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VAN DE REDACTIE
Joke de Graaf

D
e Explicateur blijkt ook buiten de club een graag gelezen blad
en dat doet ons natuurlijk plezier. Het blijkt dat andere clubs er
ook ideeën uit halen. Ik krijg zelfs e-mails van mensen, die ja-
loers zijn op onze club en best lid zouden willen worden, als we

niet zo ver weg zaten. Dat alles doet ons natuurlijk bijzonder veel ple-
zier. Zelfs voor de jaarwedstrijd heeft de Explicateur nut gehad. Zoals
jullie weten schreef ik in de vorige Explicateur, dat we nog geen reser-
vejurylid hadden. Het leverde ons een spontane reactie op van Nico
Reek, die dat gat wel wilde vullen. Dat was een pak van mijn hart, want
maar al te vaak is een reservejurylid nodig gebleken.

Voor ideeën voor onze programmering doe ik wel eens aan concur-
rentie kijken via de diverse websites. Helaas hebben vanwege koudwa-
tervrees betreffende de privacywetgeving veel clubs hun website zo
dichtgespijkerd, dat dit weinig meer oplevert. Overigens lijkt het me, dat
als je ‘reclame’ voor je club wilt hebben en dus bekendheid, dit niet erg
handig. Maar goed, dat is hun keus.

Het programma voor volgend jaar ligt deels klaar, maar natuurlijk
zijn er nog wel wat gaten te vullen. Duidelijk is, dat men meer aandacht
voor geluid bij film wilt en we moeten kijken, hoe we dat kunnen reali-
seren. Daarbij is Chris bezig met het idee van het maken van een club-
speelfilm. Ook afgelopen dinsdag bleek weer hoe belangrijk men ook
het met elkaar filmen vindt. We moeten dus weer meer gaan stimuleren
om met groepjes en da wel graag wisselende groepjes. Ik bedoel dan
geen vaste bezetting. We werken tenslotte allemaal graag met elkaar.

Nu kunnen we ons even druk maken voor de diverse decemberfesti-
viteiten. Een daarvan is een clubactiviteit en wel de Jaarwedstrijd en
daar hebben we weer veel zin in. We maken er een fijne dag van.

Daarnaast wens ik al onze lezers en niet te vergeten onze broodnodi-
ge en trouwe adverteerders fijne feestdagen en een goed jaareinde. !
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VERHAALTJES LEEN
RESULTAAT EN BESPREKING

6 november 2018
Ben Mars

B
uiten was het lenteachtig weer, de temperaturen lagen boven
normaal. In de zaal was het gezellig vol en er heerste een goede
stemming. Omdat wij vorige week niet waren klaargekomen met
het draaien van de films met als thema vervoer werd begonnen

met die inzendingen, welke bij die gelegenheid nog niet waren vertoond.
Als eerste kwam Leen Vos aan de beurt met zijn inzending Van A

naar B. Gesteld werd, dat Nederland een waterrijk land is, wat voor- en
nadelen met zich meebrengt. Hier-
over is in het vorige nummer al
uitvoerig gesproken. In het alge-
meen is men van mening, dat we
hier met een geslaagde film heb-
ben te maken. Terloops wordt op-
gemerkt, dat de opnames een goe-
de reclame voor Madurodam vor-
men. De rapportage over Schiphol
is wat eenzijdig ervaren. Hier en
daar is duidelijk te zien, dat er
geen statief is gebruikt. De uitste-
kende voice-over heeft veel tot het succes van de film bijgedragen.
Tenslotte gaf men verschillende suggesties voor het presenteren van
deze film in een enigszins andere vorm. 

De film van Thijs Volker, waarin een vergelijking werd gemaakt
tussen het  vervoer in het verleden en heden wordt door iedereen gepre-
zen. De kwaliteit van zijn films is de laatste tijd met sprongen vooruit-
gegaan. Opgemerkt wordt, dat er in het begin van de film wat bromge-
luiden zijn te horen, terwijl de muziek hier en daar te hard is. Sommige
beelden van de trams lijken op elkaar en de voice-over beperkt zich
soms tot het opsommen van gegevens. Daarentegen vormt de combina-
tie van werkelijkheid en miniaturen en leuke vondst .

Vervoer vervoert is de film van Gérard Wagemakers, waarin wordt
begonnen met een uitleg over de fabricage van asfalt en de aanleg van
asfaltwegen. Een geslaagde film met mooie beelden, die veel informatie
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geven. Bijzonder interessant is het om te zien, hoe men te werk gaat in
de verkeerscentrales. Dit zijn instellingen, waar je anders niet gauw
binnenkomt. Als opmerking gaf men te kennen, dat het storend is, dat
hier en daar een reclameauto was te zien, wat enigszins afleidt.

Hierna volgde de inzending van Peter Broekmeulen over de sleep-
boot MS José. Het gaat hier over
opnamen van een sleepboot, waar-
op Peter heeft gevaren en die meer
dan vijftig jaar geleden gemaakt
zijn. We zijn getuige van een
proefvaart en de vervanging van
de motor. Vervolgens maken we
enige vaartochten mee over onder
andere de Zaan. Er was geen
voice-over, maar Peter fungeerde
als explicateur, wat nostalgische

herinneringen oproept. Dit geeft aanleiding tot het voorstel om in de
toekomst wat meer beelden uit het verleden te gaan tonen.

Omdat de opmerkingen omtrent bovenstaande films nog al wat tijd
in beslag hadden genomen kon pas tegen het eind van de avond worden
begonnen met de filmpjes, waarvoor deze avond bestemd was. Helaas
met de door Leen uitgedeelde verhaaltjes was door niemand wat gedaan.
Wel is Ruud aan de gang gegaan ook
door Leen gegeven opdracht over
beelduitsneden en camerabewegingen.
We zien een natuurfilm met als titel
Beelduitsneden 2018. Heel uniek
wordt hierin uitvoerig uitgelegd, hoe
de verschillende opnames tot stand zijn
gekomen, wat voor de beginnende fil-
mer zeer leerzaam kan zijn.

