e
5
4
j
a
a
r
g
a
n
gn
r
.
9
n
o
v
e
mb
e
r2
0
1
8

VAN DE VOORZITTER

THEMAFESTIVAL VERVOER

Chris Schepers

2 oktober 2018
Ben Mars

o, de drukke maand oktober is weer achter de rug. We zijn bij
maar liefst drie verschillende videoclubs op bezoek geweest.
Druk is zo’n bezoek in feite alleen al, omdat het anders is dan te
doen gebruikelijk. Met name het secretariaat heeft daar toch weer
het nodige extra aan te doen. Als voorzitter moet je jezelf toch ook wel
enigszins voorbereiden op je presentatie van de te vertonen films. Maar
als dan aan het einde van zo’n avond de leden van die betreffende club
hun waardering omtrent onze films kenbaar maken, vervult je dit toch
weer met enige trots en kan je dan met zijn allen tevreden naar huis toe
gaan. Helaas had dit naar huis gaan na het bezoek aan Etten-Leur nog
een vervelend staartje. Door afsluiting van de Moerdijkbrug moesten
men flink omrijden, via Gorinchem of Heinenoord, waardoor we behoorlijk wat later thuis waren dan gedacht.
De clubavonden werden weer goed gevuld bezocht. Persoonlijk had
ik wat met de vertoning van de te verfilmen verhaaltjes. Daar Leen Vos
zich in de middag afmeldde vanwege een opkomende griep, heb ik de
avond moeten leiden, wat niet de bedoeling was. Tot mijn niet geringe
verbazing hebben de (helaas slechts) drie films tot een enorme discussie
geleid. Deze, door mij niet verwachte wending van de avond, heeft mij
plezier gedaan om reden, dat nu veel leden dan toch ineens met een
mening over iets of wat, uit zo’n film komen.
Het bijzondere hierbij is, dat eigenlijk maar een
zeer beperkt aantal leden aan deze editie van verhaaltjes filmen heeft meegedaan, terwijl toch een heleboel anderen ook een mening over de films hadden.
Ook al houdt je niet van speelfilms maken dan is het
Groepsfilm
toch voor iedereen een leerzame ervaring om mee te
doen. Veel dingen worden door anderen op een manier gebracht, waar
je anders nooit aan gedacht zou hebben, zoals bijvoorbeeld het plannen
van de opnames, geluid, beelduitsnedes, close-ups enz. Voor een volgende opdracht tot het verfilmen van verhaaltjes verwacht ik dus een
grotere deelname dan dit jaar.
!
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Noot redactie: de Explicateur is zo goed gevuld, dat het artikel Van de
redactie komt te vervallen.

