegelijk op elk beeld datum en tijd worden
geregistreerd kan een videotape het sluitend bewijs
van een strafbaar feit vormen, bij een strafrechtelij
ke procedure een belangrijke rol kan spelen en de
rechter niet onberoerd kan laten.
Bij een bewakingssysteem zijn de camera’s ge
woonlijk door middel van kabels verbonden met
monitors en recorders: een zogenaamd gesloten
circuit (CCTV — closed circuit television). Ra
dioverbindingen worden minder vaak toegepast. In
grootwinkelbedrijven zijn duidelijk zichtbare ca
mera’s en soms een of meer monitors inmiddels 5
gewone verschijningen. Centraal in het bedrijf
worden enkele monitors, verbonden met een aantal
van de camera’s, gadegeslagen. De overige camera’s
zijn dummy’s: die dienen alleen ter afschrikking.
Vaak wordt behalve het publiek ook het personeel
gadegeslagen. Verborgen camera’s, die kunnen
opnemen door een spijkergat, kunnen worden
geïnstalleerd in kantoren, bij kassa’s, in de hoeken
van grote winkelruimten en in magazijnen.
Voor de veiligheid thuis kan video worden ge
Op heterdaad betrapt: een
bruikt in combinatie met de deurintercom: de bel
stel bankrovers opgeno
activeert de camera, en binnenshuis is op een
men bij het beroven van een
bank in London door een
monitor te zien wie er heeft aangebeld. De bewoner
verborgen camera, die in
en de bezoeker kunnen praten met elkaar door de
werking werd gesteld door
intercom.
een bankemployee. Datum
Het is technisch ook mogelijk om een aantal
en tijd zijn af te lezen op de
klok op de achtergrond.
verborgen camera’s in huis met elkaar te verbinden,
Omdat in het begin van
die door een signaal van een zender (bijvoorbeeld
de jaren tachtig videocaeen bakkie van de CB) ingeschakeld kunnen worden
mara’s bij de beveiliging
en het huis wordt dan bekeken door een portabele
van banken nog niet veel
vuldig werden toegepast,
monitor. Als de verbindingen aangesloten zijn op de
hield de bankrover geen
telefoon, kan de gebruiker een radiosignaal doorge
rekening met de verborgen
ven per telefoon van elke plaats in de wereld en
camera en gaf hij zijn ge
beelden door de lucht terugontvangen, zonder dat
zicht te vlug prijs hetgeen
bij zijn opsporing van be
iemand in huis de hoorn van de haak haalt.
lang was. Dit bewakings
Complexen, zoals olieraffinaderijen kunnen ge
systeem moet bediend
bruik maken van camera’s om de bewakingsdienst
worden door een beveili
te assisteren. Als er een alarm afgaat kunnen de
gingsman omdat de camera
geen onderscheid maakt
bewakers aan de hand van de monitor verifiëren of
tussen normale of ver
het niet loos alarm is. Video wordt zelden gebruikt
dachte bewegingen. Soms
als stil alarm, want de sensoren, die beweging
maakt men gebruik van
registreren maken geen enkel onderscheid tussen
een voetschakelaar die
goed uit het gezicht is.
goed en kwaad en vals alarm is al gauw het resultaat.
Een alternatief voor deze
Echter, op plaatsen waar beweging onwaarschijnlijk
installatie, die d.m.v. een
is, zoals de kluis van een bank, kan het natuurlijk
verborgen schakelaar moet
wel worden toegepast, vooral in combinatie met
worden aangezet, biedt de
combinatie met een tijdsensoren en detectoren.
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intervalschakeling, waar
door slechts een paar beel
den per seconde of minuut
worden opgenomen. De
apparatuur kan dan perio
den van enkele etmalen op
één tape regis
treren.
De tekening (boven)
toont een mogelijk bewa
kingssysteem: een openreel videotaperecorder (1),
een tijdcodeerapparaat (2)
en een monitor (3); in de
publieksruimte van de
bank een kleine verborgen
camera (7), en bij de in
gang een grote camera (4),
in een waterdichte behui
zing, die zichtbaar is opge
steld en dus tevens ter af
schrikking dient.
Voor beveiliging worden
meestal zwart-witcamera’s
gebruikt omdat deze veel
goedkoper zijn dan kleurencamera’s.
Bij de deuren en ramen
zijn sensors (5) aange
bracht die bij inbraak een
alarm (6), en desgewenst
ook de videorecorder, in
werking stellen.

r
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Videospellen
De nieuwe verslaving van de jaren tachtig is die aan
videospellen. Deze hebben niet alleen een nieuwe
generatie spellen in bijvoorbeeld amusementshallen
gebracht, maar ook de computertechnologie geïn
troduceerd in de huiskamer.
Pong, op de markt gebracht in het begin van de
jaren zeventig, was het eerste videospel: tennissen
op de beeldbuis. De geïntegreerde circuits (IC’s) in
de console produceren het plaatje, de ‘spelers’
worden op het scherm heen en weer bewogen door
middel van draaiknopjes op paneeltjes. Bij Pong, en
dergelijke opvolgers, is een vast spelprogramma
ingebouwd en is de variatie beperkt.
De volgende ontwikkeling, het semi-programmeerbare spel, kwam enkele jaren later; hierbij zijn
siliciumchips gebruikt die een aantal (maximaal
tien) verschillende spellen bieden.
Ver reikende gevolgen had de introductie van
gescheiden componenten: de onderdelen die alle
spellen gemeen hebben in de master-console, de
spellen apart op inschuifbare kaarten (cartridges).
De master-console bevat de microcomputer, die de
kaarten leest, de netvoeding, de TV-adaptor, en de
bedieningsknoppen en -paneeltjes worden erop
aangesloten. Hij hoeft maar een keer te worden
aangeschaft voor alle spellen die op kaarten lever
baar zijn. Deze kaarten bevatten, in chips opgesla
gen, informatie die onuitwisbaar is. Ze zijn dus
vergelijkbaar met grammofoonplaten, niet met musicassettes. Verdere verfijning van deze techniek
bracht kaarten die diverse verschillende spellen
bevatten en waarbij moeilijkheidsgraad en aantal
spelers gevarieerd kunnen worden, en het verst in
ontwikkeling zijn programmeerbare consoles.
Videospellen zullen in de toekomst gespeeld
kunnen worden door mensen die zich duizenden
kilometers van elkaar bevinden, met behulp van
telefoonverbindingen, en met sensors voor de stem
of druk van de vinger. Behalve ter recreatie en als
hulpmiddel in het onderwijs bewijzen deze spellen
steeds meer hun nut bij medische therapie: ze
kunnen attaquepatiënten helpen handvaardigheid
en oog-handcoördinatie te verbeteren.
In ons land is Philips op de markt met de
Videopack spellencomputer. Bij de master-console
plus toebehoren zijn zevenendertig spelkaarten te
koop. Ook Audiosonic levert een aantal TV-spellen.
Beide hebben echter geduchte concurrentie te ver
duren gekregen van Atari, een merk dat stormen
derhand de Japanse en Amerikaanse markt heeft
veroverd en vervolgens overstak naar Europa. Met
een aanbod van ruim zestig verschillende spellen en
het voordeel van een fijnere beelddefinitie - dus een
mooier plaatje - dan Philips en Audiosonic won
Atari ook bij ons snel in populariteit. Overigens is
Intellivision een zusje van Atari.
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Praktische tips
Kaarten voor videospellen zijn stevig genoeg om
een ruwe behandeling te doorstaan, ook al vallen
ze in handen van kleine kinderen, maar door de
volgende regels in acht te nemen kun je hun leven
verlengen:

1 Houd de kaarten schoon en droog. Vuil, vocht
en vet kunnen ze beschadigen.
2 Bewaar de kaarten in hun opbergcassette of in
een afgesloten doosje.
3 Zorg ervoor dat ze niet te heet kunnen worden
in de zon of bij de verwarming.
4 Schakel bij het veranderen van spel altijd de
master-console uit om zowel de kaarten als de
console te beschermen.
5 Schuif de kaarten niet hardhandig in en uit de
console.
6 Draai om een goed beeld te krijgen de contrastknop omlaag en stel het beeld op het
televisietoestel met de hand in.
7 Als je meerdere toestellen wilt gebruiken om
videospellen te spelen, voorzie dan elk apparaat
van een TV/game-schakelkastje.
8 Voorkom dat de spelers aan de kabeltjes tussen
bedieningspanelen en console trekken.
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Intellivision spellen
hebben veelzijdige controlepaneeltjes(Z>o^en).
Elk paneeltje bevat
twaalf toetsen: genum
merd 0 tot en met 9,
‘Enter’ en ‘Clear’ - en
een manipulatieknop,
die, zodra hij wordt aan
geraakt, zestien richtin
gen kan registreren.

Om een bepaald spel,
bijvoorbeeld ‘Spacc
Baltic’, te spelen, sluit je
bij het Intellivision sys
teem een speciaal dekplaatje over het paneel,
waarop de functie van de
toetsen zichtbaar is. Een
gedetailleerd instructie
boekje geeft je de moge
lijkheid het spel op vele
manieren te variëren.
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‘Casey Munchkin’

Amerikaans biljarten

‘Logix’

Een spellencomputer
als de Odyssey2, met
meer dan veertig lever
bare cassettes, brengt de
amusementshal in de
huiskamer. Hij biedt
behendigheidsspellen als
‘Out of this World’,
‘Helicopter Rescue’ en

‘Casey Munchkin’;
sporten als skiën en
Amerikaans biljarten;
educatieve spellen als
‘Logix’; en spellen die
een beroep doen op
strategisch inzicht als
‘Dynasty’.
De beeldscherpte

hangt ervan af hoe gea
vanceerd de logische
schakelingen in de con
sole zijn: het scherm is
verdeeld in vierkantjes;
hoe meer informatie hoe
méér vierkantjes en hoe
scherper het beeld.
Niet afgebceld, maar

Een controlcpanecltje
met ‘joystick’ - een manoeuvreerknuppelt je -,
standaardonderdcel van
vele videospcllen,
meestal met een aantal
vaste beweegrichtingen.
Vaak worden bij een
aantal spellen ook toet
sen op de master-console
gebruikt.
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Skiën

Het hart van een sys
teem van computerspel
len is de masterconsole
(rechts), aangesloten op
het TV-toestel via een
TV/game-schakeldoosje. Met de toetsen kun
nen bij elk spel verschil
lende snelheden en
moeilijkheidsgradaties
worden geprogram
meerd. Met een ‘Basic’-(computertaal-)
kaart functioneert de
console als een kleine
huiscomputer.
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‘Dynasty’

zeer vermeldenswaardig
is PacMan. Een spel,
dat binnen de kortst mo
gelijke keren zeer popu
lair werd in Amerika; de
Hapman hapt of wordt
gehapt. Er is zelfs een
grammofoonplaatje over
uitgebracht.