Gérard was die avond de hekkensluiter met de film Een vaartocht
door de jungle. Hierin maken we een vaartocht mee door het tropische
gedeelte van het dierenpark in Emmen. Het geheel maakt een dermate
levendige indruk, dat je jezelf in het bootje waant, waarmee de tocht
wordt gemaakt.

Gezelligheid kent geen tijd en voordat wij het wisten was het half elf,
tijd om naar huis te gaan. Het is een leerzame en ontspannende avond
geweest. !

3 Prettige Feestdagen

VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers

W
e hebben weer een drukke maand achter de rug met de SGD.
De clubavonden, om het even om welk onderwerp, werden
zonder uitzondering goed bezocht en waren we met meer dan
gemiddeld aanwezig. Natuurlijk zijn we nooit voltallig aan-

wezig en dat is ook logisch. Er zijn altijd wel gebeurtenissen in een
ieders leven, die nog belangrijker zijn dan het bijwonen van onze club-
avonden. Ook deze maand hebben we weer twee avonden gehad met
bevriende videoclubs, te weten eenmaal uit naar het Toverlint in Gouda
en eenmaal thuis met de videoclub RCVC uit Rijswijk. Ongetwijfeld
wordt er elders in deze Explicateur uitgebreid verslag gedaan van deze
gebeurtenissen.

Verder is er vanuit het bestuur weer het nodige geregeld voor de
komende jaarwedstrijd. Weliswaar is daarvoor een draaiboek voorhan-
den, maar elk jaar moeten toch weer eventjes de poppetjes aangewezen
en op de juiste plaats gezet worden. Wel hoort men van sommige leden,
dat het toch wel een lange
zit is. Maar als we het een
en ander nader bekijken,
dan zien we, dat de projec-
tietijd meestal niet meer dan
half langer is dan een regu-
liere clubavond. Daarbij is
het ook nog eens zo, dat er
meer pauzes ingelast zijn.
Als je natuurlijk van half elf
tot zeven uur op je stoel
blijft zitten, ja dan is het een
lange dag.

Slechts een keer per jaar
hebben we de jaarwedstrijd
en dan moet je die lange
dag toch op kunnen brengen. Ik verwacht dan ook, dat de dag druk bezet
zal zijn, eventueel met partner en/of vriend(en) en dat we er met z’n
allen een leuke, interessante en gezellige dag van gaan maken. !
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BEZOEK AAN TOVERLINT
Jan Smeets

D
e laatste maanden zijn we als club aardig bezig met het bezoeken
van bevriende videoclubs, net zo deze avond togen negen SGD-
ers richting Gouda voor de visite bij Film- en videoclub Het
Toverlint. Deze videoclub gebruikt als clublocatie een studio-

ruimte van RTV Gouwestad in het oude centrum van die stad, dus par-
keren is niet bepaald
naast de deur, zoals bij
ons clubgebouw, maar op
loopafstand, wat weer
goed was voor de etalage-
benen.

Na de bekende wel-
komstkoffie werden we
verzocht om ons te vervoegen in de studioruimte voor de projectie van
ons programma. Henk had als goed archivaris en zoals we inmiddels
van hem gewend zijn, alle films op een externe schijf gezet in de pro-
grammavolgorde en Chris mocht ook hier als spreekstalmeester het
inleidende woord doen. 
De volgende films werden vertoond:

< SGD reclamefilm (1 en 2) van Ruud Meyer
< Hier op dit eiland van Jan Smeets en Henk Berendsen
< Sprakeloos van Chris Schepers
< Lidice van Ineke Vastenhoud
< Zon in Scheveningen van Ria Wemelsfelder en Ankie Bominaar
< Otto Dicke van SGD-groep
< Schipper van Albert van der Veen
< Mijn Delft van Ben Kleinjan
< Herfst 2015 van Chris Schepers
< Overwegend droog van Groep Kleinjan
< Beelden van het licht van Henk Berendsen en Jan Smeets
< Liefde is.. van Ineke Vastenhoud

Het was een gevarieerd programma welke een doorkijk geeft naar wat
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S L I J T E R I J  -  P A R T Y V E R H U U R
Op het Damplein in Dubbeldam

Met een grote collectie kwaliteitswijnen

Openingstijden:

maandag: 
dinsdag t/m vrijdag:

zaterdag:

13.00h - 18.00h
  9.00h - 18.00h
 9.00h - 17.00h

tel: 078 - 6166319    fax: 078 - 6167815
www.gewoonwijn.nl

Wijnkoperij Cave Michel / Damplein 11-13/ Dordrecht

er in de SGD aan diverse producties gemaakt werden en worden. Maar
je denkt, je gaat naar een videoclub welke enigszins gerelateerd is aan
de lokale omroep en gebruik maakt van een aantal faciliteiten en dan
heb je een bepaalde verwachting, maar och wij voelden ons gelijk thuis,
want ook hier waren problemen met de microfoons, al berustte dat op
vervangen van de batterijen.

Het geboden programma werd vertoond zonder pauze. Na elke film
was er wel een mogelijkheid om wat vragen te stellen en deze te beant-
woorden. Dan zie je, dat er ook hier mensen zijn, die overal iets van
moeten vinden of welke niet dezelfde film hebben gezien, die werd
vertoond, terwijl je toch gewoon moet genieten van het verhaal en wat
de maker(s) willen vertellen via de getoonde beelden. Natuurlijk kan het
anders, natuurlijk had het zus of zo gekund, maar de maker heeft dit
bedacht. Als het verhaal klopt zal je mij zeker niet horen.

Bij het nog even nagenieten van de gratis aangeboden consumptie
kwam de man welke verantwoordelijk is voor de projectie bij ons (Henk
en mij) aan tafel zitten en techneuten als we zijn wilden we natuurlijk
het een en ander daarover weten en dan kom je er achter dat het hier net
zo is als bij ons. 