indelijk was de avond aangebroken, waarop onze themafilms
zouden worden vertoond. Hierover was vooraf veel gesproken en
elf leden hadden kans gezien een mooie presentatie te maken. Er
waren redelijk veel clubleden aanwezig. Als eerste was Ria Wemelsfelder aan de beurt. Zij liet een film zien over een zeer bijzondere
fietstocht. Hoofdpersoon was een oudere man, die graag fietste met als
bijrijder … een papegaai in een kooi, die voorop de fiets stond gemonteerd. De papegaai voelde zich op zijn gemak en keek met zijn nieuwsgierige kraaloogjes de wereld rond. Zo nu en dan liet hij wat van zijn
conversatiekennis horen. Al met al een humoristisch verhaal.
Henk Nieboer gaf een overzicht van het transport in 2018. Uitvoerig
werd de gang van zaken in de Rotterdamse haven beschreven. Nadruk
werd gelegd op het containervervoer, dat heden ten dage digitaal wordt
afgehandeld. Wij kregen hierdoor een uitstekende indruk van de immense uitgestrektheid van onze nationale trots, de haven van Rotterdam.
Uiteraard wordt in de film aandacht geschonken aan de andere takken
van transport, zoals vervoer over de weg en via het spoor.
Simon van der Veer presenteerde een verslag over het vervoer in het
algemeen zowel over land als in de lucht. Duidelijk kregen wij een
indruk van de logistieke mogelijkheden, die ons land heeft te bieden.
Nieuw was de opening van een spoorweglijn van uit Coevorden naar
Malmö in Zweden.
Van A naar B reisden we met Leen Vos. Leen maakte een vergelijking tussen het vervoer in heden en verleden. Aandacht was er voor
vervoer over land en per vliegtuig. Indrukwekkend is het te zien, hoeveel vooruitgang de vervoerstechniek in een korte tijd heeft bereikt.
Ben Mars gaf een verslag van de geschiedenis van de tram van Amsterdam. Chronologisch werd een beeld gegeven van de ontwikkeling
van paardentram uit de 19e eeuw naar een moderne metro, zoals wij die
heden ten dage kennen.
Joke de Graaf presenteerde als enige een eenminuutfilm. Het verhaal
gaat over een uitstapje van een groep bejaarden. Met een busje worden
zij vervoerd naar een boot, waarmee een tochtje over water wordt gemaakt. Grappig is de binding van de titel van de film “ik rol later” met
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het woord “rollator”.
Albert van der Veen gaf op een zeer humoristische wijze een film
weer over de bewegingen van een pontveer, die aan het eind van het
verhaal zonk. Een en ander was gekoppeld aan het lied “Heen en weer”
van drs P. Albert is er in geslaagd om een goede koppeling te maken
tussen dit lied en de film.
Thijs Volker liet ons kennis maken met het transport, zoals het vroeger was en heden ten dage is. Een en ander riep nostalgische herinneringen op. Begonnen werd met een kijkje te nemen in het trammuseum
van de Rotterdamse tram, waar modellen uit de jaren zestig van de vorige eeuw uitvoerig werden getoond. Ook kregen wij enige rijdende museumtrams te zien. Vervolgens kwam de trein aan de beurt, waarbij
echte locomotieven uit een grijs verleden konden worden bewonderd.
Tenslotte gaf de film ons een beeld van de moderne scheepvaart.
Leon van Zuilekom-Legrand nam ons mee naar het racecircuit van
Le Mans. In tegenstelling tot het oorverdovend lawaai, dat dergelijke
races met zich mee brengen begon en eindigde de film zeer rustig, namelijk met een dame, die met een kwastje een model raceauto afstofte.
Een interessant verhaal toonde ons Ineke Vastenhoud. Zij liet ons op
deskundige wijze zien hoe een loods, bestaande uit veertien units van de
ene plaats naar de andere werd verhuisd. Aan elk detail van deze moeilijke klus werd aandacht geschonken. Hierbij worden de hoogste eisen
gesteld aan diegenen, die dit werk moesten uitvoeren.
Als laatste een film van Gérard Wagemakers met als titel Vervoer
vervoert. Behalve aan het transport werd ook aandacht geschonken aan
de wegen, waarover het verkeer dag en nacht dendert. Wij kregen een
bijzonder interessant verslag van de productie van asfalt en de wijze
waarop dit wordt aangebracht. Zodoende gaf Gérard ons een indruk van
de manier waarop een weg tot stand komt.
Zoals al vooraf stond aangekondigd: het publiek is de jury. Iedereen
kreeg de gelegenheid om op een hiervoor bestemd formulier zijn/haar
oordeel te geven. De volgende resultaten kwamen uit de bus:
1.
Albert van der Veen met Schipper
2.
Ineke Vastenhoud met De verhuizing van 14 units
3.
Leen Vos met Van A naar B
De winnaars ontvangen hun welverdiende prijzen. Joke krijgt de wisselprijs voor haar eenminuutfilm.
Inmiddels was het half elf geworden. Met een tevreden gevoel van
een welbestede avond ging iedereen naar huis.
!
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BELEVENISSEN
VAN EEN “SCHIPPER”
Albert van der Veen
egin dit jaar gingen we met de club een onderwerp kiezen voor
het themafestival van oktober. De keuze viel op Vervoer. Een
heel breed onderwerp en de deadline lag gelukkig ver weg. Vroeger had ik wel eens een overtochtje gemaakt met een gierpont,
een leuk ding. Dat was misschien wel iets om uit te zoeken. Tijdens
mijn research was er op internet veel over te vinden. Er werd uitgelegd
hoe de stroom van de rivier de pont naar de overkant bracht. Maar was
dat interessant genoeg om een film van te maken? Het idee werd maar
even in de ijskast gelegd.
Totdat in januari het peil van de rivieren zo hoog stond, dat vele
veren en dus ook die in Opheusden, gestremd waren. Winterweer met
veel wind, hoog
water en weinig
publiek. Een buitenkans om te
gaan filmen. Het
idee was om in de
zomer nog eens
terug te gaan, mee
te varen en eventueel voor een interview met de
veerschipper. In
juni gingen we weer terug naar Opheusden. Op de vraag aan de baas
van het spul: “Bent u schipper?” antwoordde hij wat kortaf: “Veerschipper!” Dat was het, meer niet. Een film à la “Zo werkt het” zat er klaarblijkelijk niet meer in.
Terug naar de tekentafel. Vorig jaar zag ik de film van Leen Vos over
de Hoekse Waard met het lied van Gerard Cox. Toen dacht ik al: “Zoiets wil ik ook wel eens maken”. Het werd De Veerpont van drs. P. en
nu kon ik aan de slag. De tekst en audio lagen vast en die moesten in
beelden worden gevangen.
Zo’n project doe je niet in je eentje. Mijn vrouw Milly deed mee als
locatiemanager, gaffer, lette op de continuïteit en gaf veel feedback. Er
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zijn vooral over playbacken veel leermomenten geweest. Dat doe je niet
zo maar even. Het is zóó vaak fout gegaan: pauzes tussen de zinnen,
verkeerde nadruk, te vroeg of te laat beginnen, tekst vergeten. Het is
zeker geen karaoke. De tekst hadden we uitgeschreven op papieren
placemats, die door Milly omhoog gehouden werden. Maar tijdens de
opname mag je daar niet naar kijken. Dan weer zat de pet te dicht op de
ogen, wat teveel schaduw gaf.
Een andere valkuil was het camerastandpunt. De eerste opnames
waren gemaakt in extreem kikkerperspectief. Thuis de opnames bekeken
en meteen afgekeurd. Ik leek daar wel een of andere dictator. Weer
opnieuw opnames plannen en op zoek naar andere locaties, soms op
strandjes bij de rivier. Het is belangrijk om de opnames te checken op
de laptop. Ergens in een restaurantje, natuurlijk met een kop koffie of
zoiets. Zijn de opnames niet goed, dan kan je nog opnieuw opnemen. Je
bent tenslotte nog op de locatie. Liever geen omstanders, dat leidt af en
soms gaan mensen er zich mee bemoeien - ze willen niet op de foto! En
dan, in de montage, de eigenlijke film maken door scènes te zoeken, te
verbeteren en te combineren.
Man, wat een leuke hobby en je komt nog eens ergens….!
!
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WERKGROEP FILM
9 oktober 2018
Jan Smeets
anavond een tweedeling, een groep is richting Gorinchem
(Schelluinen) vertrokken voor een bezoek aan de Merwefilmers,
en wat overbleef en interesse had, was in ons clubgebouw aan
de Dubbelsteynlaan.
Werkgroep Film. Vaak onder de bezielende leiding van Leen Vos en zo
ook vanavond. Leen gaf een aftrap met wat huishoudelijke mededelingen zoals het wel en wee van Ben van der Stigchel. Een van de belangrijkste bezigheden op zo’n avond is films kijken en er over praten. Alles
met het doel om van te leren, zowel voor de maker als voor de kijker.
We trapten af met een film van Ton de Groot over de Santa Run.
Jammer genoeg begonnen we met opstartproblemen. Ondanks dat Joke
op de computeravond heeft laten zien, hoe een en ander aangeleverd
dient te worden, kregen we hier weer iets anders. Maar de terugblik aan
de verregende kerstmannen was weer leuk. Och Ton, mijn beelden zijn
toen ook niet gebruikt.
Ben Mars was de volgende, Ben leert van elke film, die hij op de
club laat zien. We zagen
beelden van zijn vakantie in Slowakije met
voornamelijk de hoofdstad Bratislava. Zeker de
in het straatbeeld verspreide kunstobjecten
gaven een mooi beeld
met afwisselende beelden van de oude stad. Ben heeft weer een aantal tips mee gekregen,
welke hij zeker in zijn volgende films zal toepassen.
Cor Vermeulen liet twee films zien uit de DV-tijd, uit een serie over
Vrouwen in Mannenberoepen: Betonwerk en Zo vader Zo Dochter,
beeldmateriaal, dat zeker wij filmmakers in ons leertraject gezien moeten hebben, immers we leren elke dag van kijken en maken van films.
Voor de pauze werd de winnende film van het Themafestival ver-
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toond, na de pauze maakte Albert van Veen ons deelgenoot van zijn
leermomenten en struikelblokken voor het maken van deze productie.
Geweldig, de maker voor de klas en vertellen wat hij allemaal tegenkwam tijdens de productie, hieruit blijkt dat het uitdenken en plannen
meer werk is dan het opnemen. Denk hierbij ook aan het stappenplan,
dat ik in de Explicateur van september bij mijn schrijfsel over ‘De behoefte aan geluid’ liet zien. Dit moet meer gebeuren.
Jaap Huisman was naar Engeland geweest en met name naar Salisbury. Jaap had een heel verhaal over de moord op Skripal. Hierdoor werden wij op het verkeerde been gezet, want de beelden die vertoond werden, waren van de kathedraal van Salisbury. De onderdelen van deze
kathedraal werden goed in beeld gebracht, maar een van de details die
Jaap liet zien. namelijk het uurwerk, ging in een flits voorbij. Eigenlijk
dacht ik, dat het volgende shot, een waterbak, ook tot het uurwerk hoorde. De kromming van de pilaren had hij wel goed in beeld gebracht,
maar als je niet weet, waar je op moet letten vind ik het zonde. Maar ik
begreep, correct me if i am wrong, we krijgen hier nog meer van te zien.
We gingen verder met nog wat beeldmateriaal en een leermoment
van onze vakbroeders uit het Hilversumse over decoupage en hoe te
comprimeren in tijd. Denk hierbij ook aan de douchescène uit de Alfred
Hitchcock film Psycho, leerzame momenten zijn belangrijk.
Leen sloot af met een van zijn eigen creaties ‘Natuurlijk Ierland’. Ja
wil je natuur filmen, dan kun je
niet om Ierland heen. Leen mag
me corrigeren, maar de eerste
beelden waren van een bloementuin, ook hier weer het voordeel
van de twijfel, maar desondanks
prachtig. De beelden waren gemonteerd op de muziek met een
Schotse doedelzak en Ierland
heeft zijn eigen Ullian Pipe. Jaap de Boer gaf naar aanleiding van de
beelden een idee, gratis en voor niks, hoe hij dit gemonteerd zou hebben
en inderdaad dan komen de Ring of Kerry, de Burren route langs de
Kliffen van Moher en de botanische tuin in Derrynane in beeld, van kust
naar kust.
Och, je kan niet alles hebben. Gelukkig kijken we allemaal op een
andere manier en hebben daar ideeën bij. Van mij mogen we elke avond
zo afsluiten.
!
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NAAR DE MERWEFILMERS
9 oktober 2018
Joke de Graaf
et tien SGD-ers zijn we vanavond op bezoek bij onze zusterclub De Merwefilmers in Schelluinen. Daar Jan de Graaf nog
steeds met Gorinchem in zijn hoofd zit, werden we door hem
eerst de verkeerde kant opgestuurd. Niet zo erg, we waren
ruim op tijd. Anders was dat voor Aart Versendaal en Wim Heijligers.
Hun navigatie heeft ze zelfs weer terug op de snelweg gestuurd. Het was
klokslag acht uur, toen zij binnen stapten. Toch schijnen beide chauffeurs er de vorige keer rechtstreeks heen gereden te zijn.
De projectie zit gereed en de films zijn door onze archivaris keurig
op schijf gezet voor een vlotte projectie. Merwevoorzitter Roel Breken
opent de avond en heet ons welkom. Aan zijn zijde staat Toon de Jongh,
die hun programmacommissie vertegenwoordigt. Onze eigen voorzitter
Chris Schepers is spreekstalmeester namens de SGD.
Eerst laten we Ruud Meyer reclame maken voor de SGD. Later zien
we ook Holland, zoeken naar het kroonjuweel en de met een groep gemaakte verhaaltjesfilm Biertje. Ruud geeft bij de laatste film nog even
aan, wat het aangeleverde verhaal inhield en hoe zij daar hun eigen
interpretatie aangegeven hebben.
Ben Kleinjan mag aan de bak, of eigenlijk aan de brug, als volgende
filmer. We zien De witte brug en Zilversmeden. De eerste film wierp de
vraag op, hoe het mogelijk was, dat hij zo dichtbij had kunnen komen.
Meestal word je toch op afstand gehouden. Ben licht toe, hoe het even
mis dreigde te gaan bij het cruciale moment van het vallen van de brug.
Ineke Vastenhoud heeft Macho uit haar archief gehaald. Ze vertelt
erbij, dat het een aangepast verhaal van internet betrof.
Chris Schepers laat Jerez zien, een deel van zijn veelluik over Andalusië. Met een groep heeft Chris ook Magie gemaakt. Deze film van de
vermaarde Jan-verhaaltjes komt vanavond ook aan bod.
De 9-shotfilm Fotoalbum komt uit de koker van Leen Vos. Joke en
Jan kijken daarbij terug op de melodie van “Weet je nog wel oudje”. Dat
oudje wordt door Joke de Graaf nog een beetje aangehouden met de
eenminuutfilm Ik rol later. Er is nog een eenminuutfilm van Aart Voerendaal, namelijk De wandeling. Met Aart maken we ook een uitstapje
naar Las Vegas. Het zorgde ervoor, dat Merwefilmers, die er ooit ge-
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weest zijn, zin krijgen in een nieuwe reis erheen. Aart heeft samen met
Henk Nieboer, destijds nog niet zo ervaren, een promotiefilm gemaakt.
Het krijgt de lachers op de hand. Aart geeft wel aan de film met de kennis van nu anders te hebben gemaakt. We rekenen op een remake.
Dat we ergens een thema over Holland gehad moeten hebben, is
inmiddels wel duidelijk zijn, immers ook Gérard houdt nog steeds van
zijn Holland. Dordrecht komt ruim aan bod met de film Kuieren door
Dordt met Wim Heijligers en Ben van der Stigchel.
Als SGD is een groep actief geweest voor het jaar van de vier zonen
van Dordrecht. We zien dat via de film De vier zonen van Dordrecht Otto Dicke.
Helaas, vind ik persoonlijk, werd er weinig gelegenheid gegeven aan
de Merwefilmers om te reageren op de films. Natuurlijk is een ‘jurering’
uit den boze, maar wat commentaar vragen en over de films praten vind
ik altijd plezierig. Maar wie ben ik.
Na de laatste film Biertje is het precies half elf. Een mooi moment
om de avond af te sluiten, hetgeen door Toon wordt gedaan. Het warme
welkom en het plezierige contact krijgt een vervolg op dinsdag 24 september 2019, als de Merwefilmers met hun films bij ons komen.
!