Cassette met 1,2 of 3
spellen
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Toetsen voor speciale
functies
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Toetsen O tot en met 9
Toetsenbord als van
een schrijfmachine
met de letters A tot
en met Z, punt en
vraagteken
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Bij veel bat- en balspe
len worden controlepaneeltjes met een over
driehonderdzestig gra
den verdraaibare knop
gebruikt. De kaart pro
duceert de bal op het
scherm, terwijl de speler
met de regelaar zijn bat
beweegt om de bal te ra
ken.
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De computer
De computer is het produkt van de elektronica dat
ons leven het sterkst zal beïnvloeden. In feite is hij
een supersnelle rekenmachine met een elektronisch
geheugen. Zogenaamde computertaal slaat een brug
tussen programma-instructies en het binaire (twee
tallige) systeem volgens hetwelk de computer
‘denkt’.
Er zijn al computers die gesproken taal kunnen
verstaan en voortbrengen, maar het programma
waarmee ze dit doen moet nog worden gecodeerd.
De woorden, letters en cijfers van deze code vormen
instructies. Ze worden in elektronische schakelin
gen omgezet in elektrische signalen. Via deze
signalen kan de computer rekenen en allerlei appa
ratuur bedienen - geen wonder dat het lijkt of hij
kan denken!
De computer is niet meer de gigantische machine
- met een groot aantal ingewikkelde processors en
bediend door een team van experts - die we kennen
van de science-fiction-film. Dit is de eeuw van de
microcomputer, die eruitziet als een schrijfmachine
en één grote chip bevat die microprocessor heet iets langzamer, maar snel genoeg in huis en voor
beperkt zakelijk gebruik.
Wat heb je als videobezitter aan een huiscomputer? Om te beginnen kan hij al je opnamen registre
ren, hij kan een staatje bijhouden van ongebruikte
tape, de televisie op een bepaald tijdstip aanzetten
en een pieptoon laten horen om je te waarschuwen.
Straks zal iedereen tientallen televisiezenders
kunnen ontvangen. Aan de hand van begeleidende
signalen kan de computer uitkiezen wat je zien wilt,
bijvoorbeeld alle sportprogramma’s. Hij kan zelfs
reclamespots midden in programma’s weglaten bij
het opnemen.
Computers hebben hun nut al bewezen als leerhulpmiddelen. Ze zijn nooit geïrriteerd of ongedul
dig, en elke leerling kan ermee werken in zijn eigen
tempo. De combinatie computer en video zal zeker
steeds individueler leervormen mogelijk maken. De
onbevangenheid waarmee kinderen technologische
hulpmiddelen tegemoet treden waar hun ouders
nog bevangen zijn door de angst voor het nieuwe, is
bekend.
Uiteraard is al in een pril stadium van de ontwik
keling van de minicomputer gedacht aan de VCR als
mogelijk geheugen. Hieraan is druk gedacht en
gewerkt, maar wat recenter heeft zich een alterna
tief aangediend: de beeldplatenspeler. De beeld
plaat is, door onder andere zijn onkwetsbaarheid de laserstraal die de informatie aftast kan door niets
worden gestoord - in wezen een meer voor de hand
liggende datadrager dan de videotape. Welk sys
teem het gaat winnen is nog een open vraag.
Wellicht krijgen beide een vaste plaats op de markt
en blijft de keuze aan de consument.
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‘Basic’ is de naam van de meest gebruikte taal om
microcomputers te programmeren. Een pro
gramma is een opeenvolging van instructies die via
het toetsenbord in het geheugen wordt ingevoerd.
Is het programma eenmaal opgeslagen, dan kan
het door een aan de computer bekende instructie
worden uitgevoerd. Hieronder een programma
voor een heel eenvoudig raadspelletje:
Ie PRINT ‘SPEL RAAD EEN GETAL’
2o A = INT (RND(l) *100: B=0
3© INPUT ‘RAAD EEN GETAL TUSSEN
1-100’; C: STEL B = B + 1
4o ALS C > A, PRINT DAN ‘TE HOOG’:
GA NAAR (GO TO) 3o
5o ALS C > A, PRINT DAN ‘TE LAAG’:
GA NAAR (GO TO) 30
60 ALS C=A PRINT DAN ‘GOED, IN’ B,
‘BEURTEN’: EINDE (END)
1© is een getal dat een bepaalde regel in het
programma aangeeft. Het symbool 0 onderscheidt
de nul van de letter O. Alles wat tussen aanha
lingstekens staat moet door de computer worden
afgedrukt. In regel 2o is A een getal dat door de
computer moet worden bepaald. Het moet een
geheel getal zijn (integer-INT) en moet willekeu
rig gekozen worden (random-RND) tussen 1 en
100. De computer weet al dat hij eerst het

Een daartoe aangepast
TV-toestel kan teletekst en
viewdataontvangen. Na
verdere aanpassing kan het
computerdata ontvangen
via één van deze systemen.
Deze kunnen direct in een
computergeheugen wor
den ingevoerd.

Een printer zet computer
gegevens op papier. Het
apparaat werkt als een
elektrische schrijfmachine
of brandt de karakters in
hitte-gevoelig papier
d.m.v. een klein elektrisch
stroompje.
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commando tussen de binnenste haakjes moet uit
voeren en vervolgens naar buiten verder moet
werken. Eerst bepaalt hij een willekeurig reëel
getal tussen 0 - 1 (RND (1). Vervolgens wordt dit
getal met 100 vermenigvuldigd (* betekent ver
menigvuldigen) zodat een reëel getal tussen 0-100
ontstaat. Dit wordt naar beneden afgerond tot een
geheel getal (INT). Een dubbele punt geeft hel
begin aan van een nieuwe instructie binnen de
zelfde regel. Het getal B wordt© op dit punt. Regel
3o instrueert de computer een tekst te printen die
de speler ertoe uitnodigt een getal, C, tussen 1 en
100 te raden. Op dit punt wacht de computer tot
de speler een getal, C, heeft ingevoerd via het
toetsenbord. Hierna wordt de waarde van B, het
getal dat het aantal keren dat geraden is bijhoudt,
met 1 verhoogd. Nu zijn er drie mogelijkheden: 4o
- C is hoger dan A; 5© - C is lager dan A (in beide
gevallen begint de computer weer aan regel 3o en
mag de speler opnieuw raden); en 60 - C is gelijk
aan A.
In het laatste geval
meldt de computer op het
beeldscherm dat het juiste
getal is geraden in B keren
en het spel is afgelopen.

Wanneer satelliet- en ka
beltelevisie verder zijn
ontwikkeld, worden computerdata langs dezelfde
wegen overgebracht.

Om je huis binnen te ko
men gebruik je de videointercom: je spreekt een
code in en de deur gaat
open.

De Apple II (onder) heeft een beeldscherm (VDU =
Visual Display Unit) ontworpen voor gebruik met com
puters) en twee disk-drive-units. Zogenaamde flexibele
schijven (floppy-disks) zijn de meest gebruikte opslagme
dia voor microcomputers. Verder op deze pagina’s enkele
apparaten die op een huiscomputer kunnen worden
aangesloten.

Een zal het mogelijk zijn
de VCR te gebruiken als
geheugen.De aanschafvan
een VCR is wellicht de eer
ste stap naar een huiscomputersystcem.

!

Met dit tekenbord kun je
tekenen op het monitorscherm doordat de stift
elektrisch contact maakt
met het bord.

Computers zullen straks
via een videocamera opge
nomen bezoekers kunnen
herkennen. Een VTR met
intervalschakeling regi
streert vreemdelingen.

puter, verbonden met een
telefoonbeantwoorder,
mensen kan herkennen aan
hun stem, hun boodschap
pen kan doorgeven en vra
gen kan beantwoorden.

De meeste videospellen
bevatten wel een micro
processor, maar sommige
zijn zo ver ontwikkeld dat
het bijna computers zijn.
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Videokunst
Of je nu begint met een videocassetterecorder en
daarna een microcomputer aanschaft of andersom,
het visuele centrum van het systeem is en blijft het
beeldscherm. De videosignalen die een computer
monitor activeren zijn dezelfde als die van een
televisie-uitzending. Alleen verschillen in de manier
waarop de signalen van het ene naar het andere
apparaat gevoerd worden beperken de combinatie
mogelijkheden van VCR, computer en monitor, en
deze verschillen zullen binnen afzienbare tijd wor
den opgeheven. De meeste microcomputers ge
bruiken een TV-scherm; sommige geven alleen
zwart-witbeelden, andere kunnen ook kleur ge
bruiken. In de toekomst hebben we wellicht één
groot scherm, dat is op te splitsen in kleine beeld
vlakken, voor al het videogebeuren in huis.
De VCR is niet gelijk aan een microcomputer. Hij
kan echter wel gebruikt worden als geheugen, maar
dan is apparatuur nodig die signalen van het ene
apparaat omzet in voor het andere apparaat ge
schikte signalen. Philips heeft reeds een beeldplaten-speler en een plaat ontwikkeld voor het onder
wijs, die aan een computer gekoppeld kan worden.
Het geheel functioneert als een leraar die les geeft en
eindeloos geduld heeft: via de plaat worden vragen
gesteld aan de leerling. Is het antwoord goed gaat de
plaat verder, is het fout gaat de plaat terug naar de
voorafgaande les die betrekking heeft op het foute
antwoord.
De komst van viewdata heeft TV en computer
dichter bijeen gebracht. Spoedig zal het voor micro
computers normaal zijn kant-en-klare computer
programma’s via viewdata op te vragen en te
ontvangen.
Sommige microcomputers, zoals die welke wor
den gebruikt voor teletekst, kunnen kleurbeelden
opwekken op televisie of monitor. Gekleurde tek
sten en pseudo-animaties kunnen worden gecreëerd
en zelfs via een camera worden opgenomen op
videoband. Sommige VCR’s kunnen nu al de gege
vens zondermeer direct van een televisie betrekken.
Een professionele art-computer kan honderden
kleurschakeringen leveren, kan de met een verfborstel gemaakte strepen imiteren en zou kunnen
worden gebruikt om beelden direct via een televi
sienet uit te zenden.
Met een frame-store-computer opgeroepen vi
deobeelden zijn in televisiespots dagelijks te zien in
de vorm van zich vermenigvuldigende en draaiende
plaatjes. Zo’n computer tast een videobeeld punt
voor punt af, geeft ieder beeldpunt een digitale code
voor plaats, helderheid en kleur en kan al deze
punten onmiddellijk in elke volgorde en op elke
plaats reproduceren. Een dergelijk elektronisch
wonder, een multi-processor-computer, is echter te
duur voor huiskamergebruik.
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Dit plaatje laat een effect
zien dat een frame-storecomputer heeft opge
roepen. Elk punt van de
figuur is digitaal geco-

deerd. Daarna worden
steeds genoeg punten af
getast om miniatuurbeelden te produceren.
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Een enkel beeld wordt
hier afgetast binnen een
dooreen tamboerijn be
paald gebied. Daar de

tamboerijn draait wor
den minder horizontale
punten afgetast en lijkt
het beeld ook te draaien.

Rotatie van het beeld in
het vlak van het scherm
is een nieuwe mogelijkheid. Bovendien kan een

déél van het beeld wor
den gedraaid, en kan het
roterende deel worden
vergroot en verkleind.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
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Om een computertekening te maken behoeft tegenwoor
dig niet meer elk beeldpunt op het tekenbord te worden
gedefinieerd. De tekenaar werkt met een speciale pen op
een elektronisch gevoelig tableau. De opgewekte signalen
worden verwerkt door de computer en de figuur wordt
geloond op de monitor.
Een deel van het werkvlak fungeert als ‘verfdoos’: door
een plek aan te lippen roept de tekenaar een bepaalde kleur
op; hij kan nu in deze kleur werken lot hij een ander vakje
van de ‘verfdoos’ aantipt om met een andere kleur verder
te gaan. Soms is het zelfs mogelijk kleuren te mengen: op
een andere plek van het tableau, het ‘palet’, of op het
scherm.
De gebruiksmogelijkheden van de meest geavanceerde

apparatuur zijn verbijsterend. Zo kunnen zelfs verfstruc
turen en de behandelwijzen van verschillende soorten
verf, pennen en krijt worden nagebootst.
Hel plaatje boven werd gemaakt op Flair, een systeem
dat commerciële toepassing vindt. De ‘verfdoos’ biedt
tweehonderdzesenvijftig kleuren. De kleur wordt natuur
lijker door een extra voorziening (anti-aliasing), die de
kleur van elk beeldpunt desgewenst aanpast bij die van de
omliggende punten. Een zeer ingewikkeld proces. Dit
soort technologie wordt wel beschouwd als even geavan
ceerd als die welke in ruimtelaboratoria is toegepast.
De industrie, waar ontwerpen tekenen omvangrijk is,
maakt allang dankbaar gebruik van dergelijke mogelijk
heden; denk maar aan de auto- of vliegtuigindustrie.

r

r

A

J
De opname (boven) van
een computertekening
geeft een zogenaamde
pseudo-animatie: het beeld

l
wordt geleidelijk opge
bouwd. (Een echte teken
film is een opeenvolging
van stilstaande beelden,

maar hier hebben we te
maken met een tekening
waarvan om de zoveel tijd
een opname van gemaakt is

in gelijke tred met de op
bouw van de tekening.)
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Een specificatie begrijpen
Bij alle videoapparatuur, of het nu gaat om een VCR, een
camera of een netspanningsadaptor, hoort een technische
specificatie. Deze is gewoonlijk opgenomen in het bijbe
horende instructieboekje, en in de folders van fabrikant of
importeur.
In de specificatie staat een volledige technische om
schrijving van een apparaat. Sommige gegevens zullen
voor alle machinerie die bij elkaar wordt gebruikt hetzelf
de zijn, bijvoorbeeld het aantal beeldlijnen waarmee wordt
gewerkt, en andere geven aan wat een bepaald apparaat
presteen.
Het grote aantal cijfers ziet er op het eerste gezicht
afschrikwekkend uit, maar als je je de moeite geeft om je in
de betekenis ervan te verdiepen kun je er goed gebruik van
maken wanneer je een aantal machines met elkaar verge
lijkt of wanneer je zoekt naar een goede combinatie van
diverse componenten tot een gebalanceerd videosysteem.
Hieronder worden enkele - hypothetische - specificaties
van VCR’s en camera’s uitgelegd.