Maar een ding was zeker de stoelen zaten heerlijk. !
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WERKGROEP FILM
13 november 2018

Joke de Graaf

E
en deel van onze clus zit in Gouda. Dat verslag lees je elders in
deze Explicateur. De achterblijvers gaan onder leiding van Leen
hun kennis verrijken door het kijken en praten over elkaars films
en over allerlei zijstraten van het videogebeuren te praten.

Peter Broekmeulen heeft een paar films meegenomen, tenminste dat
denkt hij. Helaas, de verkeerde usb-stick is in de zak gestoken. We zien
het begin van de viering van zijn negentigste verjaardag. Peter heeft
deze dag voor familie en vrienden zelf georganiseerd. Astrid heeft ge-
filmd en Peter daarna gemonteerd. Het is niet de bedoeling, dat we deze
hele film af gaan kijken, dus wordt de projectie gestopt. Volgende keer
zien we vast de films, die Peter voor deze avond bedoeld heeft.

Jaap Huisman is bij onze zuiderburen in Ieper geweest en laat ons
een film daarover zien. Het brengt ons terug naar de slagvelden van de
Tweede Wereldoorlog via ceremonies en een bezoek aan de begraaf-
plaats. Jaap attendeert na afloop van de vertoning op de lijst met namen,
die op een gedenksteen staan. Alle namen staan in volgorde van rang en
hij vraagt of dat ons is opgevallen. Hij krijgt het advies om dat dan in
een voice-over te laten weten. Al met al krijgen we een goede indruk
van alle gebeurtenissen.

Aart Versendaal heeft een film gemaakt voor het reisgezelschap,
waarmee hij op stap is geweest. De mooie rustige beeldvoering wordt
geroemd. In het begin voelt de muziek heel goed aan, maar in de loop
van de film wordt dat minder. Een voice-over wordt gemist. Aart geeft
aan, dat alle mensen, die mee zijn geweest, wel weten waar en wat alles
is, dus de voice-over niet nodig hebben. Natuurlijk zou hij nu, als hij de
film voor anderen maakt de voice-over wel toevoegen.

Een eenbeenstatief is op een dergelijke reis een handig hulpmiddel.
Je hebt niet de last van een onhandig statief, maar net dat beetje extra
stevigheid voor stabiele beelden.

Hier en daar, vooral op de terrassen kun je last hebben van het con-
trast tussen schaduw en zon. De camera zoekt dan het midden en dat kan
resulteren in deels overbelichting. Probeer eens wat meer zonder auto-
maat te werken en ‘speel’ met het diafragma. Uiteraard praten we nog
even door over het gebruik van het diafragma.
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Met Leen gaan we naar Miniworld via Rotterdam Stad zonder hart,
een lied van Frederique Spigt. Leen is in dit treintjesparadijs geweest
samen met Simon en Jan S. Alledrie hebben ze er gefilmd en dit is zijn
resultaat. Via het lied heeft hij getracht de juiste plekken in Rotterdam
in beeld te brengen. Hier en daar is de tekst niet helemaal te volgen.
Volgens Leen lukt dat bij hem thuis wel. Doordat het idee van het lied
later ontstaan is, ontbreken er wat cruciale beelden. die hij er graag in
gehad zou hebben. Ach, misschien gewoon nog een keer terug gaan.
Ook geeft Leen aan, dat een mix van deze beelden met de werkelijke
beelden een oplossing kan zijn en met de juiste mix een mooi resultaat
kan opleveren. Aangegeven wordt, dat deze beelden zich uitstekend
lenen om met kleurbewerking van je programma aan de gang te gaan.
Door het werken met allerlei lichteffecten ter plekke zijn er vele kleur-
verschillen te zien. Een eenheid wordt verkregen door de juiste nabe-
werking.

Dordt in Stoom hebben we natuurlijk al vele malen en op allerlei
manieren gezien. Vanavond krijgen we een versie van Ton voorgescho-
teld. We zien een beeld van de activiteiten op deze dag. Aangegeven
wordt, dat er flinke vooruitgang te zien is ten opzichte van een paar jaar
geleden. We zien mooie rustige beelden. Op een gegeven moment zien
we een paar mensen in oude kleding met een ouderwetse kinderwagen
in beeld en daar wordt even mee gepraat. Een microfoon, bijvoorbeeld
een dasspeldmicrofoon kan dan een goed hulpmiddel zijn. Nu is de
verstaanbaarheid niet zo daverend. Zorg ervoor, dat het einde van de
film ook het einde van de muziek is. Dat rondt het geheel mooi af. Jan
de Graaf zegt, dat hij geen stoom gezien heeft, anders dan de titel doet
vermoeden.

Vanavond en ook wat clubavonden geleden hebben we over micro-
foons gesproken. Joke heeft een heldere uitleg hierover op internet ge-
vonden - in het Nederlands. Door de heldere stem van de dame kunnen
we het goed volgen en het sluit mooi op onze eigen explicatie aan. Na-
tuurlijk is het niet volledig. Over de uitleg heeft Joke een pdf-bestand
gemaakt. Het wordt rondgestuurd.

Leen vult de uitleg van vanavond aan met een ouderwets stukje Tele-
ac, die nog heel actueel blijkt.

Als uitsmijter krijgen we zijn korte film Reflections weer eens te
zien. Op de gelijknamige muziek zien we natuurbeelden met reflecties
in het water. Een waardige afsluiting, die miscchien wel navolging ver-
dient. !
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Thuis de Griekse sfeer proeven?

Of gewoon geen zin om eten te koken?

Kom dan naar hét

Griekse eethuis en afhaalcentrum
van Zwijndrecht!

DE GRIEK

U vindt ons op:

Frits Vogelstraat 2 Tel.: 078 - 619 04 99
3333 BC Zwijndrecht Fax: 078 - 619 04 98

Slechts één telefoontje
en uw maaltijd staat

binnen 20 minuten klaar.