Thuis de Griekse sfeer proeven?
Of gewoon geen zin om eten te koken?
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Slechts één telefoontje
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binnen 20 minuten klaar.

Volop gratis parkeren
voor de deur

U vindt ons op:
Frits Vogelstraat 2
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DAT IS NIET BEST

UIT ETEN

Ria Wemelsfelder

Jan Smeets

at is niet best” is de titel van een kort filmpje, dat wij tot stand
hebben gebracht. Ton Gijselhart was de regisseur, schreef het
scenario, maakte het storyboard en heeft zich voor meer dan
100% ingezet om de crew te leiden.
Jan Smeets speelde de licht gestoorde zenuwachtige man, Henk Berendsen bracht het slechte nieuws, Henny Schepers
stond vol spanning op de terugkeer van haar
man Jan te wachten en dat alles mocht Ria in
beeld brengen.
De eerste bijeenkomst was bij Ton waar de
koffie klaarstond. De taken werden verdeeld en
de 1e opnamedag vastgelegd. Ria had de sleutel
van het kantoortje in Huys de Merwede gekregen en dus konden we aan de slag gaan. Helaas
bleek de communicatie niet optimaal te zijn geweest en zaten we te
wachten op Jan, die op dat moment over de markt bleek te slenteren.
Eigenlijk waren we blij met dit oponthoud omdat de temperatuur de pan
uitrees.
Op de volgende afspraak waren we allemaal present in het kantoortje
en ondanks het feit, dat het ook nu weer tropisch warm was, zijn we aan
de opnamen begonnen. Zoals te doen gebruikelijk bij filmopnamen,
moesten de shots regelmatig over. Henk en Jan bleken het o.a. moeilijk
te hebben om GEEN oogcontact met de camera te hebben. De volgende
opnamen die we bij Ton thuis maakten, gingen beduidend sneller. Het
koffieapparaat werd met een vaartje de container in gesmeten.
Ria zou de montage voor haar rekening nemen. Helaas was haar PC
niet in staat de beelden op een vlotte manier op de tijdlijn te krijgen en
na veel gejammer werd de montage maar aan Jan overgedragen. Achteraf gezien had Ria (ik dus) de film nooit zo goed kunnen monteren. Hulde aan Jan dus.
Wat we in ieder geval hebben geleerd is dat je een goede communicatie met elkaar moet hebben, want zelfs op de clubavond bleek niemand van ons het stickie met de film bij zich te hebben. Snel dus naar
het huis van Ton (hij woont gelukkig in de buurt) en de film op een
stickie gezet, zodat we het resultaat toch konden vertonen.
!