Videorecorders en adaptors
Netspanning: 220-240 V wisselstroom
De recorder kan worden aangesloten op een wisselstroom
die een spanning levert tussen de 220 en 240 volt. Voor
‘wisselstroom’ staat ook vaak de Engelse afkorting ‘AC’:
alternating current electricity. Bij portapacks en camera’s
wordt 12 V gelijkstroom (DC - direct current) uit accu’s
gebruikt.
Frequentie: 50 Hz
De recorder werkt met een wisselspanning met een
frequentie van 50 hertz (de stroomloop wisselt 100 keer
per seconde van richting). Soms wordt een tolerantiege
bied aangegeven: 48 - 62 Hz.
Plaatsing: horizontaal ± 10%
Huiskamerdecks moeten in een (zo goed als) horizontale
positie worden geplaatst. De tolerantie van 10% laat 6°
afwijking van horizontaal toe.
Relatieve vochtigheid: 30-80%
De relatieve vochtigheid - beneden condensatieniveau waarin de VCR kan werken. Als er condensatie wordt
gevormd in de kamer, kan dat ook gebeuren binnen in de
recorder, en dat kan de VCR beschadigen. Als de lucht te
droog is, bijvoorbeeld in een slecht geventileerd vertrek
met centrale verwarming, kunnen onderdelen in de recor
der kromtrekken, wat natuurlijk ook al niet zo best is.
Opnamesysteem: helical scan, slant azimuth
De omschrijving van het opnamesysteem dat bij alle
huiskamervideosystemen wordt toegepast. ‘Helical scan’
duidt op de spiraalvormige aftasting van de videoband,
‘slant azimuth’ geeft aan dat de koppen werken onder een
niet-rechte hoek ten opzichte van de tape.
Signaal-ruisverhouding video: > 42 dB
Het verschil tussen de sterkte van het gewenste elektroni
sche signaal en ruis, uitgedrukt in decibels. De dB-eenheid is logaritmisch, wat betekent dat wanneer een signaal
twee maal zo sterk is als een ander, dit verschil wordt
uitgedrukt als +3 dB. Een signaal-ruisverhouding van
42 dB is goed voor een VCR; minder dan 40 d B is niet best.
Hoe hoger dit cijfer, hoe beter het beeld. De specificatie
geldt het helderheidssignaal, dat van groter belang is voor
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beeldscherpte en fijnheid van detail dan het andere
bestanddeel van het videosignaal: het chrominantiesignaal.
Resolutie: 190 lijnen in het midden van het beeld, of:
3 MHz (-15 dB)
Maat voor het oplossend vermogen ofte wel de beelddefinitie. De recorder kan 190 zwarte lijnen tegen een witte
achtergrond in hei midden van hel beeld onderscheiden
registreren. Hoe meer lijnen apart zichtbaar zijn, hoe
hoger de resolutie en hoe scherper het beeld.
Het oplossend vermogen kan ook worden gegeven in
megahertz (1 MHz = 1 miljpen Hz). Bij bovenstaande
specificatie kan de recorder signalen registreren over een
bandbreedte van 3 MHz. Hoe groter deze bandbreedte is,
hoe meer fijn onderscheiden details kunnen worden
geregistreerd, dus hoe hoger de resolutie. 3 MHz is een
gemiddelde waarde voor een VCR en komt ongeveer
overeen met 190 lijnen.
‘-15 dB’ betekent dat de meting van de bandbreedte
werd verricht terwijl de VCR een signaal van 15 dB onder
het maximale uitgangsniveau produceerde. Dit maximum
van 0,7 V (volt) geeft een geheel wit scherm, 0 V geeft een
zwart scherm. Een signaal van 15 dB onder het maximale
uitgangsniveau geefl iets tussen donker- en lichtgrijs,
zodat de lijnen niet scherp onderscheiden zullen kunnen
worden al zijn ze wel zichtbaar. De resolutie wordt
gewoonlijk gegeven voor het luminantiesignaal. Het
chrominantiesignaal behoeft niet zo’n groot oplossend
vermogen, daar is het menselijk oog minder gevoelig voor.
Video-input en -output: 1,0 V pp, 75 ohm, ongebalan
ceerd
Dit is de standaard voor alle videosignalen. Als een
videosignaal per kabel wordt getransporteerd varieert de
spanning van -0,3 tot + 0,7 V. ‘-0,3’ betekent niet dat er
geen spanning is, maar duidt op een spanning met een
polair tegengestelde richting. Bij 0 V is het televisiescherm
volkomen zwart. Tussen -0,3 en 0 V is ruimte voor het
synchronisatiesignaal, de ‘sinc. puls’, die ervoor zorgt dat
de elektronenstraal die het beeldscherm aftast elke keer op
dezelfde twee plaatsen begint. (Elk beeld wordt in tweeën
uitgezonden, de even en de oneven lijnen apart, dus zijn er
twee beginpunten voor de elektronenstraal, een links
boven en een boven in het midden.) Dit geeft een ‘2: 1
volledig geïnterlinieerd beeld’. Sommige zeer goedkope
camera’s geven een willekeurig geïnterlinieerd plaatje, dat
een stuk minder van kwaliteit is.
‘75 ohm’ is de gebruikelijke norm van de elektrische
weerstand die wordt gebruikt in televisiesystemen. De
kabels hebben zelf weinig weerstand, maar de verbindin
gen moeten aan de norm zijn. Wanneer deze een te lage
weerstand hebben gaat er beeldscherpte verloren, en als
hun weerstand te hoog is krijg je dubbele beelden op het
scherm.
Aangezien het signaal in sterkte varieert is de weerstand
een andere dan hij zou zijn voor een constante stroom. We
spreken daarqp van ‘impedantie’. Een impedantie van
75 ohm is standaard voor televisiekabels; daarmee past een
kabel bij de in- en uitgangsweerstand van televisieapparatuur.
Frequentiebereik: 60-10.000 Hz ±6 dB
Audiosignalen worden, net als videosignalen, gemeten in
Hz. Een hogere frequentie komt overeen met een hogere
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toon. Hoe groter het frequentiebereik, hoe beter de
geluidskwaliteit.
‘±6dB’ betekent dat gedeelten van het audiosignaal
onderling maximaal 12 decibel qua sterkte verschillen.
Vervorming: < 7%
De geluidsgolven worden door ruis die wordt opgepikt
binnen in de recorder met minder dan 7% vervormd. Het
is duidelijk dat het bij video niet gaat om hi-fi-geluid;
daarbij zou men een cijfer van ‘minder dan 0,05%’ mogen
verwachten.
Audio-input: 100 kohm, -10 dB, of:
-20 dB (lage impedantie)
(0 dB = 0,775 RMS)
Bij metingen aan professionele en hi-fi-geluidsapparatuur
wordt een signaal van 0,775 V als referentieniveau ge
bruikt, dus op 0 dB gesteld. Het voltage van een wisselen
de spanning wordt dan uitgedrukt in een RMS-waarde
(effectieve waarde).
Bij videogeluid wordt meestal gewerkt met signaal
sterkten die liggen beneden die welke worden gebruikt bij
hi-fi-geluid. Dat is geen maatstaf voor de kwaliteit, maar
het betekent dat geluid dat wordt opgenomen van een
hi-fï-bron te sterk kan zijn en ©versturing kan veroorza
ken.
Audiobronnen, zoals microfoons, worden beschreven
in termen van impedantie: 100 kohm (1 kilo-ohm = 1.000.000 ohm) duidt op hoge impedantie; 600 ohm
duidt op lage impedantie. Een geluidsbron met lage
impedantie kan worden aangesloten op een ingang met
hoge impedantie; het omgekeerde kan niet.
Signaal-ruisverhouding audio: > 50 dB
Dit is een mooie waarde voor videogeluid. Lager dan
44 dB is niet best. Bij hi-fi-apparatuur horen echter
cijfers van ‘minder dan 70 dB*.
Ingang externe microfoon: —66 dB, 2 kohm
‘-66 dB’ is in dit geval het minimale ingangsniveau dat
de microfoon moet leveren voor een goed resultaat.
‘2 kohm’ duidt erop dat het gaat om een ingang voor lage
impedantie, maar omdat de specificatie vrij hoog is, is
het de moeite waard een microfoon van hoge impedantie
te proberen.
In specificaties van audioapparatuur wordt onder
scheid gemaakt tussen microfooningang en line-ingang
(voor platenspelers e.d.).
Antenne: 75 ohm (VHF)
300 ohm (UHF), of:
75 ohm asymmetrisch. Maximale input 25 V
(sync. niveau)
Dit zijn de standaardimpedantiewaarden voor VHF- en
UHF-uitzendingen. ‘Asymmetrisch' duidt op de onge
balanceerde coaxiale kabel. De maximale spanning die
de antenne-input kan ontvangen is 25 millivolt. Om
technische redenen wordt het videosignaal vóór het
uitzenden omgedraaid, zodat de beeldinformatie bij lage
spanning en de synchronisatie-informatie bij hoge span
ning terechtkomt. De hoogste spanning die de antenne
mag ontvangen is dus ‘sync. niveau’.
Inputgevocligheid: 120 pV RMS, of:
kanalen 21-68 UHF
UHF-uitzendingen vinden plaats op de kanalen 21-68.
120pV is de signaalsterkte die de antenne aan de VCR

moet leveren van een signaal dat hij ontvangt. Een goede
antenne kan een zwak signaal versterken. Hoe lager de
vereiste spanning, hoe beter het beeld is dat de VCR van
een zwak signaal kan geven. Aan de signaal-ruisverhouding kun je zien hoe goed het beeld volgens de fabrikant
moet kunnen zijn.
Uitgangsspanning modulator: 3 mV RMS ± 3d B
De RF-output van de VCR geeft een signaal van 3 millivolt
naar de TV met een variatie binnen de 6 dB. Als de VCR
een sterker signaal zou geven dan 5 mV zou de televisie
kunnen worden beschadigd.

Frequentie modulator: kanaal 30-43 (fabrieksinstelling
kanaal 36)
Om een opgenomen videosignaal over te brengen van de
band naar de televisie zet de RF-modulator het om in
hoogfrequente signalen op het kanaal waarop de ontvanger
is afgestemd. Hiervoor wordt normaal gesproken het
kanaal gebruikt waarop de VCR in de fabriek is afgestemd,
maar dit kan worden bijgesteld als dit kanaal wordt
gebruikt door een televisiestation.

Camera’s
Kleursysteem: PAL
Duidt op de toegepaste kleursignaalstandaard, in dit geval
625 lijnen en 50 rasters ofte wel 25 volledige beelden) per
seconde.
Viewfinder: 37,5 mm elektronisch
37,5 mm is het normale formaat voor het beeldschermpje
van de zoeker. Heb je een optische of DDL-zoeker
(DDL = door de lens), kijk dan zelf hoe scherp het beeld
wordt getoond, vooral bij inzoomen.
Kleurtemperatuur: binnenshuis/buitenshuis
Hier wordt het aantal standen gegeven dat de camera heeft
om te worden aangepast aan de lichtomstandigheden.
Sommige camera’s hebben er wel vier of vijf; ‘indoor/outdoor’ - binnenshuis/buitenshuis (of: ‘daylight/tungsten’ daglicht/kunstlicht) is minimaal vereist voor een goede
camera.
Synchronisatie: intern
Alle videocamera’s voor amateurs zorgen zelf voor synchronisatiepulsen. Professionele camera’s kunnen werken
met pulsen die van buiten af worden ingestuurd.
Resolutie: 270 lijnen
Het oplossend vermogen van een camera is groter dan dat
van een VCR, maar dat maakt in de praktijk weinig
verschil voor het beeld dat uiteindelijk op de band wordt
geregistreerd.
Minimale lichthoeveelheid: 100 lux, f 1,4
Lux is de eenheid van lichtsterkte. Onder de gespecifi
ceerde waarde kan de camera niet werken.
‘F 1,4’ duidt op de instelling van de lens waarbij
opnemen op dit minimale lichtniveau mogelijk is. Dat is
altijd bij maximale groothoek.
Lens: fl,4x6 zoomlens; f = 11-70 mm
Het beeld wordt 6 keer vergroot tussen maximale groot
hoek en maximaal zoomen. 11 en 70 mm zijn de respectie
velijke brandpuntsafstanden van de lens in beide posities.
De meeste videocamera’s hebben een vaste lens. Came
ra’s met verwisselbaar objectief werken met C-mount - de
standaardmontage.
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TV systemen
De manier waarop televisiesignalen worden uitgezonden is
in de loop van een groot aantal jaren ontwikkeld. Er
worden daardoor nogal wat verschillende methoden ge
bruikt om kleuren- en zwart-wit-TV-signalen van de
zender naar de ontvanger, en vervolgens naar het beeld
scherm, te voeren.
Zolang het systeem van een TV of VCR maar hetzelfde
is als hetgeen wordt toegepast in het gebied waarin je ze
gebruikt, of in ieder geval compatibel is (ermee verenig
baar), is er niets aan de hand. Problemen kunnen zich pas
voordoen als je je apparatuur op een andere plaats wilt
kopen dan je ze gaat gebruiken of als je videotapes wilt
maken, bijvoorbeeld voor vrienden, die in het buitenland
moeten worden afgespeeld.
In het eerste geval moet je nagaan welk systeem wordt
gebruikt op de plaats waar je je apparatuur wilt kopen en
welk systeem men toepasr op je plaats van bestemming.
Als deze verschillen kun je het beste een op videogebied
gespecialiseerde RTV-handelaar raadplegen en met hem
overleggen wat je het beste kunt kopen en welke aanpas
singen nodig zijn. Het is over het algemeen niet zo’n groot
probleem, maar deskundig advies heb je zeker nodig.
De tweede situatie is moeilijker. Een gewone VCR kan
nooit banden afspelen van meer dan één systeem. Een
driesystemenapparaat biedt tot op zekere hoogte de oplos
sing, maar de ervaring leert dat dit niet voor alle systemen
een even goed resultaat geeft. In sommige gevallen kan wel
een aanpassingsapparaat op een VCR worden aangesloten
waardoor deze banden kan afspelen die zijn opgenomen
met een variant van het systeem waarvoor hijzelf gemaakt
is.
De grootste verschillen tussen televisies van uiteenlo
pende systemen betreffen het kleurensysteem, aangezien
de kleurensignalen het moeilijkst te coderen en decoderen
Land

