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VAN DE REDACTIE

WERKGROEP FILM

Joke de Graaf

4 december 2018
Jan Smeets

oals je op meer plaatsen in deze Explicateur tegen zal komen,
begin ik met iedereen een goed 2019 toe te wensen. We danken
onze adverteerders voor het in ons gestelde vertrouwen. Mede
dankzij hen kunnen we nog altijd een clubblad op papier uit laten
komen. Een clubblad, dat graag en veel gelezen wordt. Natuurlijk vergeten wij SGD-ers onze adverteerders niet en als we iets nodig hebben,
dan denken we als eerste aan hen.
Ook de leden zijn hun Explicateur niet vergeten en zij zorgen voor
regelmatige kopij, zodat over het algemeen het blad goed gevuld is.
Dank aan de min of meer vaste medewerkers van dit blad en aan hen,
die soms spontaan de pen pakten om ons deelgenoot te maken van iets
interessants betreffende onze filmhobby.
De filmhobby blijft leuk en blijft veranderen. Veel clubs kampen met
een ledentekort. Wij gelukkig nog niet. Het komt vooral door die veranderingen. Film wordt als een vluchtig medium gezien en monteren is er
niet meer bij. Dat laatste maakt juist onze hobby leuk. Een compleet
verhaal maken van hetgeen je opgenomen hebt.
De verandering vind je ook in de apparatuur. Er wordt gefilmd met
de gebruikelijke videocamera of een fotocamera, waarmee je ook filmen
kan. Daarnaast maakt men gebruik van een drone. Bij sommige professionele films heb ik het gevoel, dat er een opname met een drone in
móet zitten, ook al voegt het helemaal niets toe. Voor acties, of zomaar,
omdat hij zo klein is, is een gopro handig. Dat het een goed resultaat
geeft, hebben we laatst nog kunnen zien bij een film van Bas de Ruijter.
Veel opnamen worden ook gemaakt met een telefoon. Daar kunnen
sommigen wel moeilijk over doen, maar je kunt er gewoon niet omheen.
Met alle randartikelen kun je zeker professionele opnamen maken.
Voordeel is ook, dat je het meestal bij je hebt. Laatst heb ik nog een rib
uit mijn lijf betaald aan een accesoireset hiervoor. Ik kocht twee groothoeklensjes, waarvan een met een lamp eromheen voor slechts € 3,95.
O ja, er zat ook nog een usb-kabel bij en een opbergzakje. Natuurlijk
verwacht ik er geen wonderen van. Maar eerlijk gezegd, het viel zeker
niet tegen. En och, soms koop je iets lekkers voor dit bedrag en nu is het
gewoon iets lekkers voor de film. Ik blijf genieten, jullie ook?
!