erst even voorstellen Ria en Ben Kleinjan, Jan Smeets en Henk
Berendsen vormen een van de groepen, welke meededen met het
verhaaltjes filmen. Henk gaf me al te kennen, dat ik mijn vinger
niet mocht opsteken en als Henk dat vraagt, doe ik dat. Na rijp
beraad vonden we, dat we Ria en Ben er ook bij moesten betrekken als
acteurs. Beiden waren gelijk enthousiast en rap werd een afspraak gemaakt om een en ander af te stemmen.
Huize Kleinjan werd tot opnamelocatie benoemd en we gingen aan
de slag om een script en een draaiboek te maken. Henk als goed delegeerder verdeelde gelijk de taken. Het script werd besproken. Ria en
Ben vonden, dat er iets in moest van de familie Weltevree, Joop en Von,
een strip, welke dagelijks in de Telegraaf staat en waarin hun dagelijkse
dingen zijn te lezen. De namen Joop en Von kon ik niet echt in het script
tot uiting laten komen, wat ik wel jammer vond, maar de gesprektoon
was wel benaderbaar. Script en draaiboek waren klaar, maar het weer
werkte natuurlijk niet mee, wil je zon, dan krijg je regen en wij wilden
regen en kregen…. We hebben naar een oplossing gezocht met wat
fakebeelden. We hadden natuurlijk ook het script aan kunnen passen
met de verschroeide voetbalvelden.
Er werd een datum gepland voor de opnamen, waarbij alles in een
snel tempo verliep. Natuurlijk kijk je geen beelden terug op de locatie.
Natuurlijk controleer je niet het geluid. Natuurlijk neem je geen roomtone op. Je vertrouwt op jezelf. Wel, voor de volgende keer weten we
beter. We zorgen dan, dat we met voldoende mensen zijn en lopen echt
de checklist af. Henk en ik begonnen aan de montage en vroegen ons
meteen af wat we nu hadden gedaan. Alles opnieuw doen, zagen we niet
zitten.
Een ding kunnen we wel zeggen. We hebben weer eens heerlijk aan
een project kunnen sleutelen. Want zeg nou zelf, als je alles meteen
goed doet, dan vergeet je alle dingen van je montagepakket en mocht het
een keer nodig zijn, dan zoek je jezelf drie keer in de rondte voordat je
het beoogde effect, filter of wat ook hebt gevonden en wij weten dat nu
waar bijna alles zit in ons montagepakket.
!
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Werkverslag groep Henk Berendsen
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DAT IS NIET BEST!

VERSLAG CLUBAVOND

Simon van der Veer

23 oktober 2018
Ria Kleinjan

at niet best is” is de clou van het verhaaltje, dat we met onze
groep willen gaan verfilmen. In de groep is besloten welke
functie hij of zij heeft bij het opnemen. De groep bestaat uit:

W

De eerste opnamen zijn gedaan bij Simon thuis en buiten. Sommige
opnamen waren niet goed en die hebben we later overgedaan. Het samenwerken ging perfect en het was dan ook erg gezellig.
De tweede opnamedag was bij Albert en Milly thuis. Daar zijn de
shots achteraf eerst bekeken, zodat we niet alsnog voor de tweede keer
op moesten draven, zoals bij Simon. Opnieuw was er een goede samenwerking, zodat ook hier, met wat storingen van buitenaf, alles goed en gezellig verliep.
De derde opnamedag is gedaan bij
Chris en Henny. Ook daar werd eerst
koffie gedronken. Zo gaat dat. Voordat
je begint en kan je alles nog eens bespreken. Hier moest wel het een en ander verplaatst worden om de eetkamer
om te vormen tot een kantoor. Maar
daar hadden de Schepers geen enkele moeite mee.
Chris heeft van al die opnamen, met veel inspanning een leuke video
gemaakt. De inspanning kwam door de verschillende soorten van lichtinval en geluiden op drie verschillende locaties op verschillende dagen
en door pech ook nog eens met verschillende microfoons.
Al met al hebben we heel fijn en gezellig samengewerkt en hebben
we weer veel geleerd van elkaar. Het smaakt dus naar meer.
!

e voorzitter laat weten dat Leen Vos ziek is. Het onderwerp van
deze avond is verfilming van de Chrisverhaaltjes. Helaas waren
er maar drie filmpjes, waarvan twee met hetzelfde onderwerp.
Het waren: Uit eten.
Camera en regie: Henk Berendsen en Jan Smeets. Spelers: Ria en Ben
Kleinjan. Verhaallijn: hoofdpersoon heeft er de pest in en verveelt zich
rot, omdat vanwege het slechte weer het voetballen niet door gaat. Hij
wil iets anders doen.
Dat is niet best.
1. Makers: Chris Schepers, Simon van der Veer en Joke de Graaf. Spelers: Albert en Milly van der Veen, en Henny Schepers.
2. Makers: Ria Wemelsfelder en Ton Gijselhart. Spelers: Henk Berendsen, Jan Smeets en Henny Schepers.
Verhaallijn: de kijker wordt in het begin op het verkeerde been gezet.
Even dacht ik, jeetje daar gaan we weer, ziekte en ellende, want iemand krijgt aan een bureau te horen, dat er niets meer aan te doen is,
maar wat blijkt: het ging om een kapot koffiezetapparaat!! Bij de tweede
versie van deze film kwam het onderwerp, waar het uiteindelijk om
ging, beter uit de verf.
We konden rekenen op behoorlijk commentaar van onze leden, met
dien verstande, dat er nog veel valt te leren. Want het moet gezegd: het
opnamegeluid (van alle films) was soms veel te zacht, daar moet veel
meer aandacht aan besteed worden. De goede adviezen, hoe het wel zou
kunnen, hebben we in onze oren geknoopt! Niet voor niets merkte Jan
Smeets op, dat het echt noodzakelijk is, dat we met meer mensen aan
een project moeten werken, wil je alles feilloos laten verlopen. Je kunt
tenslotte niet alles tegelijk in de gaten houden.
Na de pauze konden we genieten van Albert, die zijn ervaringen en
leerproces bij het maken van deze opdrachtfilmpjes op ludieke wijze
met ons deelde. Hij snapt het helemaal.
De resterende tijd werd gevuld met verhaaltjesfilms van de afgelopen
jaren. Hoewel we met een klein aantal films de avond begonnen, werd
het bijna toch nog een latertje.
Resultaat: erg gezellig, veel geleerd en vooral gelachen!
!
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Chris Schepers
Henny Schepers
Albert van der Veen
Milly van der Veen
Misha Maissan
Joke de Graaf;
Simon van der Veer