Volop gratis parkeren
voor de deur
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VAN DE PENNINGMEESTER
Jan de Graaf

A
an het eind van het jaar moet de penningmeester zich ook weer
eens laten horen. Aangezien er de voorbije maanden op het fi-
nanciële vlak niets bijzonders voordeed, was er ook niets te
melden. Alles liep zoals het lopen moest. Nu we de laatste

maand van het jaar ingaan is er bij mij altijd enige spanning, zeggen er
leden op en hoeveel zijn dat er? Gelukkig is dat bij een enkeling geble-
ven. Want zoals iedereen weet moet volgens de statuten en reglementen
een opzegging plaatsvinden voor 1 december van het lopende boekjaar
en die datum is op dit moment van schrijven gepasseerd.

In verband met dit ledengegeven kunnen leden altijd proberen men-
sen in hun omgeving lid te maken van onze club. Voor mij geldt wel,
dat het niet de bedoeling is leden van andere clubs proberen over te
halen lid te worden van jouw club. Iedereen mag natuurlijk voor zich-
zelf uitmaken van welke club hij lid wil worden. Dat is uiteraard niet
aan plaats gebonden. Maar het is niet leuk wanneer een lid c.q. leden
van een zusterclub proberen leden van jouw club over te halen lid bij

hen te worden, maar dit terzijde.
Eind van het jaar betekent ook, dat de

contributie weer overgemaakt dient te
worden. Dat moet, zoals ook iedereen
dient te weten, voor het eind van het jaar
betaald zijn. Of met andere woorden: op
de rekening van de club staan. En niet
zoals een grappenmaker ooit deed en
met in zijn hand het rekeningafschrift
mij aantoonde, dat hij het op 31 decem-
ber had overgemaakt. Met het rekening-
afschrift van de clubgiro in mijn hand
kon ik hem aantonen, dat hij niet betaald

had, want er kwam geen storting van hem op voor. Dus met andere
woorden maak het op tijd over.

O ja, wat betreft het eten van onze Griek na de jaarwedstrijd: nog niet
iedereen heeft zijn geld hiervoor overgemaakt of betaald. Denk daar ook
nog even aan. Tot in het nieuwe jaar (tenminste vanaf deze plaats). !
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RVCV OP BEZOEK
20 november 2018

Joke de Graaf

A
l bijtijds stappen onze Rijswijkse hobbygenoten binnen. Immers
er kan weleens een akkefietje met de projectie optreden door
hun Exfat geformatteerde schijf. Die slikt onze mediaplayer
niet, maar volgens zeggen moet het wel lukken via de Bluray-

speler. U raadt het al. Nee dus. Computer voor de dag gehaald en die
lijkt dan ook even te zeggen: “Bekijk het zelf maar.” Gelukkig is het
niet anders dan een losse stekker. Nee, niet denken, dat we er nu zijn.
De bestanden geven ‘niet thuis’. Drukte om de computer heen, maar
niemand weet raad. Aart Versendaal gaat tenslotte zelfs naar huis om
een programma van zijn computer te halen, dat mogelijk de oplossing
biedt. Maar in de tussentijd krijg ik een helder idee en eureka, voor
elkaar. We kunnen starten. Jan Coene van RVCV blijft achter de com-
puter zitten om de films te vertonen.

SGD-voorzitter Chris heet de bezoekers welkom en geeft de micro-
foon aan Suzan Lagrand, de voorzitster van RVCV. Zij leidt ons door
de avond heen en weet ook wel wat los te krijgen uit de zaal over de
films. Een credo van haar wil ik jullie niet onthouden: “Heb je geen cent
te makken en niets om na te
laten. Ga dan filmen, dan
laat je zeker wat na.”

We gaan eerst naar Bra-
bant met Bietentocht van
Ton Kellner. De historie
van trekvaart met paarden,
klederdrachten en hard wer-
ken herleeft. De maker
heeft de live-geluiden zo
belangrijk gevonden, dat hij
bewust gekozen heeft voor ondertiteling om een en ander duidelijk te
maken. Een opmerking uit de zaal: “Ik heb geen suikerbieten gezien.”

Een blik in de Keukenhof gunt ons Peter Heuvelman. Het is genieten
van de mooie bloemen en de vele close-ups.

Met Suzan Lagrand gaan we wat verder weg, naar het Alhambra.
Het ontlokt Cor het commentaar, dat het de beste film is, die hij ooit van
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haar gezien heeft. Waarop Suzan reageert, dat dit mede door de wijze
lessen van hem is. Natuurlijk zijn ook SGD-ers daar geweest en voor
hen is het duidelijk, dat zij buiten de gebaande paden getreden is. Ze
zien namelijk plekken, waar zij nooit geweest zijn. Dat kon zij doen,
doordat haar zoon daar destijds in de buurt woonde. Dan kan je op eigen
gelegenheid rondstruinen in zo’n toeristenpleister.

De schitterende film Kroondo-
mein Het Loo van Peter Heuvel-
man hebben we volgens Chris
Schepers en Jan de Graaf al eens
eerder gezien. Het klopt. Miep
Wolff schreef na een bezoek in
2010 in onze Explicateur: “Naar
Kroondomein Het Loo  werd
ademloos bekeken. Peter Heuvel-
man liet een goede montage van 

prachtige seizoensbeelden zien van wilde zwijnen, edelherten, hinden
met kalfjes in een  bosrijke omgeving met mistflarden. Het livegeluid
en de prettige commentaarstem maakte deze film tot een juweel van 15
minuten.” Daar hoef ik me alleen maar bij aan te sluiten. Maar dat vroe-
ge opstaan van voor vijf uur, hij liever dan ik.

Jan Coene is de animatiefilmer van de club. Eenzame indiaan geeft
een indruk van zijn werk. Vooral de combinatie met ‘gewone’ beelden
maakt de film sterk. Later wordt ook nog een wat meer luguber beeld
gegeven via een superkorte ‘kerkhoffilm’. Hij werkt met het programma
Muvizu, wat vrij te downloaden is. Het wordt geleverd met een beperkt
aantal figuren, maar je kunt ook zelf figuren maken. Jan geeft hiervan
wat voorbeelden.

Beeldentuin van Piet de Jong moet wel een film naar het hart van
Henk Nieboer zijn. Het ligt volkomen in de lijn van zijn ‘kunstfilms’.
We zien kunst midden in de natuur.