et is alweer 4 december, de avond voor pakjesavond. Volgende
week zal blijken of er leden richting Spanje zijn. Ach, we zijn
allemaal zoet geweest, dus we zullen er allemaal zijn behalve……. Werkgroep Film, de avond waar alle leden acte de
présence zouden moeten geven, de vaste kern is in ieder geval aanwezig.
Gepland staan weer de nodige films, welke de leden willen laten beschouwen en van goed advies voorzien, maar
eerst de mededelingen.
De ziekenboeg is weer wat uitgebreid. Ton
Gijselhart is geopereerd. Er waren nog geen
berichten over het verloop. Dirk Schimmel
heeft contact met Ben van der Stigchel gehad,
hier zijn wat lichtpunten. Als alles loopt, zoals het zou moeten, dan kan Ben weer (eindelijk) naar huis.
Er worden nog wat mededelingen gedaan
voor de jaarwedstrijd, dit jaar echt op 15 december, iedereen heeft een e-mail hierover
gehad. Vanavond wordt bepaald wat in 2019
het thema wordt, waar we een film over mogen maken.
Joke geeft nog een uitleg over het verzoek van de Merwefilmers
betreffende een Clubinterland. Na de uitleg werd er een stemming gedaan, voornamelijk wie er tegen was, dat we hier onze medewerking aan
geven en is dit met algehele stemmen aangenomen. Inmiddels is hierover een e-mail aan alle leden gezonden.
En dan eindelijk mag Leen Vos de microfoon hanteren en kunnen we
gaan kijken naar de eerste productie: Het ontstaan van mijn portret van
Henk Nieboer. Het is een film over kunstenaar Wim van Broekhoven
die een portret van Henk maakte. Het portret is bij Teekengenootschap
Pictura te zien.
Ton de Groot liet een remake zien van zijn film over Treintjes in
Walburg. Ergens medio 2014 had Ton een film gemaakt over een presentatie van de Modelspoorgroep Drechtsteden in winkelcentrum Wal-
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burg, deze heeft hij nogmaals kritisch bekeken en het resultaat hebben
wij aanschouwt. Iedereen vond, dat het gemis van een doorlopende
voice-over wel een aandachtpunt was. Verder mag ook aandacht worden
besteed aan de beeldtaal. De inhoud van een shot of scène wordt bepaald
door het shot of de scène, welke voor het betreffende shot of scène zit
en welke er losmakelijk na komt.
Vervolgens werden we verrast met een film van Bas de Ruiter. Met vier
dagen in Gent gaf hij ons een impressie van zijn verblijf in het Belgische Gent. Bas maakte een splitsing in de ondersteunende muziek, welke wel bij de beelden paste. Veel lof voor de beelden welke geschoten
zijn met een GoPro. Bas had bewust geen live-geluid van de camera
onder de beelden gezet, omdat de microfoon van de camera niet optimaal is. Je kan ook niet alles in zo’n klein boxje proppen. Ook hier
jammer genoeg geen voice-over, maar doorgaan Bas.
Tijdens de pauze werden de stembriefjes opgehaald een kon het verlossende woord verkondigd worden. Het thema 2019 is WATER. We
gaan verder met een film van Chris Schepers ook hier een remake van
een oudere productie, Paardenhouderij de Griendheuvel. We zagen
beelden van een paardenfokkerij, waar de paarden ook gemolken werden en hiervan geëxperimenteerd werd om kaas te maken van paardenmelk. Chris vroeg ons er eens kritisch naar te kijken en kreeg de nodige
adviezen.
Redo Corine van Ineke Vastenhoud. Ze liet een korte film zien, waarin verstandelijk gehandicapten hun begeleidster feliciteren met haar
verjaardag. Het was kort en een goed verhaal. Wat ik miste was de jarige zelf.
Ben Mars maakte een filmverslag van zijn Uitstapje naar Texel,
waarin hij de markante punten van dit eiland liet zien en dat alles in een
dag. Als Ben een film maakt, dan geeft hij vaak een hoop informatie,
zoals over het ontstaan van het eiland Texel. Het klinkt als uit een boekje. Eigenlijk zou je zo’n tekst moeten herschrijven, alsof je het aan een
kennis of vriend vertelt, lekker los en eventueel met een humoristische
ondertoon. Ben de kleur van de titels niet in verschillende kleuren, maar
blijf lekker films maken.
Cor Vermeulen heeft Youtube afgestruind en een compilatie gemaakt
wat de goed heiligman allemaal meemaakt met onder andere zijn paard,
dus ter afsluiting even lekker lachen.
Als laatste kregen we nog een film met informatie over geluid en dan
met name wat pikt de cameramicrofoon op en dat is niet best.
!
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VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers
et jaar 2018 is afgesloten, de feestdagen zijn weer voorbij en de
een vindt dat jammer en anderen zijn blij toe. Iedereen gaat,
naar ik aanneem, weer in zijn of haar normale ritme over. Terugblikken op 2018 ga
ik nu niet doen,
want ongetwijfeld gaat het secretariaat weer
een goed en compleet jaarverslag
presenteren op de aanstaande jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Vooruitkijken heeft wel zin. Alleen al het gegeven, dat er weer nieuw
SGD-clubjaar voor de deur staat, doet mij en naar ik aanneem alle leden,
weer een plezierig gevoel geven. De agenda is weer ingevuld met in
ieder geval daarin opgenomen de bekende hoogtepunten. De programmering vertoont nog wel wat gaten, maar die worden in de komende tijd
wel weer ingevuld. Echter mocht er bij leden een idee opkomen over de
invulling van deze gaten, laat dit ons dan weten en dan kunnen we bepalen of zo’n idee haalbaar is of niet.
Verder verwachten wij natuurlijk dat onze leden zich op filmgebied
zullen laten gelden en dat we heel wat films te zien en te beoordelen
krijgen. Als 2019 op dezelfde manier verloopt zoals het afgelopen jaar,
dan valt er niets te klagen, maar ja…. stilstand is achteruitgang, wordt
wel gezegd, dus met z’n allen ertegenaan om er weer een mooier jaar
van te maken, het bestuur doet daar uiteraard weer zijn best voor.
Het zal jullie wellicht opgevallen zijn, dat ik hier niet de beste wensen overbreng, maar dat doe liever persoonlijk op de nieuwjaarsreceptie.