zijn zonder verlies aan beclddefinitie. De drie belangrijk
ste systemen zijn: NTSC (National Telcvision Standards
Committee), voornamelijk in gebruik in de Verenigde
Stalen en Japan, PAL (Phase Alteration Line), toegepast
in het grootste deel van Europa, in Zuid-Afrika en
Australië, en SECAM (Système couleurs a memoire),
gebruikt in gedeelten van Europa, waaronder Frankrijk,
en Afrika, het Midden-Oosten en de Sovjetunie. Binnen
deze systemen bestaan dan weer varianten. Zo gebruikt
PAL-M een andere kleurendraaggolf en is SECAM ver
deeld in SECAM V (verticaal) en - H (horizontaal). Er zijn
daarnaast zes zwart-witsystemen: Brits, Belgisch, CCIR
(Comité Consultatif International des Radiocommunications), Frans, OIRT (Organisation Internationale de
Radio Diffusion et Télévision) en Amerikaans. De ver
schillen hiertussen zijn gemakkelijker te overwinnen dan
die tussen de kleurensystemen. Ten slotte zijn er nog
veertien systemen om het hele TV-signaal met het bijbe
horende geluid uit te zenden, die worden aangeduid met
de letters A tot en met N.
Tabel 1: Televisiesystemen over de wereld
Een specialist kan videoapparatuur aanpassen voor ge
bruik met een aantal televisiesystemen waarvoor ze niet is
ontworpen, als hij het kleurensysteem, het televisiesys
teem en de gebruikte kanalen kent. Tabel 1 (onder) geeft
deze informatie voor een aantal landen waarin video
populair aan het worden is. Ook vermeldt de tabel de
gebruikte netspanning in elk land, waarmee de apparatuur
moet kunnen werken, en de wisselspanningsfrequentie in
Hz (perioden per seconde). Deze is, op enkele uitzonde
ringen na, gelijk aan het aantal beelden per seconde bij
televisie-uitzendingen, aangezien dit is afgeleid van de
wisselspanningsfrequentie.

Kanalen

Voltage

Hz

Zwart
wit

M
M
M
M
M
M
M
(M)

A13
A2-13, A14-40
A2-13
Jl-12; 27-62
A2-23; A14-45
A2-13
A2-13, A14-83
(A8, 28-74)

110/240/415
120/240
120/240
100/200
110/220
110/220/240
120/230/240

60
50
60
50; 60
60
60
60

Am.
Am.
Am.
Am.
Am.
Am.
Am.

B
N
B
B
B
B; H
B
B
I
I
I
B
B
B;G
B; G

E5-11
A2-13
Aus 0-11
E7-9
E4
E2-11; 21-69
E3-10
E6-11
21-68
E21-60
A-J, 29-43
E3-11
E4-10
E5-11; 25-56
It A-H; 21-34

127/220/380
220/380
240/415
110/220/380
220/240
220/380
220/380
240/415
240/415
200/220/346
220/380
220/380
127/220/380
230/400
127/220/380

50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
50

CCIB
Am.
CCIR
Am.
CCIR
Belgisch
CCIR
CCIR
Brits
Brits
Belgisch
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR

Systeem

NTSC

Bahama’s
Canada
Hawaï
Japan
Mexico
Philippijnen
VS
(zenders voor
legerplaatsen VS)
PAL
Algerije
Argentinië
Australië
Azoren
Barein
België
Denemarken
Gibraltar
Groot-Brittannië
Hongkong
Ierland
Ijsland
Indonesië
Israël
Italië
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Jordanië
Luxemburg
Maleisië
Nederland
Nieuw-Zecland
Nigerië
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Portugal
Singapore
Soedan
Spanje
Syrië
West-Duitsland
Zuid-Afrika
Zwitserland

B
C;G
B
B; G
B
B
B; G
B; G
B
B; G
B; G
B
B; G
B
B; G
I
B; G

E3-9
E7, 27
E2-10
E2-12; 21-60
NZ1-10
E2-12
E2-12; 44
E2-12; 21-68
E4-10
E2-U; 25-46
E5-12; 21-34
E5-7
E2-11; 21-68
E4-9
E2-11; 21-60
14-13, 21-68
E2-12; 21-63

220/380
110/220
230/240/415
127/220/380
230/400/415
230/400
230
230/380
230/400
220/380
230/400
240/415
127/220/380
115/220/380
230/380
220/230/380
220/380

B(H)
L(V)
B; G(H)
B(H)
B(V)
L(V)
B(H)
D; K(V)

E5-11
21-65
E5-12; 21-69
E5-12
E2-11
21
E5-10
Rl-12; 21-69

115/400
127/220/380
220/380
110/220/380
110/190
380
120-208
127/220/380

50
CCIR
50
Frans
50
CCIR
50
CCIR
50
CCIR
50
Belgisch
50 + 60 CCIR
50
01RT

B(V)
B

E3-11
E2-11

110/220/380
230/240

50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

CCIR
Belgisch
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
Brits
CCIR

SECAM
Cyprus
Frankrijk
Griekenland
Irak
Libanon
Luxemburg
Saoedi-Arabiê
Sovjetunie
Verenigde Arabische
Republiek
Zimbabwe

Tabel 2: Basisgegevens van de diverse systemen
In de eerste kolom van tabel 1 zijn de diverse systemen
volgens welke televisie overal ter wereld wordt uitgezon
den, aangeduid met de letters A tot en met N. In tabel 2
(onder) wordt een aantal van de belangrijkste specificaties
van elk systeem gegeven. A, C, E, F en H worden nog
maar weinig gebruikt.
Het aantal lijnen is het aantal keren dat een clektronenstraal in een beeldbuis over het scherm beweegt om één
beeld op te bouwen; daarachter staat het aantal keren dat
de straal per seconde het hele scherm aftast (en dus een half
beeld opbouwt). De kleurendraaggolf is zo gekozen dat
chrominantie- en luminantiesignalen van elk TV-signaal
gescheiden blijven. Voor de systemen M en N wordt hier
een lagere frequentie gebruikt omdat de bandbreedte van
hun videosignaal kleiner is dan normaal. De beeld/geluidscheiding is van groot belang aangezien, als deze aanmaal
Tabel 2
Systeem

f

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
KI
L
M
N

Aantal
lijnen
405
625
625
625
819
819
625
625
625
625
625
625
525
625

Aantal
beelden

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
25

Kleurendraaggolf
geen
4,43 MHz
4,43 MHz
4,43 MHz
geen
geen
4,43 MHz
4,43 MHz
4,43 MHz
4,43 MHz
4,43 MHz
4,43 MHz
3,38 MHz
3,38 MHz

OIRT
CCIR

goed is ingesteld, de afstemming op het geluid automa
tisch volgt als verschillende TV-kanalen worden ingesteld.
Vergelijking van de gegeven cijfers voor Nederland en
Groot-Brittannie leert dat je met een Nederlands toestel
wél beeld, maar géén geluid ontvangt in het Verenigd
Koninkrijk.
De beeldmodulatie geeft voor de deskundige aan of het
helderste dan wel het donkerste (de sync. puls) deel van
het signaal wordt uitgezonden met de grootste spanning,
en de geluidsmodulatie vertelt hem of het gaat om een AMdan wel een FM-signaaL Bij AM - amplitudemodulatie varieert de sterkte van het signaal, bij FM - frequentiemodulatie - wisselt de frequentie.
Met deze basisgegevens kan de deskundige beoordelen
of een videoapparaat kan worden gemodificeerd om te
worden gebruikt met een bepaald systeem waarvoor het
met is gemaakt.

Beeld/geluidscheiding
-3,5 MHz
+ 5,5 MHz
+ 5,5 MHz
+6,5 MHz
+ 11,15 MHz
+ 5,5 MHz
+5,5 MHz
+5,5 MHz
+6 MHz
+6,5 MHz
+6,5 MHz
+6,5 MHz
+4,5 MHz
+4,5 MHz

Beeldmodulatie
Positief
Negatief
Positief
Negatief
Positief
Positief
Negatief
Negatief
Negatief
Negatief
Negatief
Positief
Negatief
Negatief

Geluidmodulatie
AM
FM
AM
FM
AM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
AM
FM
FM
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Verklarende woordenlijst
A
Adaptor
‘ Aanpasser’, bijvoorbeeld een verloopconnector van 6 mm hoofdtele
foon- naar 3,5 mm miniconnector.
AFC
Automatic Frequency Control,
schakeling die ervoor zorgt dat een
zender waarop eenmaal is afge
stemd, optimaal afgestemd blijft.
Analoog
Zie Digitaal
Audiodubbing
Opnemen van een geluidsspoor bij
een reeds gemaakte video-opname
(met eventueel het wissen van eerder
opgenomen geluid, of hierbij).

B
Bach-space-editing
Voorziening op sommige VCR’s die
ervoor zorgt dat de band een klein
snikje wordt teruggespoeld elke keer
dat de opnameknop op de camera
wordt bediend, zodat ruisvrije overgangen tussen de opnamen worden
verkregen.
Bandbreedte
Frequentie die wordt ingenomen om
een bepaald signaal uit te zenden.
Voor video- plus bijbehorend audiosignaal in ons land bijvoorbeeld
7 MHz.
Betamax
Door Sony ontwikkeld videosys
teem.

c

Capstan

Aandrijfas; bepaalt de bandloopsnelheid.
CCD
Charge Coupled Devide; vervangt
de camerabuis. Een lichtgevoelige
matrix vertaalt het op alle zeer kleine
deeltjes vallende licht in elektrische
signalen.
Chrominantiesignaal
Deel van het videosignaal dat de
kleurinformatie bevat.
Compatibel
Verenigbaar; duidt aan dat appara
tuur met elkaar gebruikt kan wor
den.
Control track
Serie signalen opgenomen op een
spoor van de videoband, die de VCR
gebruikt om bij het afspelen een sta
biel beeld te geven.
Grash-editing
Het zonder speciale voorzieningen
monteren van tapefragmenten
d.m.v. kopiëren.
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Cue
Schakeling waarbij het beeld zicht
baar blijft tijdens het snel vooruit
spoelen van de videoband.

D
Diafragma
De grootte van deopening,ofiris. in
een lens; bepaalt bij videocamera’s
hoeveel licht er in de camerabuis
valt.
Digitaal
Manier om een signaal aan te duiden
als een serie getallen; tegenover
analoog: continue weergave van zo’n
signaal, bijvoorbeeld d.m.v. een
spanningsmeter.
Director
Reflecterend antenne-element dat de
signalen op het ontvangelement
richt.
Dolby-systeem
Handelsnaam van een bepaald ruisonderdrukkingssysteem (audio).
Bij het opnemen wordt het signaal in
bepaalde passages versterkt, zodat
bandruis minder ruimte wordt gela
ten; bij het afspelen wordt het ge
luidssignaal teruggebracht tot het
oorspronkelijke niveau, waarmee de
bandruis nogmaals wordt geredu
ceerd.
Dolly
Verrijdbaar onderstel voor een sta
tief.
DTF
Dynamic Track Following, systeem
toegepast bij Video 2000 recorders,
waarbij de videokoppen de sporen
volgen.

E
Editing
Het ‘monteren’ van video-opnamen
d.m.v. kopiëren.
Elektronische zoeker
Kleine beeldbuis op de camera
(meestal 37,5 mm).

F
Faden
Het geleidelijk laten wegvloeien van
een videobeeld, tot het scherm zwart
is (uitfaden); het omgekeerde heet
infaden.
Filter
Plaatje van doorzichtig materiaal dat
de samenstelling van het erdoor val
lende licht beïnvloedt; bijvoorbeeld:
een blauwfiter absorbeert rood licht
en verhoogt dus de kleurtemperatuur.
Frequentie
Aantal trillingen per seconde, ge

meten in Hz (hertz), d.i. het aantal
perioden.
Fresnellens
Lens die wordt gebruikt om licht te
convergeren tot een gelijkmatige
bundel.

G
GoTo
Automatisch beeldzoeksysteem op
Video 2000 recorders.

H
Helical scan
Spiraalvormige aftasting van de vi
deoband doordat deze schuin langs
de koppentrommel wordt gevoerd.

i

Hi-fi

High fidelity, grote natuurgetrouw
heid; aanduiding dat geluidsappa
ratuur ‘goed weergeeft’. Veel ge
bruikte, maar weinig zeggende
kreet, daar fabrikanten geen vaste
normen zijn overeengekomen.

I
Impedantie
Wisselstroomweerstand, gemeten in
ohms. Speelt soms een rol bij de
vraag of apparatuur compatibel (ver
enigbaar) is, met name als het gaat
om het aansluiten van microfoons.
Inbranden
Wanneer een videocamera op een te
sterk verlicht object wordt gericht
raakt de camerabuis - tijdelijk of
permanent - beschadigd.
Infrarood
Elektromagnetische golven juist
naast het rode deel van het zichtbare
spectrum; warmtegolven; worden
wel gebruikt om signalen over te
brengen van afstandsbedieningspaneel naar TV, VCR, enz.
Interferentie
Ongewenste beïnvloeding van een
signaal door een ander; storing.
Interliniëring
Het Lussen elkaar voegen van de even
en oneven beeldlijnen (elk half beeld
wordt ‘raster’ genoemd).