De RVCV is geen club van speelfilmmakers, maar door wat push-
werk van Suzan hebben ze zich er toch aan gewaagd met Winkeldief-
stal. Het spel is behoorlijk natuurlijk en mede daardoor krijgt de film de
lachers op de hand. De film is ontstaan door een ‘bewerkte’ mop, die
Suzan ooit op internet is tegengekomen.

Opnieuw nostalgie, dit keer met Skûtsjes van Piet de Jong. Piet
hoefde er niet voor naar Friesland, de skûtjes zijn naar hem toegekomen.
De film is gemaakt bij een evenement op de Kralingse plas in Rotter-
dam. We krijgen een aardig beeld ervan, mede doordat duidelijk vanaf
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een andere boot gefilmd is. Het wegslepen van de boten met de sleep-
boot deed ons weer even aan de
oude beelden van Peter Broek-
meulen denken, die we een paar
weken terug hebben bewonderd.
Liefhebbers kunnen van woens-
dag 19 t/m vrijdag 22 juni 2019
opnieuw van dit spektakel genie-
ten.

De eenminuutfilm is in de
amateurfilmwereld geliefd en
ook bij RVCV. Bianca Kraus
verrast ons met Huisdieren gemaakt naar een opdracht met zoveel mo-
gelijk camerastandpunten. Wel, die zaten erin en maakten het filmpje
levendig. Mooie close-ups gaven het een extra dimensie. We hoorden
van Bianca, dat helaas de huisdieren inmiddels alledrie overleden zijn.
Ze heeft inmiddels wel weer wat andere dieren, maar geen hond, want
daar is momenteel geen tijd voor.

Westerbork is bij allemaal bekend. Arnold Koper is er in geslaagd
een integere film neer te zetten, die ook komende generaties aan het
denken kan zetten.

We sluiten af met een vrolijk filmpje:
Pannekoeken van Ton Kellner. Ook ont-
staan vanuit een opdracht. Dit keer om een
film te maken met zoveel mogelijk close-
ups. Op het laatste moment begonnen van-
wege gebrek aan inspiratie heeft een ge-
vonden liedje pannekoeken hem op het
spoor gezet. Een mooie afsluiting van deze
avond.

Chris bedankt Suzan en de anderen voor
de avond, waar we ondanks de aanvangperikelen weer van genoten
hebben. We hebben ook weer wat geleerd. En eh .... Is het jullie ook
opgevallen? Suzan was duidelijk te verstaan door de goede en vanzelf-
sprekende manier, waarop zij de microfoon hanteerde en natuurlijk
doordat ons technisch team het juiste volume wist te vinden.

Nog wat opruimen, nog even napraten en het is tijd om naar huis te
gaan. Enkele Rijswijkers moeten door hun chauffeur nog aangemaand
worden om mee te gaan. Niet weg te krijgen. Heerlijk toch? !
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DE BASIS
Leen Vos

D
e basis voor een geslaagde  film, is een statief.” Dat is een op-
merking, die ik enige tijd geleden heb gelezen. Niet dat ik het er
helemaal mee eens ben, want er liggen meerdere zaken aan een
geslaagde film ten grondslag, maar het sprak mij wel aan. Die-

genen, die mij kennen, zullen daar niet verrast over zijn. Het valt mij op,
dat er helaas vaak wordt gefilmd zonder een ondersteu-
ning voor de camera. Ook bij de SGD zie ik vaak films,
die het aanzien best waard zijn, alleen minder prettig
overkomen door de onrustige beelden, waaraan je kunt
zien, dat er geen ondersteuning (lees: statief) is ge-
bruikt. Jammer, al zal niet iedereen het met mij eens
zijn.

Ik hoor dan wel eens  opmerkingen, die gaan over de
huidige manier van producties, die worden getoond voor de tv, zoals:
scheve beelden, soms zelfs onscherpe beelden, rare overgangen  enz. 
Dat wordt dan ook nog goedgepraat! Nou ben ik niet onder de indruk
van dergelijke opmerkingen. De tv is nieuwsmedia en niet het resultaat
van goed gefilmd materiaal. Ik zie duidelijk verschil in een speelfilm,
enz. en het  nieuws dat over ons heen komt. Natuurlijk zie ik ook wel,
dat er verandering is in de manier van filmen van een aantal jaren terug
en nu. Maar als de slordige manier van filmen de toekomst is en wordt
goedgepraat, dan stop ik met mijn dierbare filmhobby.

Het is toch heerlijk om naar een goed verzorgde film te kijken met
beelden, die rust en verzorging in de montage uitstralen. Een vereiste 
bij het maken van een geslaagde film is rust in de beelden en dat bereikt
men het beste door gebruik te maken van een statief, gevolgd  door geen
onnodige camerabewegingen zoals pannen en  zoomen.  Let op, ik ben
niet tegen  pannen en zoomen, maar het moet wel functioneel zijn en
goed worden uitgevoerd. Ik schreef er al eerder over. Ja ik weet het, 
kun je nagaan hoe dat onnodige geneuzel me dwars zit.

Soms wordt er  veel gepraat over montagemogelijkheden met  compu-
terprogramma’s. Best interessant hoor, maar dan denk ik wel eens: pro-
beer eerst eens wat goed opnamemateriaal  te vergaren en hou dan daar-
bij de geschreven en ongeschreven film wetten in de gaten. Ga  je daar-
na pas drukmaken over de geweldige montageprogramma’s en probeer
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die onder de knie te krijgen. Hou je bij één programma, tenzij je een
computerfreak bent  en  de mogelijkheden van meerdere programma’s
wilt uitproberen. Niks mis mee natuurlijk.

Ja het filmen is veel gemakkelijker geworden. De camera’s zijn een
stuk kleiner en de mogelijkheden, die ze bieden zijn soms zeer uitge-
breid. Voor het monteren zijn er veel mogelijkheden, waarbij de compu-
ter een zeer welkome aanvulling is bij onze hobby. De ontdekkers van
de filmerij  in de jaren rond 1890, de  gebroeders, die luisterden  naar de
naam Lumière, zouden hun  ogen en oren niet geloven, als zij zouden
zien, wat wij nu kunnen op filmgebied.