- scenario, regie en montage
- actrice en scriptgirl
- acteur
- actrice
- figurant
- draaiboek/storyboard, geluid
- camera.
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FILMADVIEZEN DEEL 9
Leen Vos
anaf januari ben ik al aan het zeuren over hoe je eventueel aan
de gang kunt gaan om een behoorlijk videofilm te produceren.
Ik weet zeker, dat ik dingen op papier heb gezet, waar niet iedereen het mee eens is. Ook weet ik, dat niet iedereen met mijn
verhalen aan de gang is gegaan. Jammer dan, ik heb mijn best gedaan
om naar beste eer en geweten wat op papier te krijgen, waar naar ik
hoop, toch wat zinnigs bij zat. Hoe dan ook, ik heb in ieder geval gezorgd, dat er kopij was voor de Explicateur, zodat Joke er niet alleen
voor stond om ons clubblad te vullen. Wel is het waar, dat er gelukkig
soms meerdere leden zijn die de pen ter hand nemen.
Na al die “wijze” informatie tot je te hebben genomen, of niet, is je
film of helemaal gereed voor vertoning of grof gemonteerd en wil je het
materiaal bij de SGD tonen, al dan niet voor commentaar.
De avonden van de Werkgroep Film zijn daar uitgelezen avonden
voor. Er is dan altijd gelegenheid om je werk te tonen. De bedoeling van
die avonden is er dan ook voor om je productie te tonen en eventueel
te vragen om advies enz. Niet alleen voor de producent zelf maar ook
voor de overige aanwezigen is dit een leerzaam proces. Immers iedereen
kan zijn of haar mening of idee kwijt over het getoonde en iedereen kan
horen welke goed bedoelde opmerkingen en/of complimenten er gemaakt worden. Ikzelf vind, dat je op deze avonden veel nuttige informatie kunt horen of geven of eventueel
vragen kunt stellen aan de maker hoe
hij een en ander voor elkaar heeft gekregen. Ik zeg dan altijd : “Ter lering
en vermaak voor ieder!!”
De opmerkingen die gemaakt worden zijn niet negatief bedoeld, maar
juist leerzame momenten voor iedereen. Hoe kan je de film beter maken
en waarom heb je dit of dat op deze manier gedaan? Als je het zus of zo
had gedaan, was je film misschien anders (beter?) overgekomen. Of als
je dit of dat had gefilmd, of als je de volgorde van je beelden anders
had gemonteerd, zou je mogelijk ook een beter product hebben. Ook
over muziektoepassing en over een eventuele voice-over toepassing zou
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er mogelijk wat gezegd kunnen worden. Nogmaals: alles positief bedoeld natuurlijk.
Jammer dat er enkele leden zijn, die op deze avonden niet komen.
Ook die leden kunnen hun inbreng hebben op het getoonde materiaal en
wie weet, ook nog wat opsteken van de opmerkingen van anderen.
Verder nog een opmerking, die ik geheel voor mijn verantwoording
neem. We mogen als SGD blij zijn met een aantal mensen in ons midden, die bereid zijn het technische deel te verzorgen. Wat zouden we
zonder deze techneuten moeten? Techneuten: “Hartelijk dank voor jullie
inzet.” Laten we als leden het deze mensen ook wat gemakkelijk maken.
Hoe? Lever je film aan op een DVD, BluRay of stick, waar alleen die
film op staat, die je vertoond wil hebben. Het komt wat vervelend over,
als de techneuten nog moeten zoeken tussen de mogelijkheden van
films, die op de DVD/BluRay of het stickje staan. Zeker als de maker
soms zelf niet meer weet, hoe de film is genaamd of om welke film het
gaat. Om de kosten hoef je het niet te laten en een extra kopie is zo
gemaakt. Vooralsnog: bedankt.
!
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NAAR ETTEN-LEUR
15 oktober 2018
Joke de Graaf
anavond is het ons tweede bezoek aan een zusterfilmclub, waar
men nieuwsgierig is naar onze producties. Was het bij het bezoek aan de Merwefilmers voor een paar SGD-ers wat moeizaam om de weg te vinden, vanavond blijkt er een ander obstakel, namelijk file. Van Leen Vos kreeg ik door, dat er een vrachtwagen
gekanteld was bij de Moerdijkbrug. Leen heeft het zekere voor het onzekere genomen en is al heel vroeg op weg gegaan. Voor wijzelf van start
gaan, krijg ik al een telefoontje, dat hij er is en voor de zekerheid extra
films meegenomen heeft. Afgesproken wordt, dat er dan in ieder geval
met de film van Leen begonnen zal worden. In de tussentijd heb ik Han
de Graaf van onze zuidervrienden al gebeld over wat ons in de weg
gelegd is. Vanuit ons huis kunnen we goed zien, hoe vast het verkeer
staat. Als wij weggaan, zo tegen zeven uur, lijkt de file opgelost. Toch
hebben we er nog een aardig
stuk ingezeten. Even voor
achten zijn we bij onze EttenLeurse collega’s. Leen, Ria en
Ben zitten er al. Papendrechtse Ria en Ben hebben de route
via Gorinchem gekozen,
waardoor ze de ellende grotendeels hebben kunnen vermijden. Aart en Henk moeten
op een vroeger punt als wij
invoegen, waardoor ze extra
pech hebben en dus later binnenstappen. Ruud komt tijdens de vertoning
van zijn eigen reclamefilm binnen.
We komen natuurlijk voor de films. Deze worden aan elkaar gepraat
door onze voorzitter. Wat laten we zoal zien? Natuurlijk beginnen we
met reclame te maken voor onze SGD door de beide producties van
Ruud. Voor Henk hebben we Glaskoorts in Dordt uitgekozen. Henk is
op vakantie geweest, toen het programma samengesteld is, dus hij heeft
geen inspraak gehad. Er blijken Etten-Leurders te zijn, die de glastentoonstelling graag willen bezoeken, maar dat kan helaas niet meer.
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De groep van Ben houdt het met de verhaaltjesfilm nog steeds Overwegend Droog en met Chris bezoeken we het Alhambra. Met Ruud gaan
we op zoek naar het Hollandse kroonjuweel en met Aart genieten we
van Sail Amsterdam. Het evenwicht in het geluid van deze film (voiceover en muziek) is niet daverend. Achteraf blijkt, dat Aart de film inmiddels aangepast heeft, maar die zit nog niet in het archief. Hijzelf
heeft op een usb-stick de verbeterde versie al bij zich. Dit gebeurt vaker
en het verzoek aan allen is om vooral niet te vergeten om bij een gewijzigde film dit op te nemen met onze archivaris, zodat de meest recente
productie in ons archief aanwezig is.
Een bewogen leven belicht het leven en de werken van Vincent van
Gogh. Op verzoek van Leen uitgekozen, omdat ook Etten-Leur hierin
voorkomt. Gekoesterd, genageld en gedumpt van Ben Kleinjan verrast
de Etten-Leurders ook. In de wolken van Joke en Jan werpt ook hier
weer de vraag op of er geen champagne is geweest na afloop van de
ballontocht. Dan blijven we nog even in de alcohol met Biertje, een
verhaaltjesfilm van de groep Ruud. Die krijgt uiteraard de lachers op de
hand. Dat we actief zijn bij de SGD laat Aart zien met een registratie
van de GreenScreenavond en niet, zoals gezegd wordt, een film gemaakt
naar aanleiding van deze avond. De appel zomer van Henk Nieboer is
ook ontstaan uit een opdracht, waarbij gekozen kon worden uit een
aardappel of een appel.
En dan gaat het mis. De apparatuur laat het een beetje afweten. Chris
heeft dezelfde mediaplayer thuis, dus hij steekt een handje toe. De film
De vier zonen van Dordrecht - Otto Dicke laat in het begin geen geluid
horen en ook verderop zitten er haperingen in het geluid. Daardoor komt
de film niet geheel uit de verf.
Doordat er vanuit de zaal weinig commentaar komt, is er nog tijd
over om in de reservefilms te duiken. Dat wordt de groepsfilm Koningsdag en de feuillefilm De bal. Ook bij deze films komen de geluidsproblemen terug.
Al met al hebben we weer een doorsnee van onze SGD-films kunnen
laten zien. Het is leuk om na een paar jaar weer eens op bezoek te zijn
geweest. In februari kunnen we bij ons genieten van hun films. We
kijken er naar uit.
De terugweg wordt een nog grotere ramp dan de heenweg, doordat
de Moerdijkbrug nu geheel afgesloten is. Een latertje dus, maar och, na
zo’n plezierige avond maakt dat ook niet zoveel uit.
!
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et zal niet bij veel clubs voorkomen, maar wij hebben de rest van
dit jaar een overvolle programmering. Dat betekent, dat het vanavond de laatste computeravond is van dit jaar. Hetgeen natuurlijk niet betekent, dat men geen vragen meer kwijt kan. Die kunnen gewoon nog doorgegeven worden. Er wordt een antwoord gezocht
en voor de anderen komt het op een volgende computeravond gewoon
langs.
De Studioleraren zijn vanavond verhinderd, dus heb ik van Ben S. de
uitleg door gekregen en ben ik er zelf mee aan de slag gegaan. Het blijkt
een overbodige inspanning geweest te zijn, want we komen er niet aan
toe. Niet zo erg, want de meeste Studiogebruikers zijn vanavond afwezig (herfstvakantie?).
Allereerst een paar punten, waar we de vorige keer niet aan toe kwamen, of wat we toen beloofd hebben uit te zoeken. Op verzoek hebben
we toen weer eens laten zien, hoe we onze oude 4:3-beeld kunnen laten
zien over een vervaagd (zelfde) beeld in 16:9. De vraag kwam, of er ook
een randje om heen te maken is. De uitleg was voor Premiere Pro. Zoals
bekend zijn er vele wegen, die naar Rome leiden, zo ook hier. Vier
opties hebben we de revue laten passeren. De meesten zullen kiezen
voor het plaatsen van een Color Matte achter de clip. Die lijkt tenminste
het gemakkelijkst.
Jaap heeft een voorkeur voor een bepaald lettertype in zijn titels. Ga
je dan een letter kiezen in je titelprogramma, dan is de eerste keuze
altijd een ander lettertype. Dat klopt, want de letters worden op alfabetische volgorde weergegeven. Niet getreurd. Elk programma geeft een
mogelijkheid om een stijl op te slaan. Tik met jouw opmaak een tekst
in het titelprogramma en sla dit op als stijl. Niet de titel wordt dan opgeslagen, maar de stijl van de letter met alle door jou aangegeven randjes
en kleuren. Wel een duidelijke naam geven, zodat je niet hoeft te zoeken. Een volledige titel kun je natuurlijk ook opslaan, maar dat doe je
op een andere manier.
Je bent net begonnen in Premiere CC en je wilt de voice-over direct
in programma opnemen. Het opnemen is geen probleem, maar het klinkt
van geen kanten. Dezelfde tekst opgenomen met Audacity klinkt prima.