K
Kathode
Elektrode in een camera- of beeld
buis die een stroom van elektronen
uitzendt om een beeld af te tasten
resp. op te bouwen.
Kleurtemperatuur
Getal dat informatie geeft over de
samenstelling van een lichtbron. Een
hoge kleurtemperatuur betekent dat
het licht veel blauw bevat (buitens
huis), kunstlicht bevat met een lage
kleurtemperatuur veel rood. Ge
bruikte eenheid: Kelvin(K).
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Kop
Elektromagnetisch onderdeel dat
signalen vastlegt op een magnetische
band of deze afleest. Een wiskop
brengt alle magnetische deeltjes in
dezelfde richting en verwijdert daar
door eerder vastgelegdc informatie.
Koppentrommel
Cilindervormige trommel waarop de
videokoppen zijn gemonteerd en
waar de band omheen loopt.

L
Lacing
Mechaniek in VCR’s dat de band
door de machine rond de koppen
trommel voert.
LED
Light Emitting Diode, diode (halgclcider) die oplichi als er stroom
door loopt; werkt dus als een lampje.
Luminantie
Helderheid van een TV-beeld; een
kleuren-TV-signaal bestaat uit een
luminantie- en een chrominantie(zie aldaar) signaal.

M
Memory
Geheugen; onder andere gebruikt
om de recorder bij de nulstand van
het bandtelwerk automatisch te laten
uitschakelen.
Microprocessor
Geïntegreerde schakeling met logi
sche (computer-)functie.
M-Ioading
Door JVC ontwikkeld bandinvoer(lacing-) systeem. De weg die de tape
in de recorder volgt lijkt op een M.
Modulatie
Het omvormen van signalen; vóór
het uitzenden van een videosignaal
wordt bijvoorbeeld een draaggolf
aan de hand hiervan gemoduleerd,
waarna het geheel wordt uitgezonden

O
Open-reel-recorder
Zie VTR.
Out-cue
De laatste woorden van een presen
tator, als signaal voor de cameraman.

P
Pannen
Het horizontaal bewegen van de ca
mera; het maken van een ‘panoramazwaai’.
Picture-search
Beeldzoeken; versneld voor- of ach
teruit spelen: het beeld blijft zicht
baar, het geluid is weggedraaid.
Portapack
Draagbare videorecorder; nodig
voor het gebruik van een camera.

R
Realtime
Opname die evenveel tijd in beslag
neemt als de geregistreerde actie
duurde; i.t.t. slow-motion (zie al
daar) e.d.
Resolutie
Oplossend vermogen; het aantal
beeldlijnen dal gescheiden kan wor
den weergegeven.
Review
Schakeling waarbij het beeld zicht
baar blijft tijdens het snel achteruit
spoelen van de videoband.
RF-signaal
Signaal met hoge frequentie; bij
voorbeeld het antennesignaal.
Ruis
Ongewenste signalen die de audio- of
videosignalen storen.

s

Scherptediepte
Gedeelte van een beeld (in diepte)
dat scherp wordt afgebeeld bij een
bepaalde camera-instelling. Hoe
kleiner de diafragma en hoe sterker
de lens, hoe groter de scherptediep
te.
Schrijfsnelheid
De snelheid waarmee de videokoppen ronddraaien in relatie tot de
bandloopsnelheid.
SEG
Special Effects Generator-specialeeffectengenerator; apparaat dat sig
nalen van diverse videobronnen kan
mixen en omvormen.
Slow-motion
Vertraagde weergave van een videoopname (zonder geluid).
Sync. puls
Synchronisatiepuls; signaal dat
wordt opgewekt in de camera of in
een externe generator en op de band
wordt geregistreerd, en aan de hand
waarvan de recorder steeds volledige
beelden weergeeft.

T
Telecineconverter
Apparaat waarmee dia’s en films
kunnen worden overgenomen op vi
deoband.
Teletekst
Informatieoverdracht via niet-gebruikte beeldlijnen tijdens TV-uitzendingen; vereist een aanpassing bij
het normale TV-toestel.
Time-shifting
Een VCR zodanig programmeren
dat een TV-uitzending automatisch
wordt opgenomen.

Tracking
Regeling die ervoor zorgt dat de
bandsporen precies over de videokoppen lopen.
Tuner
Afstcmmer; onderdeel van een huiskamer-VCR, meestal los te koop bij
een portapack, dat hoogfrequente
signalen, bijvoorbeeld van de anten
ne, ontvangt en decodeert tot ge
scheiden audio- en videosignalen.

u

UHF
Ultra High Frcquency; band van 300
tot 3000 MHz.
U-matic
Aanduiding van het videosysteem
waarbij de bandloopweg door de
recorder lijkt op een U.

V
VHF
Very High Frequency; band van 30
tot 300 MHz.
VHS
Video Home System, door JVC ont
wikkeld videosysteem.
Video 2000
Door Philips en Grundig ontwikkeld
videosysteem.
Vidicon
Licht en compact type camerabuis;
zet een beeld d.m.v. een elektronenstraal om in elektronische signalen.
Viditel
Viewdata- (zie aldaar) systeem van
de Nederlandse PTT.
Viewdata
Informatie-overdracht waarbij het
TV-scherm als monitor wordt ge
bruikt. De informatie is afkomstig
van een computer waarmee een te
lefoon- of straalverbinding tot stand
is gebracht. Ontvangst vereist een
aanpassing bij het normale TV-toestel.
Viewfinder
Zoeker.
VTR
Video Tape Recorder, videorecorder
met open spoelen.

w

Witbalans
Voorziening voor een goede kleurbalans bij variërende kleurtemperatuur waarbij wordt ingesteld op
wit.

z

Zoomen
Het dichter bij (inzoomen) of verder
weg (uitzoomen) brengen van een
beeld door het veranderen van de
brandpuntsafstand van de lens.
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Namen en adressen
We hebben voor VCR’s en videocamera’s de hier
onder vermelde adressen van importeurs of fabri
kanten per merk in alfabetische volgorde opgesteld.
Adressen wijzigen voortdurend en het is daarom
mogelijk, dat sommige bij het verschijnen van deze
uitgave reeds veranderd zijn. We raden je trouwens
aan alleen contact op te nemen met een importeur of

fabrikant als je gerichte vragen hebt. Vergelijkingen
van het ene merk met het andere kun je het beste
halen uit de diverse tijdschriften (zie overzicht),
waarin testrapporten en merkenoverzichten staan.
De meeste videotijdschriften testen een paar appa
raten per nummer.

VCR en camera’s
Nederland
AKAI(VHS)
Fodor Radio b.v.
Achterklooster 2
3011 AE Rotterdam
tel. 010-114060
ARISTONA(V2000)
Radoma b.v.
H. J. E. Wenckebachweg 169
1096 AM Amsterdam
tel. 020-650161

BANG & OLUFSEN (V2000)
Bang & Olufsen
Koninginneweg 54
1241 CV Kortenhoef
tel. 035-61824

GRUNDIG (V2000)
Grundig Nederland b.v.
Joan Muyskenweg 22
1096CJ Amsterdam
tel. 020-659991

PANASONIC (VHS)
Haagtechno b.v.
Rietveldenweg 60
5222 AR Den Bosch
tel. 073-21 5265

HITACHI (VHS)
World Electric b.v.
Industrieweg 17-19
3762 EG Soest
tel. 02155-16544

PHILIPS (V2000)
Philips Nederland b.v.
Boschdijk525
5612 JG Eindhoven
tel. 040-793333

ITT (V2000)
ITT Beeld en geluid
Parklaan 94
2003 RR Haarlem
tel. 023-31 9022

• REVUE (BÈTA, V2000)
Foto Quelle Nederland b.v.
Spaarneweg 18
2142 EN Cruqius
tel. 023-290195

JVC (VHS)
EMIHiFib.v.
Energieweg 14
2382 NJ Zoeterwoude
tel.071-41 1514

SABA (VHS)
Saba Nederland b.v.
Utrechtseweg 340
3731 GD De Bilt*
tel. 030-761141

BLAUPUNKT (VHS)
Blaupunkt Nederland b.v.
Joan Muyskenweg 24
1096CJ Amsterdam
tel. 020-934981

JVC
(voor professionele apparatuur)
Inter Electronics b.v.
Nijverheidsstraat 22
6987 EM Giesbeek
tel. 08336-1841

SANYO (BÈTA)
Sanyo Nederland b.v.
Groot Mijdrechtstraat 68-70
3641 BW Mijdrecht
tel. 02979-4939

BOSCH (VHS)
Willem van Rijn b.v.
Postbus 8005
1005 AA Amsterdam
tel. 020-5 800911

LOEWE(V2000)
Ignis Ned. b.v.
De Limiet 3
4131 NR Vianen
tel. 03473-72004

SANYO
(voor professionele apparatuur)
Sanyo-Vidcob.v.
Margrietstraató
6371 CL Schaesberg
tel.045-31 1643

ERRES (V2000)
Erres Nederland b.v.
Postbus 437
3430 AK Nieuwegein
tel. 03402-415 74

MARANTZ (VHS)
Marantz Nederland b.v.
Postbus 375
3440 AJ Woerden
tel. 03480-20304

SCHNEIDER(VHS)
Schneider Nederland b.v.
Rijksweg 22B
6095 NB Baexem
tel. 04748-2020

FISHER (BÈTA)
Fisher Nederland b.v.
Jules Verneweg 33
5015 BG Tilburg
tel. 013-554961

MITSUBISHI (VHS)
Mitsubishi Electric Europe
Nijverheidsweg 20
3641 RR Mijdrecht
tel. 02979-2461

SHARP (VHS)
Sharp Optonica Nederland b.v.
De Lasso 4
2371 GV Roelofarendsveen
tel. 01713-90 14

FUNAI(CVC)
Electronics Nederland b.v.
Postbus 61053
1046AK Amsterdam
tel. 020-139960

MOS CAMERA
World Electric b.v.
Industrieweg 17-19
3762 EG Soest
tel. 02155-16544

SIEMENS (V2000)
Siemens Nederland b.v.
Postbus 16068
2500 BB Den Haag
tel. 070-782782

GRAETZ(VHS)
Graetz Nederland b.v.
Parklaan 94
2011 KZ Haarlem
tel. 023-31 9022

NORDMENDE(VHS)
Koelrad b.v.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen
tel. 020-45 1655

SONY (BÈTA)
Brandsteder Electronics b.v.
Jan van Gentstraat 119
1171 GK Badhoevedorp
tel. 02968-11 22

BAUER
Willem van Rijn b.v.
Postbus 8005
1005 AA Amsterdam
tel. 020-58008 89
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TECHNICOLOR (CVC)
Audio Visual Holland b.v.
Muidenwcg 3
2803 PR Gouda
tel. 01820-193 11

JVC(VHS)
EMI HiFi Belgium n.v.
Kliniekstraat 65
1070 Brussel
tel. 02-5240090

TELEFUNKEN (VHS)
AEG-Telefunkcn Nederland
Alleta Jacobslaan 7
1066 BP Amsterdam
tel. 020-5 116333

NATIONAL PANASONIC (VHS)
National Panasonic Belgium n.v.
Stationsstraat 26
1720 Groot-Bijgaarden
(Dilbcek)
tel. 02-4667640

TENSAI(BETA)
Tensai Nederland b.v.
Groot Mijdrechtstraat 68-70
3641 RW Mijdrecht
tel. 02979-2755

THOMSON (VHS)
Koelrad b.v.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen
tel. 020-45 1655

TOSHIBA (BÈTA)
Koelrad b.v.
Maalderij 19
1185 ZB Amstelveen
tel. 020-45 1655
WEGA(BETA)
Brandsteder Electronics
Jan van Gentstraat 119
1171 GK Badhoevedorp
tel. 02968-11 22

België
AKAI(VHS)
American Levant
IndustrialCy.
Luchtvaanplein 27
1070 Brussel
BLAUPUNKT(VHS)
Allumalux
Chaussêe de Mons 130
1070 Brussel

FISHER (BÈTA)
Fishier HiFi Bclgium s.a.
Rue Royale Ste Maric 15
1050 Brussel
GRAETZ(VHS)
BellTelephone Mfg. Co. n.v.
Bell Telephonelaan 2
2440 Geel

GRUNDIG BELUX (V2000)
Mechelsesteenwcg 321-323
1800 Vilvoorde
HITACHI (VHS)
I.C.T.I.
Chaussêe de Namur 56
1400 Nivelles

I

ITT (V2000)
BellTelephone Mfg. Co. n.v.
Bell Telephonelaan 2
2440 Geel
tel. 014-589911

NORDMENDE(VHS)
Radeloc PVBA
Italiëlei 177/179
2000 Antwerpen

PHILIPS (V2000)
Philips n.v.
Brouckerereplaats 2
1000 Brussel
SABA (VHS)
Fr. Drion s.a.
Av. Albert Giraud 96/100
1030 Brussel
SANYO (BÈTA)
Sanyo n.v.
Bisschoppenhoflaan 571
2100 Deurne

SHARP (VHS)
American Levant Industrial Cy.
Luchtvaartplein 27
1070 Brussel
SONY (BÈTA)
Sony Belgium n.v.
Halfstraat 80
2621 Schelle (Antwerpen)
tel.031-873911

TELEFUNKEN (VHS)
AEG - Telefunken n.v.
Rue Souverainc40
1050 Brussel
TOSHIBA (BÈTA)
Gecobois n.v.
E. Woutersstraat 119
1020 Brussel

WEGA(BETA)
M.E.M. Belgium s.a.
Rue des Deux-Eglises
29/31 1040 Brussel.