Dat we gebruik maken van de huidige mogelijkheden is natuurlijk
niets mis mee, maar laten we elkaar niet gek maken  met een andermans
mogelijkheden en spullen.  Ieder heeft  zijn of haar capaciteit en financi-
ele grenzen. Als we die voor onszelf kennen en weten te benutten, kun-
nen we gaan uitbreiden met andere zaken, die we leuk vinden om voor 
onze hobby te gebruiken. Dan wordt je vanzelf creatiever, soms met
behulp van andere leden van onze SGD. 

Zo, dat was weer een stukje van mijn hand over de filmerij. Niemand
hoeft het met mij eens te zijn, maar ik heb wel een stukje kopij aangele-
verd voor de Explicateur. !
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AVOND VAN 2 LEDEN
27 november 2018

Joke de Graaf

E
rgens in november is het vaste prik. Twee SGD-ers mogen in het
filmarchief duiken om een avondvullend programma te maken.
De avond is helemaal van hen en zij doen dus ook de presentatie.
Die zij zijn dit keer Henk Nieboer en Aart Versendaal. Natuurlijk

komen zij pas aan de bak als de mededelingen door onze voorzitter
gedaan zijn. De zieken komen als bijna gebruikelijk voorbij en nog even
wat pushen voor de Jaarwedstrijd en dan met name het eten. Dat laatste
blijkt niet echt nodig, want al bij binnenkomst kwamen veel leden naar
Jan toe om te bestellen en te betalen.

Henk is de spreekstalmeester en heeft als oudleraar van een middel-
bare school geen microfoon nodig. Dat klopt, want hij is voor iedereen
goed te verstaan. De meeste credits komen, aldus Henk, Aart toe. Hij
heeft zich voornamelijk over de films gebogen. Als je denkt vanavond
een veelheid aan hele, hele oude SGD-films te zien te krijgen, dan kom
je bedrogen uit. Beide heren hebben een filosofie voor deze avond. Ze
willen met name films van de huidige leden laten zien en als fan van
groepsfilms zullen ook die ruim aan bod komen. Ze hebben vooral ge-
kozen voor wat zij leuk vinden.

De laatste tijd hebben
we veel over geluid ge-
sproken en duidelijk is dat
geluid bij film niet onder-
schat moet worden. Dat
zullen de heren ondersteu-
nen door een film geplukt
van internet. Allemaal om
de boel even los te maken.
We zien het Polygoonjour-
naal De glitterpoes van
Max van de Burg. Eerst de film met uitsluitend een ondersteundend
muziekje, daarna de versie met, ik zou het toch zweren, de welbekende
stem van Philip Bloemendaal. De zaal ligt dubbel, maar heel duidelijk
wordt, wat geluid bij film doet. In dit geval natuurlijk de tekst. En zoals
Henk zegt: “Keurig nette tekst. Er valt niets op aan te merken.” Even
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googelen en je vindt de film met tekst zo op YouTube. 
 Beide heren hebben wat met kunst, dus beginnen we de SGD-reeks

met De passie van Willem Romijn van Henk Berendsen en Bob Wem-
mers. Een van de schilderdocenten blijkt jarenlang een collega van Henk
en Aart geweest te zijn. We zien in de loop van de avond natuurlijk
meer films, die met kunst te maken hebben. Ook natuur is iets wat hen
aanspreekt, dus ook dat komt vanavond tot uiting met o.a. Zomerschat-
ten van Joke en Jan, De kasteeltuinen van Arcen van Chris en Henny en
Er was eens een populier van Henk zelf.

We zien mooie documentaires, reportages, 9-shot films, eenminuut-
films, grappige films, serieuze films, speelfilms, maar vooral ook groep-
films. Daarvan zijn er een flink aantal van de bekende verhaaltjes van
Jan, maar ook opdrachten vanuit de Werkgroep Film. Wat niet veel
leden zich nog realiseren is, dat ook De wilde stadse meid uit die hoed
kwam. Op die avond waren voorwerpen meegenomen, waarmee een
scène of film gemaakt diende te worden. Hele verrassende dingen kun-
nen uit deze avonden voort komen en je leert er nog veel van ook.

De vele films over Holland geven aan, hoe nationalistisch we wel
niet zijn, aldus Henk. Vergeten wordt maar even, dat dit ooit een thema
was van het Themafestival.

Bij de film Scheveningen van Ankie Bominaar en Ria Wemelsfelder,
wordt aangehaald, hoe bijzonder zo’n film op een lied kan zijn. We
zagen het laatst ook weer met de film van Albert van der Veen.

Bij de film Lieve Liesje van Cees le Bruin wordt even een kantteke-
ning gemaakt. De film kwam tot stand voor het Themafestival Poëzie.
Bij het begin van de film ben je toch een beetje bang in een ietwat saai
gebeuren terecht te komen. Dan blijkt, dat door de teksten uit de oorlog,
het een belangrijk tijdsbeeld geeft en vervliegt de mogelijke saaiheid.

Zand van Ben Prent blijft een meesterwerk. Henk vraagt zich af, hoe
dit gemaakt is in dat pre-computertijdperk.

Door na de pauze de films er achter elkaar door te jassen, redden we
het om even na de gebruikelijke tijd te kunnen afsluiten. Maar wat infor-
matie tussendoor is toch wel fijn.

Het was een heerlijke avond, waarbij we met trots op onze films
terug kunnen kijken. We doen het niet gek. Veel van de films mogen
best wel weer eens op RTV Dordrecht vertoond worden.  O ja, wil je de
films allemaal genoemd zien? De lijst zit in de inzagemap. Alle films
waren kort maar krachtig. De langste duurde zeven minuten.