Waar zit het probleem? Allereerst laten we nog even zien, hoe je tekst
opneemt. Dan gaan we brainstormen, waar het probleem door veroorzaakt wordt. Een aantal opties om na te kijken worden meegegeven.
De computer is te licht voor Studio 18, dus werd naar een ander
programma uitgekeken. Dat werkt goed, maar er zijn problemen met de
gebrande DVD’s. Ook een gekochte DVD geeft problemen. We bekijken het ter plekke, maar het wordt toch niet erg helder. Henk B. heeft ze
mee naar huis genomen om het nog eens goed onder de loep te nemen.
De bevindingen zijn doorgegeven.
Soms heb je een foto nodig met een lagere resolutie, dan het origineel. Hoe maak je zo’n foto nu kleiner. Er is een oneindig aantal mogelijkheden. Van Photoshop en Paint tot simpelweg in Windows of direct
op de Apple. Van vrij te downloaden programma’s tot online-mogelijkheden. We zetten het op een rijtje. Favoriet blijkt het vrij te downloaden
Image Resizer.
Ja en dan denk je, dat het verstandig is om een zonnekap te gaan
gebruiken op je camera. Bekijk je dan later de beelden, dan komt er een
vervelende vignettering te voorschijn. Wat nu. We praten erover.
Ze liggen er nog, de Video8 en Hi8-films. Mooie herinneringen, die
we op de computer willen bewerken, maar hoe krijgen we het er op?
Tips worden gegeven.
Premiere Elements is voor sommigen nog nieuw, dus hoe maak je
vanuit je tijdlijn een foto. We laten de opslagmethoden zien en de manier om een stilstaand beeld direct op de tijdlijn in te voegen.
Het brengt ons bij Frame Hold in Premiere CS6 en CC. We hebben
het er al een paar keer voer gehad, maar van CC werd het maar niet
geheel duidelijk. Op mijn verzoek is Jan S. ermee aan de slag gegaan en
vanavond maakt hij het ons echt duidelijk. De vraag over de zin van de
uitleg laten we maar bij de spreker. Tenslotte kun je je dat bij alles afvragen.
Wat is er nu allemaal nieuw in CC. Jan S. laat het helder en duidelijk
zien. Soms zie je gewoon veranderingen, soms duidelijke verbeteringen.
Jan geeft meteen een tip mee. Zorg, dat de cachebestanden van je montageprogramma altijd op een aparte schijf staan. Bij een crash heb je die
dan altijd paraat en kun je je montage nog redden.
Over een vol programma hadden we het al, maar niemand kan zeggen, dat de avond niet goed gevuld was. De rondgestuurde uitleg telde
uiteindelijk zeven pagina’s. We kunnen onze kennis weer in de praktijk
brengen.
!
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WERKGROEP COMPUTER
23 oktober 2018
Joke de Graaf