H

WE DANKEN ONS ADVERTEERDERS VOOR HET GESCHONKEN VERTROUWEN.
WE WENSEN HEN EEN HEEL GOED 2019 TOE EN HOPEN DAT OOK DE ZAKEN GOED ZULLEN GAAN.
4

TOT ZOVER

FILMHOBBY

11 december 2018
Joke de Graaf

Leen Vos

anavond zal Jaap Huisman voor ons de avond verzorgen met een
lezing. Ook in een paar vorige jaren heeft hij ons allerlei interessanter weetjes voorgelegd betreffende de professionele film en
de amateurfilm. Wat ons deze avond wordt voorgelegd heeft hij,
in tegenstelling tot de eerdere jaren, niet bekend gemaakt. Na de opening van de voorzitter en de gebruikelijke mededelingen is het woord
aan Jaap.
Hij vertelt ons, dat hij de avond Tot zover heeft genoemd. “Schrik
niet”, aldus Jaap, “We gaan praten over films en begraafplaatsen. Dat
hoeft allerminst een doodse aangelegenheid te zijn en er valt veel over
te vertellen.”
We zien beroemde films met begrafenissen en begraafplaatsen. Jaap
vertelt daarover. We zien veel beelden, die door Jaap zelf geschoten zijn.
Hij is zelfs afgereisd naar Limburg
om een bijzonder fenomeen vast te
leggen.
In Roermond werd in een van oorsprong Joodse begraafplaats een katholiek en een protestant gedeelte
aangelegd. Bij een gemengd huwelijk
was er een probleem. In dit geval
werd de man in het protestante gedeelte begraven en de vrouw in het
katholieke gedeelte. De verbondenheid kwam tot stand door beide graven te verbinden met een handreiking.
Er is veel tijd gestoken in de voorbereiding. Jammer vond men het
wel, dat het filmische gegeven onderbelicht bleef. De voorzitter bedankt
onze enthousiaste leermeester van vanavond voor het vele werk, dat hij
verricht heeft.
Daarmee is de laatste clubavond van 2018 alweer voorbij. Alleen de
jaarwedstrijd rest ons nog.
!