Niet-voorbespeelde
cassettes
Nederland
AGFA GEVAERT (BÈTA, VHS,
V2000)
Agfa Gevaertb.v.
Polakweg 10-11
2280 VB Rijswijk
iel. 070-906680

BASF (BÈTA, VHS, V2000, VCR,
LVC, VC, SVR)
BASF Nederland b.v.
Kadestraat 1
6811 DL Arnhem
tel.085-717171

FUJI (BÈTA, VHS)
Amfo Electronics
Hoogstraat 43
3011 PE Rotterdam
tel. 010-149027

KONICA (BÈTA, VHS)
Kinotechniek Handel b.v.
Jan van Gentstraat 160
1171 GP Badhoevedorp
tel. 02968-6355
SCOTCH (BÈTA, VHS, VCR)
3M Nederland b.v.
Postbus 193
2300 AD Leiden
tel. 071-769330
TDK (VHS)
AVC Nederland b.v.
Postbus 458
5400 AL Uden
tel. 04132-67725

België
AGFA-GEVAERT (BÈTA. VHS,
V2000)
Agfa-Gevaert n.v.
Septestraat 27
2510 Mortsel

BASF (BÈTA, VHS, V2000, VCR,
LVC, VC, SVR)
Basf Chemie
Hamoirlaan 1
1180 Brussel
SCOTCH (BÈTA, VHS, VCR)
Minnesota Mining &
Manufacturing Cy.
Nijverheidslaan 7
1920 Diegem
TDK (VHS)
Matelectric PVBA
Leopold II laan 199
1080 Brussel

De volgende merken hebben hun
eigen tapes in de handel gebracht:
Akai, Aristona, Blaupunkt, Fisher,
Grundig, Histachi, ITT, JVC,
Mitsubishi, NEC, Nordmende,
Panasonic, Philips, Saba, Sanyo,
Siemens, Sony, Telefunken, Toshiba
en U7t»ga. Ze worden uiteraard door
de fabrikant aanbevolen, maar de
Grundig- en Philipstape worden in
dezelfde fabriek gemaakt; alleen het
etiket is anders.
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I
Landelijke
videoclubs en
verhuurbedrijven
van voorbespeelde
cassettes
Nederland
CNR VIDEO
Gouwzeestraat 1-3
1382KDWeesp
tel. 02940-15244
CITY VIDEO
INTERNATIONAAL
Herengracht 102
1015 BS Amsterdam
tel. 020-264606

EVC
Postbus 290
3680 AG Nijkerk
tel. 03994-541 14

HAPPY VIDEO HOURS b.v.
Postbus 1361
1200 BJ Hilversum
tel. 035-23 1381
POLYGRAM VIDEO
Postbus 23
3740 AA Baarn
tel. 02154-19911

THORN EMI
Postbus 139
2100 AC Heemstede
tel. 023-31 9380

VML
Postbus 48
4140 AA Leerdam
tel. 03451-3053
VIDEORAMA
Kanaaldijk 97
Hal4D
1454 AD Watergang
tel. 02902-32 33
VIDEOSCREEN
Postbus 426
3430 AK Nieuwegein
tel. 03402-70933
VIDEO FOR PLEASURE
Postbus 148
9750 AC Haren
tel. 050-256323

VIDEO MEDIA
van Dam, Rotterdam

VIDEO 2001
Energieweg 45a
2382 NC Zoeterwoude
tel. 071-899373

VIDEO UNIVERSAL
HOLLAND
Haringvlietstraat 30
1078 KD Amsterdam
tel. 020-724221

VIDEO VERZENDDIENST
Antwoordnummer 5
1200 NA Hilversum
tel. 01608-2 1850
WARNER HOME VIDEO
Postbus 749
1200 AS Hilversum
tel. 035-154053

België
VIDEO STAR
Europalaan 91
3600 Gent
tel.011-351415
Alle bedrijven geven op cassettes te
leveren voor Betamax, VHS en
V2000. City Video Internationaal en
Warner Home Video werken (thans
nog) uitsluitend via de detaillist.

Opbergsystemen
KNOWIN BENELUX b.v.
Bennebroekerweg 930 a
2136 NH Zwaanshoek
tel. 02502-77689
Universele opbergsystemen

FORTY FOUR b.v.
P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
tel. 085-62 9026, telex 45601
Luxe dozen per cassette en
meervoudige systemen
(Video-albums)
3M NEDERLAND b.v.
Postbus 193
2300 AD Leiden
tel. 071-769330
Opbergdozen per cassette

Professionele
diensten

VIDEO RENT CLUB
Postbus 426
3430 AK Nieuwegein

Apparatuur- en studio
verhuur, professionele
montage

VIDEO SELECT
De Boelelaan 7
1083HJ Amsterdam
tel. 020-4428 11

CAPI-LUX Vak
Basisweg 42
1043 AP Amsterdam
tel. 020-1115 55, telex 16590)
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Belichtingsapparatuur
FLASHLIGHTb.v.
Amster/damsestraatweg 725-727
3555 HG Utrecht
tel. 030-444842, telex 40096

Kommentaarstemmen in
verschillende talen
MULT1VOICE
Ampcrestraat 24
1221 GJ Hilversum
tel. 035-830682

Mobiele studio’s,
inclusief apparatuur
HEUVELMAN
GELUIDSTECHNIEK b.v.
Rijksstraatweg 32F
3454 J B De Meern
tel. 03406-3202en3535

Ondertitelingsservice
S. A.S. beeld en geluidsprodukties
Dwarsweg 2
1394 AZ Nederhorst den Berg
tel. 02945-1716

Overschrijven van film
naar video
RANDSPOOR-SERVICE
Postbus 23
8400 AA Gorredijk
tel. 05132-566

RUAD b.v.
Amsteldijk 13
1074 HR Amsterdam
tel. 020-769345

STUDIO HENK OTTO b.v.
Steenhoffstraat 67
3764 BJ Soest
tel. 02155-18844

VIDEO TEAM b.v.
van Noremborghstraat 31
5212 NA Den Bosch
tel. 072-1477 19

Verhuur van studio’s,
inclusief apparatuur
BEELDKOMMUNICATIE
CUIJKb.v.
Heeswijksestraat 8,
5431 SB Cuijk
tel. 08850-16444, telex 37394

VIDEO SOUND
Koningsweg 82
5211 BN Den Bosch
tel. 073-132868

Vermenigvuldigen van
videobanden
EFO montage-centrum
Hoogstraat 56
3011 PT Rotterdam
tel. 010-12 5010, telex 23605
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Thuisnet
Familietijdschrift
Verschijningsfrequentie nog niet
bekend
speelduur: 3 uur
Postbus 290
3860 AG Nijkerk

Film + Video Techniek
Maandblad voor de film en
video-amateur
Postbus 16
6500 AA Nijmegen
Media-Info
2x per maand, actuele informatie
over de nieuwe media,
A. J. Ernststraat 585
1082 LD Amsterdam

Video Totaal
Maandblad voor amateurs
A. J. Ernststraat 585
1082 LD Amsterdam

Video Uit en Thuis
Verschijnt lOx per jaar, voor
amateurs
Postbus 1392
1000 BJ Amsterdam

Videovisie
Verschijnt lOx per jaar, voor de
semi-professionele en professionele
gebruiker
Herenstraat 8
Culemborg
Vidipress
Verschijnt lOx per jaar,
professioneel tijdschrift over
randwetenschappen
Postbus 151
2640 AD Pijnacker

Engelstalige
tijdschriften
Home Video (6 x per jaar)
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Popular Video (maandblad)
30 Wellington Street,
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Television and Home Video
(maandblad)
Link House, Dingwall Avenue,
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Video (professioneel maandblad)
Link House, Dingwall Avenue,
Croydon, CR9 2TA, UK.
Videography (maandblad)
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New York, NY 10016, USA.
Video Review (maandblad)
Surrey House, 1 Throwley Way,
Sutton, Surrey, SM1 4QQ, UK.
Which Video? (maandblad)
145 Charing Cross Road,
London WC2H 0EE, UK.

Vidzine
Popmagazine
Verschijningsfrequentie nog niet
bekend
Questionmark Productions,
Amsterdam
Via Video
Reclametijdschrift, 4x per jaar
speelduur: 60 min.
Prinsengracht 586, Amsterdam

Jaaruitgaven
Deze! Video
Postbus 23
7400 GA Deventer

Videoscoop
Postbus 10
1400 AA Bussum

Jaaruitgaven
in het Engels
CTL Electronics Ine.,
Video Tools,
CTL Electronics,
New York.

Robertson, A. (Ed.),
The Home Video Yearbook,
Link House Magazines,
Croydon, Surrey.
Robertson, A.,
International Video Yearbook,
Blandford Press,
Poole; Sterling Publishing,
New York.

Hampton’s Guide to Pre-Recorded
Video
PO Box 684,
Southampton,
New York, NY 11968, USA.

Hampton’s Official Video Buyers’
Guide
PO Box 684,
Southampton,
New York, NY 11968, USA.
The Video Exchange Directory
261 Powell Street,
Vancouver, British Columbia,
Canada V6A 1G3.
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De rechtgedrukte cijfers achter de woorden verwij
zen naar de hoofdtekst, meestal de kolom op de
linkerpagina. De schuingedrukte cijfers verwijzen
naar de tekst bij de illustraties. De vetgedrukte
cijfers hebben betrekking op de bladzijden, waar
een begrip verklaard wordt.

A
aandrukrol 25
aansluiten van de VCR 18
aansluitpanccl 21
AB-knop 175
accessoires 68
achtcrgrondlamp 128
achtergrondmuziek 156, 166,
168
achtergrondverlichting 126,
130
AC 208
accu 41,138,208
accesstime 74
adaptorZ/, 68,96, 214
‘aerial’sie antenne
AFC 214
afstandsbediening 28,37,41,
50,57, 86,92,97,190
afstemgedeeltezic tuner
afstemmen 38
afstemmen van de VCR 22
afstemmer 215
AFT 22,38,60
aftastfrequentie 80
Agfa 52
Akai 58
Akai VPS 7350 59
Akai VS-9700 28
Akai VS5 EG/EO 58
akoestiek 164
alfageometrische techniek 86
Algerije 210
alternating current electricity
208
alphamosaicsysteem 86
AM 211
AMC-300 zendwagen 176
amberfiltër 134
Amerikaans zwart-witsysteem
210
Ampex 10,27
amplitudemodulatie 211
analoog 214
analoge techniek 180
animaties 156
antiope 87
antenne 18,22,28,38,209,
209
antennes 84
anü-aliasing 207
APL-systeem 32,53
Apple II 74,205
Argentinië 210
art-computer 206
assemble-edit-voorziening 67
assistentie 146,146
assemble-editing 172
astringerende lotion 132
Atari 202
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audiodub 57,65,151,165
audio-dubbing 35,214
audio-input 209
audiokanaal 62
audiokop 42
Audiosonic 202
audiospoor 42
‘audioout’-aansluiting 160
audio-selectschakelaar 65
Australië 210
auteursrecht 48
auto-fadc 105
Automatic Frequency Control
214
automatic fine tuning 22
automatic program location 32
automatisch diafragma 102,
140
automatische fijnafstcmming
22,38
automatische focusscring 105
automatische programma
localisatie 32
auto-picture-search 61
auto-rewind 36
auto-search-control 36
auto-search-unit 37
auto-tape-search 50,57, 66
auto-tuning 22, 38
AV-toets 22
Azoren 210