H

NAAR PAPENDRECHT
Joke de Graaf
e SGD is blijkbaar in trek bij andere clubs. Vanavond gaan we
naar Papendrecht. De groep is wat anders gevormd dan bij de
twee vorige bezoeken deze maand. Een paar van ons zijn voor
het eerst op bezoek bij de club. Dat betekent wat andere films,
maar we hopen onze Papendrechtse filmers een aardige blik in onze
filmproducties te geven.
Bij onze Fade-Inbroeders en -zusters wordt altijd een hele reeks mededelingen gedaan aan het begin van de avond. Met een blik op de vorige programma’s wordt duidelijk, dat ruim een uur films meer dan voldoende is voor vertoning. Natuurlijk hebben we ook wat reservefilms
genoteerd.
Bij aankomst wordt meteen gevraagd, of we ook een feuillefilm bij
ons hebben. Niet tevreden zijnde over de laatste feuillefilm, hebben we
er deze keer geen een meegenomen. Op verzoek zal Chris toch even
vertellen, hoe wij hierbij aan het werk gaan.
De aftrap wordt gegeven door Leen Vos met zijn film De excentriekeling, waarbij een blik in het leven van Salvador Dali gegeven wordt.
Een statief, Leens eigen stokpaardje, wordt gemist bij de opnamen. Leen
beaamt dat volkomen en geeft aan, hoe de film tot stand is gekomen.
Albert V., een van de groentjes van de SGD, toont zijn film Schipper
en krijgt daarmee de lachers op zijn hand. De film wordt alom geprezen.
Omdat we in Papendrecht zijn, hebben we Ria W. de film Landswinkel mee laten nemen. Gevraagd wordt, hoelang zij erover gedaan heeft.
Ria heeft de Heerlijkheid een jaar lang gevolgd. Naar haar eigen idee is
de film toch wel erg lang, maar de kijkers hebben daar minder moeite
mee.
Dan nu maar een lekkere korte film. Even ertussenuit van Joke en
Jan, die lekker decadent even kreeft zijn wezen eten in Reykjavik. Dat
zien we in de film niet, maar wel mooie beelden van IJsland van de
regenachtige paar dagen, dat zij daar waren.
Hier op dit eiland van Jan S. en Henk B. duurt maar liefst zestien
minuten, maar verveelt duidelijk geen moment. Verwacht is, dat er wel
erg lang aan deze film gewerkt moet zijn. Verbazing klinkt, als blijkt,
dat de werkelijke opname/montagetijd slechts een paar maanden vergde.
Onze filmbroeders willen hem al inpikken voor vertoning op RTV Pa-
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pendrecht, maar daar spreekt Jan S. onmiddellijk zijn veto over uit.
Chris toont Herfst 2015, gemaakt naar aanleiding van de opdracht om
een film over de herfst te maken. Ook hier weer waardering. Voor in de
zaal wordt een opmerking gemaakt, maar niemand verstond wat de man
zei. Jammer.
Ook vanavond hebben we hem weer meegenomen, De vier zonen van
Dordrecht - Otto Dicke. De reacties zijn overweldigend. Er zijn mensen
in de zaal die Otto gekend hebben en ook tekeningen van hem hebben.
Een van de leden heeft naast hem gewoond en hij is als jong kind vele
malen door hem vereeuwigd. Deze tekeningen zaten niet in de film.
De eerder in dit artikel genoemde ervaring betreffende de projectietijd gaat vanavond niet op. Er is nog tijd voor reservefilms en die gaan
we nu zien. We blijven daarvoor in Papendrecht met Oosterse pracht
van Albert V., de eerste film, die hij ooit bij de SGD heeft laten zien.
Het bevat opnamen, die hij lang voor zijn lidmaatschap maakte en zonder alle kennis, die hij inmiddels opgedaan heeft. Een van de aanwezigen vindt, dat deze film zich uitstekend zou lenen voor overvloeiers. Het
brengt een korte discussie van voor- en tegenstanders van overvloeiers
op gang. De meeste filmers blijken toch een conservatieve voorkeur
voor de zogenaamde harde overgang te hebben.
Voor staat Golfballen en fietsers van Henk en Jan. Deze verfilmde
grap laat de buiken weer schudden. Jammer is het volgens Henk altijd,
dat iedereen altijd hard aan het lachen is net voor de tekst van de clou
en dat die daardoor niet verstaan wordt. Volgende keer verbieden we de
aanwezigen om te lachen tot de film afgelopen is. Maar hij blijft leuk.
Dan volgt er een stukje vertedering met de korte film San Sebastian
van Ria W. Het jongetje, dat lekker meedoet met de straatmuziek, blijft
aanspreken.
Nadat men de film Mondo Verdo van Henk B. gezien heeft, komt de
vraag, waar dat was. Men wil er graag naar toe.
We sluiten af met de 9-shotfilm Fotoalbum van Leen Vos. Op muziek van ‘Weet je nog wel oudje’ sluiten we het boek en daarmee de
avond.
Het wordt nog rennen om naar buiten te gaan, want klokslag half elf
gaat het alarm erop bij de Kinderboerderij, dus moeten we van het terrein af zijn. Het contact was weer zeer plezierig en ervaringen werden
ook in de pauze uitgewisseld. We kijken nu al uit naar de films, die zij
bij hun volgende bezoek aan ons zullen laten zien.
!
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NABESPREKING
THEMAFILMS VERVOER
30 oktober 2018
Ben Mars
uiten regende het, het was duidelijk te zien, dat de herfst is begonnen. Binnen was het gezellig vol. Het is duidelijk, dat het
begrip themafilms de belangstelling van vele leden heeft getrokken. Joke liet weten, dat zij van onze collega’s in Papendrecht
heeft vernomen, dat zij hoge waardering hebben voor het niveau van
onze films. Dit is zeker een stimulans om op dezelfde voet verder te
gaan.
Omdat wij deze avond een heel programma hebben af te werken
werd onmiddellijk begonnen met de bespreking van de themafilms. Als
eerste op het lijstje stond Het Fietstochtje van Ria Wemelsfelder. In
deze film gaat het om een wat oudere man, die al veertien jaar in het
bezit is van een roodstaart papegaai. Hij is zo gehecht aan dit dier, dat
hij haar zelfs meeneemt op zijn fietstochtjes. Hiervoor is een kooi gemaakt, die vakkundig op de fiets is gemonteerd. In de film volgen wij
een dergelijke fietstocht. De aanwezigen vonden het een mooie film.
Het geluid is hier en daar echter wat onduidelijk. In het begin is de muziek iets te vroeg aangezet, terwijl een en ander abrupt eindigt.
Als tweede werd de film Vervoer 2018 van Henk Nieboer vertoond.
Hierin gaf Henk een duidelijk overzicht van de activiteiten in de moderne haven van Rotterdam. Door een ver doorgevoerde digitalisering is
bijvoorbeeld het laden en lossen van containers volledig geautomatiseerd. Op de uitgestrekte terreinen is nauwelijks nog een levend wezen
waar te nemen. Kunnen wij vanwege een dreigend verkeersinfarct op
onze snelwegen het toekomstige vervoer niet beter over water laten
plaatsvinden? In het algemeen vond men dit een uitstekende film. Wel
werd opgemerkt, dat er bij de opnames van de haven vaak dezelfde
schepen en containers te zien zijn.
Simon van der Veer leverde zijn bijdrage met de film Algemeen
Transport, waarin een duidelijk beeld werd gegeven van het hedendaagse vervoer in de lucht, over de weg en per spoor. Als illustratie gaf Simon een verslag van de opening van de nieuwe goederenlijn vanaf Coevorden naar Malmö in Zweden. In bepaalde situaties werden de beelden
te lang en te traag gevonden. Ook is er in sommige fragmenten hier en
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daar te weinig voice over. Het opschrift “Einde” moet voortaan worden
weggelaten.
Ik rol later is de bijdrage van Joke de Graaf met een eenminuutfilm
over een reisje per boot van een groep senioren, waarvan een aantal een
rollator (leuke woordspeling) gebruikte om zich redelijk te kunnen
voortbewegen. Hoewel het een film is van goede kwaliteit vroegen de
aanwezigen zich af, of de inhoud hiervan iets te maken heeft met het
thema vervoer. Als je over dergelijke hulpmiddelen wilt spreken, moet
je dan niet in dit opzicht aan een scootmobiel denken? Niettemin zijn
alle aanwezigen van mening, dat een leuk filmpje is.
Ben Mars gaf een overzicht van de geschiedenis van de Amsterdamse
tram vanaf de 19e eeuw tot heden. De voice-over is iets te laat ingezet
en naar de mening van enkele personen wordt er iets te veel gestrooid
met jaartallen. Bovendien had men graag nog wat meer gezien van de
pas geopende Noord-Zuidlijn.
Ineke Vastenhoud presenteerde haar film Verhuizing van 14 units.
Hierin wordt een getrouw verslag gegeven van de demontage en opbouw van, zoals de titel al zegt, veertien units. Duidelijk wordt getoond
op welke manier dit plaats vindt en welke transportmiddelen hiervoor
worden toegepast. Algemene conclusie is, dat het een interessante film
is met goede muziek. Hier en daar is deze echter te hard ten opzichte
van de voice-over.
De film Schipper van Albert van der Veen heeft de eerste prijs gewonnen. Het lied van drs. P wordt hier als film weergegeven. Nauwkeurig volgt de film de inhoud van het lied, wat heel goed is gelukt. De film
is grappig en vol humor samengesteld. Opgemerkt werd, dat de opnames van de pont nogal lang waren. Het is beter om tussen de verschillende opnames iets in te lassen, waardoor wat meer variatie wordt bereikt. Ook viel het op, dat de weersomstandigheden, onder andere het
verschil tussen licht en donker, hier en daar nogal verschillend zijn.
Albert antwoordde, dat de opnames hebben plaatsgevonden op verschillende locaties en tijden, wat een verklaring vormt voor een veranderde
omgeving.
De tijd ging snel voorbij en voordat we het wisten was het half elf,
het klokje van gehoorzaamheid. We konden terugzien op een welbestede avond. Helaas is het niet mogelijk geweest om alle films te bespreken. Afgesproken is, dat de niet vertoonde films de volgende keer aan
de beurt komen.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
e afgelopen maand zijn we bij diverse andere clubs op bezoek
geweest. Veel filmclubs hebben ook dinsdagavond als hun clubavond. Dat betekende dat het thuisfront gewoon naar de club
kon gaan. terwijl een delegatie de zusterclub bezocht. Geprobeerd is om steeds een wat andere groep mee te laten gaan. Een volgende keer komen anderen weer aan bod. De reacties geven aan, dat de
vertoonde films gewaardeerd werden en dat men hier en daar wel een
beetje jaloers is op onze actieve vereniging. Laten we dat vooral zo
houden.