Bedankt Aart en Henk. Wie volgend jaar? !
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EENBEENSTATIEF
Joke de Graaf

O
p internet is veel te vinden. Wij allemaal kennen het eenbeensta-
tief. Onder de kop Monopod (mooi woord voor eenbeen- of
eenpootstatief) kwam ik daarover een aardig artikel tegen van
Huub Keulers, dat ik jullie - met enige aanpassingen - niet wil

onthouden.

In Het boek 'Animal Farm' van George Orwell concluderen sommige
dieren, dat het hebben van vier poten beter is dan twee poten. In dit
artikel gaan we bekijken, waarom één poot in
sommige gevallen beter is dan drie poten en
waarom een monopod dus erg handig kan
zijn.

Essentieel maar zwaar
Een monopod is een essentieel stuk gereed-
schap, dat iedere filmer in zijn/haar bezit moet hebben. Er zijn echter
aspecten die je moet bedenken bij de aanschaf. Ze zijn soms wat zwaar-
der, niet echt handig om mee te nemen en ze vertragen je bij het filmen.

Maar we weten ook dat hoe
stabieler je je camera kunt
houden, des te beter kunnen
je opnamen worden. Ontmoet
de monopod oftewel de een-
poot.

Kwaliteit
Met een monopod doe je ze-
ker 20 tot 30 jaar zo niet een
leven lang, als je er een van

goede kwaliteit aanschaft. En ook dan kan er iets kapot gaan. Belangrijk
is daarom, dat je ook lang vervangende onderdelen kunt aanschaffen.

Bij kwaliteitsmerken als Manfrotto en Gitzo bijvoorbeeld zijn die
nog heel lang en wereldwijd verkrijgbaar. Ter informatie: Manfrotto en
Gitzo zijn sinds een tijdje al één bedrijf. Mijn advies: bezuinig niet op
een monopod/statief.
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Mijn kanttekeningen bij dit artikel zijn:
• een huidig eenbeenstatief hoeft helemaal niet meer zwaar te zijn.
• soms zijn ze zo goedkoop verkrijgbaar, dat het het verhaal van de

vervangende onderdelen al helemaal niet belangrijk meer is.
• en zeker: een aanrader voor stabiel filmen, als je niet wilt/kunt sjou-

wen met een driepoot.
• naast de eenpoot en de driepoot is ook een schouderstatief een goed

hulpmiddel of een gorillapod. In uiterste nood een zakje rijst, het
touwtje met steen, enz.

Wees inventief, zoek steun met een statief, ander
hulpmiddel of leun gewoon tegen een muur. Zorg
daardoor voor stabielere beelden, die scherp zijn.
Ook al kun je veel herstellen met een montagepro-
gramma, zorg ervoor, dat de basis goed is. Het
scheelt uiteindelijk tijd en het geeft zekerheid van
een goede beeldkwaliteit.

Tot slot: een been is beter dan geen been. !
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf

I
emand zei laatst: “We zijn blijkbaar ineens populair bij andere
clubs.” Feit is wel, dat we de afgelopen tijd door diverse clubs uitge-
nodigd werden om met onze films op bezoek te komen. Voor onze
club is dat natuurlijk leuk, maar ook voor de makers van al die

mooie filmproducten.
Mooie producten blijven we maken en uw bestuur zal zijn uiterste best
doen om dat te blijven stimuleren. We zijn al druk bezig met het pro-
gramma voor volgend jaar. De eerste opzet kun je op de website vinden.
Chris heeft toegezegd voortrekker te worden voor het maken van een
clubfilm. Leen wil het komende jaar weer een aanzet voor een feuille-
film geven. Op 4 december wordt er weer een thema voor het komende
jaar gekozen. Kortom het gonst nog van de activiteiten binnen de club.

JAARWEDSTRIJD
Als het goed is zijn alle films inmiddels ingeleverd. Onze archivaris
krijgt daardoor de gelegenheid een en ander te controleren en op volgor-
de te zetten. Toch altijd weer een heel karwei.
Voor de lunch tussen de middag is een schatting van het aantal broodjes
gewenst in verband met de inkoop. Voor de Griekse maaltijd kun je 15
euro betalen aan de penningmeester.
Hij schrijft je dan op de lijst voor onze
Griek. De jury bestaat uit Nico Selling
(lid van Phoenix en voormalig voorzit-
ter videoclub Nissewaard), Rob Raas-
veld en Peter van Scheijndel (video-
groep Westland). Nico Reek (IJssel-
streek/Draaiboek) is reservejurylid.
Allen hebben al eerder bij ons geju-
reerd. We zijn erg blij, dat ze het ook nu weer willen doen.
We beginnen om half elf. De lunchpauze duurt van twaalf uur tot tien
voor een. De middagpauze van kwart over twee tot drie uur. De projec-
tie is klaar omstreeks half vijf. De Griekse maaltijd staat gepland om-
streeks kwart voor zes. Er staan twee en twintig films genoteerd met een
totale projectietijd van twee en een half uur. Er zijn dit keer geen A- en
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B-films.
Natuurlijk kijken we allemaal uit naar deze dag. Het is toch wel speci-
aal, dat je als club zoveel films bij elkaar hebt, dat er een volledige dag
mee gevuld kan worden. En dan ook nog films, die de moeite van het
zien waard zijn. Ik denk, dat we best trots mogen zijn op zo’n club.
Kun je, om wat voor reden dan ook, niet de gehele dag bijwonen, stap
dan in gedurende een van de pauzes. Dat werkt het minst storend. Na-
tuurlijk laten in ieder geval de makers geen verstek gaan. Helaas ziet het
er naar uit, dat dit wel geldt voor Ben van der Stigchel. Hopelijk is hij
dan in ieder geval uit het ziekenhuis. Knap, dat je met al die sores toch
nog een film gemaakt krijgt. Chapeau.
Natuurlijk zijn ook belangstellenden, die geen lid zijn, op deze dag van
harte welkom. Kunnen ze even meeproeven van de sfeer bij onze SGD.
We maken er weer een spetterende dag van. Even uitgesproken met dat
niet te vertalen woord: gezellig.