B
back-space-editing 36, 168,
214
bahama’s 210
Baird, John Logie 70,106
band 40
bandbreedte 208,211,214
bandgcleiders 25
bandslijtagc 26,34,39,40
bandspanningsregelaar 25
bandtelgeheugen 28
bandtellertje 28
Bang&Olufsen 62
Barein 210
BASF 52
basic 203,204, 205
basislamp 128
‘basscut-off-schakelaar 162
batterij 41,138
batterijlader 138
batterylamp 102
BBC 86
BBC-20 digicamcamera 176
BCU 117
beeldcompositie 113
beelddefinitie 208
beeldfouten 38
beeldfrequentie 18

beeld/geluidscheiding 211
beeldhoek 114
beeldkwaliteit verbeteraar 68
beeldmixcr 105
beeldmodulatic 211
beeld-na-beeld-wcergave 12,
50,186
beeldplaat 187, 198,204,206
beeldplaten 70
beeldplatenspelers 72
beeldzoeken 12,13,24, 33,34,
187, 215,215
belettering 152
België 210
Belgisch zwarl-witsysteem 210
Belhng & Lee plug 20
Betamax 10,12, 16,24,26,33,
35, 42,44,50,52,54, 56,58,
60,62,64,66,176,214
beta noise reduction 35,54
Betascan 52
Betastack 52
betitelingscamera 158
beveiliging 198
beveiliging en bewaking 200
beveiligingslipje 38
bewaking 198
big close-up 117
bijverlichting 126,128,730
binaire code 91
binair systeem 204
blauwachtige waas 134
blauwfilter 98, 134
blauwzweem 98
BNC-connector 21
BNR 35, 35
boom 35
Bosch 27
brandpuntsafstand 96, 209
Brits zwart-witsysteem 210
bromspanning 14
Buma/Stemra 49
busconnectorzie connector

C
caleidoscoopeffect 137
calqueerpapier 127
camera, bedienen van de 112
camera, bewegen van de 120
camera, stabiliteit van de 118
camera, werking van een 106
camera, zorg voor je 108
camera’s 94
camerabuis 76,80,82, 100,
106,108
cameraconnector 109
camerahoek 140,150, 178,754
Canada 210
cannon-connector 27
capstan 25,42, 214
captain 87
cardioïdemicrofoon 160,162
carnet ATA 138
cartridges 202
cassettehuis 41
cassettestapelsysteem 52
catalogiseren 47
catalogus 194
CCD 76,214

CCIR 210
CCTV 200
chaptersearch 73
charge coupled device 76,214
chip 43, 182,202,204
Christe.Nils 193
chroma-key 179
chroma-key-mcthode 180
chrominanticsignaal 82,208,
211,214
cirkel 39
closcd circuit teievision 200
close-up 102,115, 116,117,
130,134,140,144,146,184
C-mount 209
coating 108
coaxiale kabel 19,20, 40,209
collodium 133
color-burst-spot 134
‘colourlock’-regelaar 65
Comité Consultatif
International des
Radiocommunicationszie
CCIR
commentaar 166,168,194
Compact Video Cassette zie

eve

compatibel 210,214
componcntentclcvisie 79,92
computer 50,74,86,174,204,
205,206
computertaal 203, 204
condensatie in de VCR 14
condensatormicrofoon 160,
164
connector 18,40,68,109
connectors 20
consumentenbond 49
controlelijntje 39
control track 214
counter memory-schakelaar 32
‘crash-editing’ 170,172,214
Crosby,Bing 49
‘cross’-filter 134
cross-screen-filter 137
Cruyff,Johan 49
CU 117
cuezie beeldzoeken
cue 214
cueing 13
cue programmer 75
cu-toon 56
CVC 24,26,51,63
CVC-formaat 24
Cyprus 211

D
daglichtconvcrsiefilter 138
databank 86,198
daylight filter 99
‘day’-toets 31
DC 208
DDL-zoeker 209
Decca 7Ó
decibel 208
definitiellijn 39
Denemarken 210
detailophaler 68
deurintercom 200

=!
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dew-controlelampje 38
dew-indicator 73
dia 757, 158, 188
diafragma 96, 214
diafragma-indicator 703
diffractiefilter 736
digitaal 214
digitale geluidsregistratie 35
digitale techniek 76,86,180,
198,204,206
DIN-conncctor 27
dipool 84
direct currcnt 208
director 84, 214
disco 198
Disco Vision 74
Disco Vision System 72
disk-drive-unit 205
display 31,32,37
display-indicator 57
DNS 35
documentaire 144
Dolby 54,59
Dolby-systeem 35,56, 214
dolly 778, 120, 128,779, 214
draagbare VCR zie portapack
draaggolf 87
draaiboek 122, 144,748, 164,
168,178,184,194,796,
driedimensionale televisie 92,
198
driepuntsverlichting 126
driesystemenapparaat 210
driesystemen-VCR 50,64, 66
drop-out 26, 39
DTF 60,62,214
dummy 200
Duyn, André van 46
dynamic track following 60,62
dynamic noise suppression 35

E
echosignaal 84
ECU 117
Edison 70
cdit-control 67
edit-controller 172,174
editen 36,50,66,140,748,
166, 168,170, 174,180, 183
editen, professioneel 172
editing 168,214
editing-unilzie edit-controller
eendelig statief 120
effect, speciaal 136,180
effecten, speciale 158
effectieve waarde 209
EFP 176
clektrodynamische microfoon
160
elektroluminescentie 92
elektronenkanon 106
elektronenstraal 80, 211
clectronic field produclion 176
Electronic News Gathcring 176
elektronische locatieproduktie
176
elektronische nieuwsgaring
176
elektronische spooraftasting 60

elektronische zoeker 96, 102,
102,214
EMI 70
ENG 176
erotiek 190
externe microfoon 160,162
extreme close-up 117

F
faden 68, 103,144,749, 784,
214
familiegebeurtenis 182,184
fast picture search zie
bceldzoekcn
F-connector 20
film 157,158,176,181
filmcamera 795
filters 136,214
Fischcr 52
fish-eye-lcns 746
flair 207
floormanager 778
floppy-disk 198,205
FM 211
FM-aanpassingstransformator
68
focussering 96
folie 727
formaten 26
fosfordeeltjes 99
fosforlijn 707
fosforstip 83
fotodiode 77
foundation 132
Frankrijk 211
Frans zwart-witsysteem 210
frame-store apparatuur 180
frame-storc-computer 206
fresnellens 88,725, 126,729,
214
frequentie 208,214
frequentiebereik 208
frequentiemodulatie 211
Funai 27
FunaiFG12V 63
function-schakclaar 72

G
gasontladingsbuisjc 92
geheugen,gebruik van 32
geïntegreerd circuit 202
gelijkspanning 78
geluidsapparatuur 166
geluidseffect 166
geluid, gebruiken van 162
geluidskwaliteit 54
geluid op locatie 164
geluid mengen 764, 166, 168
gcluidsmodulatie 211
geluid opnemen 160
geluidsrecorder 765, 166, 184
geluidsspoor 25, 66,166, 168
geluid, weergave van 35
gemengd beeld 136
generator voor speciale
effecten 772
genlock 705
gereedschap voor

locatie-opnamen 139
gcweermicrofoon 161, 162
gezicht opmaken 132
Gibraltar 210
glasfibcrkabel 84
glasparelscherm 157
glasvezelkabel 90
golfvormmonitor 176
‘GoTo’-systccm 32,33, 62,
214
‘GoTo’-voorziening 61
gradatiebalk 39
Griekenland 211
grimeren 132
groenzweem 134
Groot-Brittannië 210
groothoeklens 146
groolhoekopnamc 117, 151
Grundig 33,60,62
Grundig2x4 62
Grundig2x4 Super 30,32, 60
guardklep 42
guard track 61

ineenstortende magnetische
velden 26
infrarood 37,41,190,214
ingang externe microfoon 209
ingebouwde microfoon 162,
166
inputgevoeligheid 209
insert-editing 172
instructictape 796
Intellivision 202
interaktieve video 74
interferentie 214
interlinicring 214
interviewen 150,767, 763
Irak 211
irisdiafragma 700
isopropylalcohol 44
Israël 210
Italië 210
ITT 62
ITTVR-482 63
ITTVR-483 63
ITTVR-580 63

H

J

half gekleurd filter 137
half-vloeistofkop 120
halogeenlamp 98
Hawaï 210
helderheidssignaal zie
luminantiesignaal
hclical scan zie spiraal vormig
aftastsysteem
hi-fi geluid 214
hi-fi luidspreker 14
Higashi-Ikoma 91
high-band 27
Hitachi 58,72,96
Hitachi 6500 35
Hitachi GP-41D 101
Hitachi VK-C750 100
Hitachi VK-C800 105
Hitachi VT-8500 96
holografisch beeld 93
Hongkong 210
hoofdtclefoon 164
hoofdtelefoonconnector 20
hoogfrequente signalen 18,78
hooking 39
‘hour/serial’-knop 31
huidtint 132
huiscomputer 92
huren 50
hydraulische kop 120

Japan 210
Japan Victor Companyzie JVC
JawsII 49
JohanCruyff 49
Jordanië 211
joystick 205
JVC 50,52,56,58,72,72,95,
146, 161
JVC-3300 28
JVC CR 4400 67
JVCCP55OO 67
JVC CP 6600 67
JVCCR-606OET 64
JVCGX-33 100
JVCGX-88 101
JVC HR 2200 59
JVC HR 3330TR 59
JVC HR 7200 58
JVCHR/7300EK 30
JVCHR-7700 34,36
JVC KY-1900 105, 146
JVCKR-7700EK 32
JVCS-100 105

I
IC 202
Ierland 210
Ijsland 210
‘ I' m dreaming of a white
Christmas’ 49
impedantie 214
impressionistisch beeld 136
inbranden 214
inbranden van de camerabuis
108
indicator 32
Indonesië 210

K
kabel 40,68
kabelsplitser 68
kabeltelevisie 10,78,84,90,
92,188,205
kalibreren 42
kamfilter 92
kathode 214
kap 129
K-klem 17
kleurbalans 98, 100, 102,703,
729, 134, 136,140, 158
kleurcodering van netkabel 79
kleurcorrectie 98
kleurfilters 98
kleurenbalk 39
kleurendraaggolf 210
kleurendriehoek 99
kleurengenerator 180
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kleurentelcvisiesystemcn 82
kleurensystecm 210
klcurtemperatuur 104,114,
124,128,134,214
kleurtemperatuurschaal 98
kleurvcrschilsignaal 82
kleurzwecm 124
knopmicrofoon 160, 162,165
koolstoflaag 24
kopiëren 46,48,76, 138, 170,
172,174
koppentrommel 24,34,40,42,
52,56,215
koppenreiniger 44
krimptang 69
kunstlicht 124, 126, 128,130
kwarts-filmlamp 126
kwarts-halogeenlamp 125,129
kwart-incb
cassettebandformaat 94
kwarts-filmlamp 124
kwartsjodiumlamp 98
kwartslamp 124,126

L
laagfrequente signalen 18
Laser Vision 70,72
laserstraal 74, 93, 204
lacing 24,42,56,215
LED 92,215
leddicon 107
lens 146
lenskap 702
Jensreiniger 108
LF-weergave 39
Libanon 211
lichtcorrectie 134
Licht Emitterende Diode 92
lichtniveau 114
Light Emitting Diode 215
lijmklem 727
logische circuits 41
longitudinaal systeem 24
Longitudinal Video Recorder
76
long-life miniatuur-batterij 104
long-play-machine 56
longshot 117,122,144
low light-voorziening 703
LS 777
Lux 209
Luxemburg 211
luminantie 215
luminantiesignaal 82, 107,208,
211
LVR 76

M
‘maanlicht’-effect 136
macrobeeld 735
macro-close-up-voorziening
707
macro-focussering 705
macro-stand 102
Magnavox 58
magentafilter 134
magnetisch draadspoel 28
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magnetische strooivelden 14,
26
magnetisch veld 24
magnetische velden 44,108
make-up 132
Maleisië 211
masker 107
master-control 202
Matsushita Electric 70,198
matting 179
Mavica 77
Mavipak 77
McQueen, Steve 46
MCU 777
medium close-up 777
medium long shot 777
mediumshot 117,149
membraam 767
memory 215
‘memory’-schakelaar 32
mengen van geluid 164, 166,
168
mengpaneel 164, 166,167,
168,172, 174
Mexico 210
‘micin’-aansluiting 160
microchip 28, 77, 76,95,775
microcomputer 202,204, 205,
206
microfoon 97, 160,162,764,
166, 168,779, 209
microfoonconnector 27
microfoonkabel 79
micropit 70
microprocessor 28,33,43,57,
60,74,204,215
microvideo 63, 94
microvideosysteem 27
microvision 92
‘min/day’-toets 37
minicomputer 78
Mitsubishi 58
mixer zie mengpaneel
M-loading 24,56,215
MLS 777
mobiele controlekamer 176
modulatie 215
modulator 209
monitor 18,74,78, 172,778
monochrome/colour-schakelaar
40
MS 777
multimeter 40,108
multi-processor-computer 206

N
nabuurrecht 48
National Systems Committee
zie NTSC
National Television Standards
Committeeaie NTSC
Nee 52
Nederland 211
Nederlands Dans Theater 193
netkabel 19, 128
netspanning 18,30, 208,210
niet-richünggevoelige
microfoon 114,160,764
Nieuw-Zeeland 211

Nigerië 211
nikkel-cadmiumbatterij 41
nikkelcadmiumcellen 59
Noorwegen 211
North by North-West 46
NOS 86
NTSC 66,82,773, 210