D

JAARWEDSTRIJD
De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is voorbij. We hebben een
aardig aantal films op de lijst staan. Natuurlijk kom je ook films tegen,
die je al eerder zag, zoals wat themafilms en films, die al dan niet op de
Werkgroep Film gepresenteerd zijn. Toch zit er ook veel helemaal
nieuws bij en dat maakt zo’n dag leuk. Zorg dat de film op tijd ingeleverd is, dat maakt het werk voor Henk plezieriger. Een jury hebben we
inmiddels gevonden. Een reservejurylid is nog niet gelukt. Natuurlijk
gaan we na afloop weer Grieks eten. Geef je daarvoor op bij onze penningmeester. Voor de lunch willen we weer een beetje turven hoeveel
broodjes er gebruikt zullen worden. Natuurlijk zullen alle filmmakers
aanwezig zijn, tenzij je een heel geldige reden hebt om er niet te zijn.
En laten we wel zijn, we willen als altijd een volle zaal. Geen SGD-er
en benieuwd naar wat we zoal aan films presenteren? Loop binnen en
geniet een deel van de dag mee. Misschien wordt je wel zo enthousiast,
dat je lid wordt.

uitgedeelde verhaaltjes. Natuurlijk hopen we, dat veel mensen ermee
aan de gang zijn gegaan. Neem je film mee en laat het zien. Vorige
week hebben we films van het Themafestival vervoer nabesproken. De
films, waar we niet aan toe zijn gekomen, worden vanavond behandeld.
13 november is een gedeelde avond. Een deel van de SGD bezoekt
Toverlint in Gouda. Voor de thuisblijvers is er de Werkgroep Film.
Uiteraard met gelegenheid om films, al dan niet af, te laten zien voor
tips, of gewoon om iedereen mee te laten genieten. De voorzitter gaat
mee naar Gouda, de vice-voorzitter leidt de clubavond.
Op 20 november krijgen we zelf een club op bezoek, namelijk RVCV
uit Rijswijk. Ook zij hebben clubavond op dinsdag en dan geldt hetzelfde als bij ons. Een delegatie komt naar de SGD en de rest bezoekt hun
eigen clubavond. We kijken uit naar hun producties.
Op 27 november hoeven we weer alleen maar films te kijken. Aart Versendaal en Henk Nieboer duiken in het SGD-archief en zij stellen een
programma voor ons samen.
4 december is er nog een keer Werkgroep Film. Zijn er deze avond
brandende vragen, laat ze vooral weten. En .. tijd voor jullie filmproducties en wat filmische uitleg.
Jaap Huisman heeft al diverse keren met verve een lezing gehouden.
Ook voor 11 december is hij al druk bezig met de voorbereidingen. Het
wordt vast weer interessant.
Het jaar wordt afgesloten met de Jaarwedstrijd op zaterdag 15 december. Het wordt weer een prachtige en feestelijke afsluiting van het jaar.
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.

SGD-PROGRAMMA
6 november. Vanavond bekijken we het resultaat van de door Leen

6 - 11 november - Ode aan de natuur
Op 5 december 2017 werd op de avond van de Werkgroep Film ruimte
gemaakt voor natuurfilms. Deze film was er een van. Onze verslaggever
Albert van der Veen schrijft hierover: “De volgende film is een verrassende Ode aan de natuur van Ineke Vastenhoud. Beelden zijn gemonteerd op het ritme en op de tekst van een lied. Het is een heel gepuzzel
geweest om alle beelden, gemaakt tijdens fietstochten bij elkaar te zoeken. Vele reacties in de trant van “Hier worden we blij van”. Ook knap,
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CLUBFILM
Chris heeft op de club gepolst of er animo voldoende animo is voor het
maken van een clubfilm. Er is positief op gereageerd, dus zal hij er mee
aan de gang gaan. Binnenkort horen jullie meer.

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl

20 november
27 november
4 december
11 december

Resultaat en bespreking verhaaltjes Leen
Werkgroep Film
Delegatie SGD-ers bezoekt Toverlint
RVCV op bezoek
Avond van 2 leden - Aart Versendaal en Henk Nieboer
Werkgroep Film
Lezing Jaap Huisman

Zaterdag
15 december

JAARWEDSTRIJD
Inschrijven bij Leon t/m 3 november

8 januari
15 januari
22 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Werkgroep Computer
Nabespreking jaarwedstrijdfilms

19 maart

Vakantiefilmfestival. Opgeven t/m 5 maart 2019

6 november
13 november

dat de kleuren van de beelden stabiel zijn gebleven ondanks de vele
verschillende opnamedagen.”
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 bevatte maar liefst 19 films. Cees eindigde ergens in het midden.
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 Kayseri 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.
!
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ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:

Mythos

10 De Griek
16 Cave Michel
27 Autoschade Van Gemert

5 Garsthagen
9 Rotronica

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 30 november 2018
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl

28

MEEDOEN I
SW I
NNEN!