CLUBFILM
Chris is naarstig op zoek naar een verhaal. Natuurlijk mogen ook andere
leden een idee voor een verhaal aanleveren. Het moet natuurlijk wel iets
meer zijn, dan de korte verhaaltjes, die we in groepjes verfilmen.
Naast de al bekende MMM-films denk ik aan inmiddels alweer oude
clubfilms als Welkom terug (1992), Alter Ego (1998) en Pech onderweg
(1988).

SGD-PROGRAMMA
Op 4 december is er Werkgroep Film. Iedereen is weer opgeroepen om
met films te komen ter leringh ende vermaeck. Daarnaast wordt er deze
avond een thema voor het Themafestival van 2019 gekozen. Er ligt een
verzoek van de Merwefilmers om in te stappen in hun clubinterland. Dit
festijn is een jaarlijkse ontmoeting van twee Belgische en twee Neder-
landse clubs. Het is geen wedstrijd. De Nederlandse club Lumière uit
Eindhoven is er mee gestopt en schijnt zelfs opgeheven te zijn. Hoe het
allemaal in elkaar zit? Joke zal jullie deze avond meer vertellen en kij-
ken of er voldoende draagvlak is om er aan mee te doen.
Op 11 december houdt Jaap Huisman een lezing over film. Zeker weer
een interessante avond, die je niet mag overslaan.
We sluiten het jaar op zaterdag 15 december af met een spetterende
jaarwedstrijd. Hiervoor kun je er alles over lezen.

Het nieuwe jaar begint met de Nieuwjaarsinstuif op 8 januari. Iedereen
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wordt verzocht een lekker hapje voor deze avond mee te nemen. Simon
zal zijn jaarjournaal gereed hebben en daar gaan we halverwege de
avond naar kijken. Hopelijk is er een nieuwe journaalfilmer opgestaan
voor het maken van weer zo’n mooi jaardocument. Natuurlijk mogen
het er ook twee zijn, die het samen doen. Bob Wemmers zorgde altijd
voor de oliebollen, dat zal ook door een ander overgenomen moeten
worden. Als iedereen wat doet, dan krijgen we veel voor elkaar.
Op 15 januari gaan we weer met computermontage aan de slag. Uw
diverse leermeesters zijn er klaar voor. Verzoeken en vragen kunnen
ook vooraf gedaan worden.
Op 22 januari gaan we de films nabespreken. Leen en Joke nemen dit
keer deze taak op zich.
Op 29 januari is er weer een Werkgroep Filmavond. Natuurlijk zal Leen
uw goeroe weer zijn.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering vindt plaats op 5 februari. Het bestuur
raakt helaas een bestuurslid kwijt. Het zal niemand verbazen, maar voor
Leon wordt het te veel naast een drukke baan, het opzetten van een
eigen bedrijf en een jong gezin. We zullen hem missen in het bestuur,
maar gelukkig niet in de club. Zijn toch wat andere manier van filmen
dan de wat meer conservatieve filmers werkt verfrissend en dat willen
we graag blijven zien. We hopen, dat er iemand anders in het ontstane
gat springt om met een volledig bestuur te kunnen doorgaan.
We willen wat aanpassingen aanbrengen in het wedstrijdreglement en
dat betreft dan vooral het moment van opgeven en inleveren van de
films.

RTV DORDRECHT
SGD-films zijn maandelijks op RTV Dordrecht te zien. De uitzendtijden
zijn: eerste dinsdag van de maand na het journaal van 18.00 uur met
herhalingen tot woensdag 12.00 uur en de daarop volgende zondag van
12.00 tot 18.00 uur.

4 - 9 december - Het hele jaar rond
Cees le Bruin liet de film zien op het Themafestival van 2012. Aan
praktisch alle festivals deed veelfilmer Cees wel mee. Dit festival bevat-
te maar liefst 19 films. Cees eindigde ergens in het midden.

22 Prettige Feestdagen



1 en 6 januari - Leven in een Turks Dorp
In 2001 kreeg SGD-er Cees le Bruin† de gelegenheid om met het Dordts
archief mee te gaan naar Turkije voor het project ‘Generaties later’. Het
heeft te maken met de vele Turken uit Dordrecht, die uit de streek Kay-
seri afkomstig zijn en speciaal het dorpje Kayapinar. Als je internet
opgaat en je zoekt op Turkije - Dordts archief, dan kun je hier nog veel
over vinden. De film van 45 minuten heeft ook in Kunstmin gedraaid.
In ons archief is een verkorte versie van 29 minuten aanwezig en in onze
Explicateur van juni 2001 beschrijft Cees zijn belevenissen.

EN DAN NOG DIT
Op zondag 9 december vindt het 19e Filmfestival De Ronde Venen
Open plaats. Onze Cor Vermeulen doet mee met een film. Iedereen kan
het festival bezoeken en het is voor liefhebbers een aanrader. Je vindt
meer informatie op https://www.videoclubderondevenen.com

Verder rest uw bestuur niets anders dan u fijne dagen toe te wensen en
een goede jaarwisseling. !
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AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl

4 december Werkgroep Film
11 december Lezing Jaap Huisman

Zaterdag
15 december

JAARWEDSTRIJD
Voor eten opgeven bij Jan de Graaf

8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
15 januari Werkgroep Computer
22 januari Nabespreking jaarwedstrijdfilms
29 januari Werkgroep Film
5 februari Algemene Ledenvergadering
12 februari Werkgroep Computer
19 februari Videoclub Etten-Leur op bezoek

19 maart VAKANTIEFILMFESTIVAL
Opgeven bij het secretariaat t/m 5 maart 2019

ANDERE ACTIVITEITEN
Zondag
9 december

19e Filmfestival De Ronde Venen Open
Voor informatie zie
https://www.videoclubderondevenen.com

ADVERTENTIE-INDEX

Omslag: Mythos

   6 Cave Michel
   9 De Griek

15 Rotronica
19 Garsthagen
23 Autoschade Van Gemert

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur: 
vrijdag 4 januari 2019

Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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MEEDOEN IS WINNEN!
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