O
oculair 97
offerte doen 788, 194
OIRT 210
omgevingsgeluid 162
ONS 35
Oostenrijk 211
openingsshot 114,147,184,
194, 196
open-reel-recorderaie VTR
open-reel-VTR 52
opgedeeld beeld 136
oplaad batterij 41
oplossend vermogen 208,209
opmaken van het gezicht 132
opnamekop 24
opnamen, verbinden van 122
opnameplan 114
opnameposilie 114,747, 148,
748,178,784
opnamesysteem 208
opnametechniek 116
opnametijdindicator 37
opnemen, automatisch 30
opnemen met de VCR 28
opnemen op locatie 176
optische belichtingsindicatie
96
optische vezeltechniek 97
optische zoeker 96,209
orthicon 106
Organisation Internationale de
Radio Diffusion et
Televisionzie OIRT
out-cue 150,215
overgangsbeeld 175
overgangseffect 136,737
overvloei-apparaat 188
overzichtsplaatje 116

P
Pakistan 211
PAL 66,82,773, 210
Panasonic 58
Panasonic NV-3000 22
Panasonic NV-V300 22
Panasonic NV-7200 59
Panasonic NV-8170 66
Panasonic NV-9200 66
Panasonic NV-9220 66
Panasonic NV-9240 66
Panasonic WV-3000 101
Panasonic WV-3030 101
pannen 776, 120,145,151, 215
panoramakop 120
panoramazwaai 776
panoramische opname 149
parabolische reflector 729
parabolische gealuminiseerde
reflector 725

paraboolmicrofoon 162
parallaxfout 773
parelglasiaag 89
patroongenerator 52
patroonmodulatie 175
pcnconnectorsie conncctor
PGM-schakeaar 775
phase alternating lineaie PAL
phase alternation linezie PAL
Philippijnen 210
Philips 10, 16,30,33,52,60,
62,70,72,202
Philips 22 AV 5002 kabel 777
Philips 22 AV 5530 171
Philips V 2000 104
Philips VR 2020 62
Philips VR 2021 62
Philips VR 2022 62,35
Philips VCR 2020 62
photofloodlamp 98,124, 126
picture search 215
pioneer 72,74
pistoolgreep 102
plaatsing 208
plaatsing van de VCR 14
planconcave lens 795
‘Playback mode’-schakclaar 65
plugzieconnector
plumbicon 107
PMCThcatre Television 198
pockettelevisie 92
polarisatiefilter 134,736
polyester 24, 26
pong 202
portapack 73, 78,22, 22,36,
50,52,59, 66,94, 138,776,
186,792, 208,215
portret 134
Portugal 211
poseren 116
presenteren 150,168
‘preselect memory’-knop 31
‘preselect memory’-toets 60
presentatiemap 192,192
Prestel 86
preview 172
primaire kleuren 82,99
printer 74,199,205
prismatische meerbeeldlens
134
proefopname 112
profeel-serie 92
profielopname 728
‘prog./day’-knop 37
projectietelevisie 88,198
pseudo-animaties 206
PTT 86
Publimedia 87
puls 32,36,37,42
pulscodemodulatie 198
PVC-lens 795
PVW-schakelaar 775
Pye 62
Pye 20 VR 22 63
Pye 20 VR 23 63
Pye VR 2022 63
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Q
Quad 27
quadruplex 27
quadruplex band 25
quick select 33

R
radarstoring 40
radiale spiegel 77
Radio Shack 72
randomaccess 75
random access controller 67
random-access-regelaar 37
rapid access 73
RCA 70 72
RCA-connector 21
RCA Selecta Vision 13
realtimc 215
reclame 180,188
rcclamckillcr 68
rccord-lock schakelaar 54
redigeren zie editen
reflectie 727
reflecterende spot 725
reflector 84,129, 162
rcflcctorlamp 126
regie 178
rcinigingscassctte 45
reinigingsmiddel 20
relais 28
relatieve vochtigheid 208
remotc-control zie
afstandsbediening
‘reset’-knop 32
resolutie 208,215
review zie beeldzocken
RF-decoder 65
‘RF in’zte antenne
RF-kanaal 22
RF-modulator 66,209
RF-signaal 215
RF-signaalsplitser 68, 84
richtingsgevoelige antenne 84
richtinggevoelige microfoon
160,162
RMS-waarde 209
roll-back-voorziening 52, 166
rolwagen 14
rondommicrofoon 162
roodachtigc zweem 134
Rota-lock 77
ruis 35,215

S
Sanyo 52,54,72
Sanyo VTC-55OO 54
Sanyo VTC-5600 54
Sanyo VTC-9300 55
Saoedi-Arabië 211
satelliettelevisie 10,78,90,92,
205
saticon 104
schaduwbeeld 85
schaduwmasker 83
scherptediepte 134, 215
schmink 132

schotelantenne 90
schoudercamera 102,104
schrijfsnelheid 54,56,64,215
Scotch 52
script 122
sealor 133
‘search’-knop 62
SECAM 66,82,211
SEG 105,172,174, 174,179,
180,215
Selecta Vision 70,72
sensitivity-voorziening 103
sfeerklcuring 166
Sharp 32, 58
shuttle searcheie beeldzockcn
signaal-ruisvcrhouding 208,
209
silhouet 128,179
silicagel 108
sinc. puls 208
Singapore 211
‘skew’-knop 65
slantazimuth 208
slant track 42
slow-motion 12,24,34,46,50,
158, 186,215
snelwisser 26,69
Soedan 211
soft-focus-beeld 61
soft-focusfilter 755
soft-focuslcns 739
soft-focusopname 136
soft-takc-schakeling 775
soft-touch toets 28,54,57
solenoïdc 28
Sony 10,16,24,34,36,37,45,
50,52,52, 54,58,65,75, 76,
92,102,106,797
Sony SL 5000 53
Sony 5400 53
Sony 5800 53
Sony Betastack 26, 30
SonyC7 34,37, 52
Sony DXC-1800 705
Sony FOR-AVTW-300 77
Sony HTV-2100 754
SonyHVC-2000 704
SonyHVC-3000 706
SonyHVM-600 759
SonyHVS-2000 759
SonyMX-7 767
Sony PVM-1300E 773
SonyRM-440 773
SonyRX-353 67
SonySL-2000 54
SonySL-C7 28
SonySLT-7ME 55
SonySLT-C5 55
SonyTT-2000 54
SonyVCR-4 759
SonyVO-2631 67
Sony VO-5 800 67
SonyVO-5850 773
Sony VP-2030 67
Sovjetunie 211
Spanje 211
spanningskiezer 52
spanningsomvormer 96,138
spanningsrail 126

spccialc-cffectengenerator 174,
215
specificatie 208
Speelfilmencyclopedie 46
spel zie videospel
spelkaarten 202
spiraalvormigc aftasting 208,
214
spiraalvormig aftastsysteem
10,208
split-screen-effcct 174
spoorfouten 41
sporingregelaar 57
spoorregelaar 53
staafmicrofoon 97, 162
standaardlensvatting 146
‘star’-filter 134
staticon 100,107
statief 118,120,148
statische lading 15, 24
‘stem des volks’-interview 151
stcreosimulator 68
stilstaand beeld 12,34,46,50,
186
‘store’-knop 62
storing 170, 172
storing, visgraatachtige 22, 39
storing (witte strepen) 26, 39
storyboard 122,168
strip-tease 190
student’s responder 75
studiotelevisie 176,178
studioverlichting 124,126,
128,130
Super8 94
super-close-up-voorziening
101
superrichtinggevoeligc
microfoon 160
Swiss Army Film Service 776
synchronisatie 94,705, 164,
166,170,172,174
synchronisatiekop 42
synchronisatiepuls 215
synchronisatiepunt 166
synchronisatiesignaal 208
synchronisatiespoor 25, 36,42
Syrië 211
Système Couleurs a Memoire
zie SECAM

tclefoonbcantwoorder 205
telefotolens 149
telefototussenring 146
Tclefunken 70
telelens 146
telescooplens 195
teletekst 78,86,205, 206,215
televisie 78
televisiespel 180,188
televisiesysteem 210
televisie, werking van 80
Tclidon 86,87
Telstar 90
testband 22
testbeeld 39
testblokje 39
testgencrator 22
testsignaal 22
Thompson CSF 71
tijdcodegencrator 174
tijd instellen 30
tijdintcrvalschakeling 200
tijdschakclklok 12,30,50
time base corrector 66,174
‘time-left’-knop 32
‘time-lcft’-toets 61
timer zie tijdschakelklok
‘timer’-knop 31
‘timerrecord control’ 65
time-shifting 215
‘tint’-regelaar 99
tiptoets 28
titel 184, 188
titels 152,158
titels, opnemen van 154
toonreken 56
Toshiba 24,33,52,54,72,76
Toshiba 8600 33,56
Toshiba V-8600B 12
tracking 12,34, 215
tri-color-filter 134
trinicon 100,106
truc 151,174,180
truc-effect 118
trucopnamen 136
tuner 12,22, 28,8/, 215
TV-systemen 50
tweerichtingmicrofoon 160
typografie voor het
RTV-scherm 152

T

U

take-knop 175
takes 169
tangentiale spiegel 71
tape-remaining 32
tape run lamp 102
tape-splicing-sct 69
TBC 66,174
technicolor 63
tegenlichtcompensatie 102
tekenfilm 158
tekenfilmeffect 156
tekstgenerator 180
telecine-adaptor 157,158
telccine-conversion 158
telecineconvertor 215
telecinc-matcriaal 178
Teledec 70

UHF 78,209,215
UHF-antenne 85
UHF-connector 21
Uitbreidingsapparatuur 198
uitgangsspanning modulator
209
ul t ra high frequency zie U H F
ultrasone afstandsbediening 41
ultraviolet-filter 134
ultrafioletwaas 134
U-loading 52
U-matic 26,35,50,52,64,66,
75,164, 172,174,182,215
UV-filter 134
U-matic formaat 10,24
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V
vaseline 136
VCC 60,62
VCR 12
VCR, aanschaf van een 50
VCR, aansluiten van de 18
VCR, afstemmen van de 22, 38
VCR, condensatie in de 14
VCR, opnemen met de 28
VCR, plaatsing van de 14,44
VCR, tijd instellen 30
VCR-toets 22
VCR, ventilatie in de 14
VCR, werking van een 42
VCR, zorg voor je 44
VDU 205
vectorscoop 176
veiligheidslip 30
veiligheidslipje 26
vel Minimix 159
ventilatie in de VCR 14
verbindende opname 144
verbindingsbeelden 184
verbindingsopnamen 122
verdeelverstcrker 84
Verenigde Arabische
Republiek 211
Verenigde Staten 210
vergrotingsapparaat 88
verlichting 124,126,128, 130,
158,178,190,196
verlichtingsarmatuurklem 121
verlichting buitenhuis 138
verlichtingsrail 125
verrijdbare standaard 17

vertragingslijn 83
vervorming 209
ver>’ high frequency sic VHF
verzilverde kopspiegellamp
725
VHD 70,72
VHF 78,209,215
VHS 12,16,24,26,33,34,42,
44, 50,52,54,56,58,60,62,
64,66,85,164, 176
VHS-formaat 10
video-advertentie 188
video-beeldprintcr 77
videocassette 24
videoclubs 216
Video Commander 68
Video Compact Cassette 60,62
videodata 92
video high density sic VHD
video home system zie VHS
video-input en-output 208
video-juke-box 198
videokop 33,39,60,95,215
videokunst 198,206
video longplay system 77
Video Mate 68
videomeubilair 16
videomovie 95
videoplaat 50
videoportret 192
videoregisseur 110,176,178
video responder system 75
videoschrijfmachine 77
videoscoop 188
videospel 92,198,202,205
videopack spellencomputer
202

videosynthesizer 198
videotaperecorder sic VTR
videotekst 86
videotheek 12,46,190,194
vidcotrommelsie
koppentrommel
videozon 124
Video 2000 12, 16,24,26,32,
33,34,35, 42,50,52,56,58,
60,62,64,215
vidicon 100,70-7, 106,215
Viditel 86,215
viewdata 78,86,205, 206,215
viewfinder zie zoeker
visgraatachtige storing 22
visual display unit zie VDU
visual search zie beeldzoeken
vloeibare kristallen 92
vloeistofkop 118
VLP 71
voeding 18
voedingsspanningaanduiding
96
voorbcspeelde cassettes 46
voorzetlenscn 135
VTR 27,24,64,702, 174,205

w
weergavckop 24
Wcga 52
West-Duitsland 211
wetsregelsm.b.t. video 48
‘white balance’-regelaar 99
wideshot 116
windfilter 160

windscherm 164
wiskop 24,42
wissclecnheid voor dia’s 158
wisselspanning 18
wissclspanningsfrequentic 210
witbalans 97, 98,102,104,
129, 136,215
witbalansindicator 103
witbalansrcgclaar 134
wolfraamlamp 725, 126
wolfraam verlichting 129
wordprocessor 77, 199
wrijvingskop 118

X
‘X 3’-knop 34
XLR-connector 21

z
Zenith 72
Zimbabwe 211
zoeker 97, 215
zonnekanon 128
zoom bereik 96
zoomen 102,112,/14,116,
130,140,154,184, 215
zoomlens 117,146,149
zoommicrofoon 161, 162
zoomsnelheid 104
Zuid-Afrika 211
Zwitserland 211
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Systemen en modellen: de koopgids
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