llereerst wens ik een ieder die dit leest, een gezond en voorspoedig 2019 toe.
Dan over onze hobby. Na al de feesten van de laatste tijd, zou
je haast vergeten, dat we lid van een filmclub zijn. We moeten
weer gaan filmen en monteren en alles wat er nog meer bij komt kijken
om uiteindelijk tot een mooie film te komen. Maar wat is een mooie film en wie
bepaalt dat?
Voor de een is het product een mooie
film en voor de ander is het mogelijk een
waardeloze productie. Dit heeft te maken
met gevoel, kennis en met de cultuur,
waarin je bent opgegroeid of waar je je
op dit moment in bevindt. De een vindt
een loslopend dier of een kruipend kind
geweldig, terwijl de ander liever andere
zaken te zien wil krijgen. Niet iedereen
zal hetzelfde mooi vinden of minder mooi
vinden en dat is maar goed ook, want als
dit niet zo zou zijn, wordt het in de wereld
maar een saaie boel.
Niet alleen het onderwerp van een film
is belangrijk, ook de beeldcompositie
speelt een belangrijke rol, hoewel dit ook een persoonlijke smaak kan
zijn. Beeldcompositie stuurt de aandacht van de kijker in het getoonde
beeld en dat zijn ook vaak de sterke punten. Ik schreef al eerder in een
Explicateur, waar de sterke punten in het beeld kunnen liggen (of is het
zitten?) en dan denk ik aan de “regel van derden”. Weten we het nog?
Deel je beeld in negen gelijke vlakken en daar waar de lijnen elkaar
kruisen worden de sterke punten genoemd. Zet een onderwerp, dat je in
beeld brengt niet precies midden in je beeld, maar plaats dit op een van
de vier sterke punten. Grote kans, dat je beeld leuker wordt om naar te
kijken.
Nu is het principe van deze vier sterke punten te gebruiken geen wet
van Meden en Perzen. Soms kan het niet worden toegepast of werkt het
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gewoon niet. Als het maar toepasselijk is en functioneel, dan kan je van
elke “wijze” informatie afwijken. Soms ben je aan het filmen zonder
aan al die wijsheden
te denken. Bedenk
maar, dat iedereen
dat wel eens zal
overkomen. Het
gaat er uiteindelijk
om hoe de film bij
je kijker over komt.
Daar zal een jury in
de eerste plaats op
letten. Daarna komen de filmische
aspecten aan bod,
zoals
hierboven
staat geschreven,
onscherpe beelden, scheve horizon enz. enz. In de volgende Explicateur
gaat mijn verhaal verder. Voorlopig vast veel film plezier in 2019. !

JAARWEDSTRIJD
15 december 2018
Joke de Graaf

tel: 078 - 6166319 fax: 078 - 6167815
www.gewoonwijn.nl
Wijnkoperij Cave Michel / Damplein 11-13/ Dordrecht

et is weer de laatste clubbijeenkomst van het jaar. Een beetje
feest, want het is vandaag de Jaarwedstrijd. We gaan 20 films
bekijken en de juryleden zullen daar hun oordeel over vellen.
Natuurlijk mogen ook de aanwezigen hun zegje doen via de
zaalprijs en de eenminuutwisselbeker. Er zijn drie eenminuutfilms,
waaruit gekozen kan worden.
Om tien uur zijn de eerste werkers aanwezig. We hebben het geluk,
dat de vrijdagavondclub hun kerstfeest pas de komende week viert, dus
de bar staat gewoon, waar hij staan moet. Scheelt weer werk. Het ‘opbouwen’ loopt gesmeerd. Ieder kent zijn/haar taak. Langzaam druppelt men
binnen. Men kan
zich meteen te
goed doen aan de
doo r d e club
aangeboden koffie
met door Joke gebakken tulband.
Ook de juryleden zijn bijtijds
aanwezig, evenals
het reservejurylid.
Er is een primeur,
want enige tijd geleden heeft voorzitter Chris een nieuw juryformulier
ontworpen. Er wordt al een paar jaar over gesteggeld en nu is de knoop
doorgehakt. Vandaag wordt het formulier gebruikt en daarna geëvalueerd. Aan de hand daarvan zullen aanpassingen gedaan worden en kijken we of we het blijven gebruiken. Klokslag elf uur geeft onze voorzitter het startsein en hij heet daarbij iedereen en vooral de juryleden van
harte welkom.
Het eerste blok films wordt gedraaid en de juryleden noteren hun
bevindingen. De door Henny en Chris verzorgde broodjes vinden gretig
aftrek en tijdens de lunch trekken de juryleden zich terug voor overleg.
Al snel wordt de bel geluid voor het tweede blok films. Het ritueel
herhaalt zich. Tijdens de theepauze met natuurlijk weer hapjes, wordt
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SLIJTERIJ - PARTYVERHUUR
Op het Damplein in Dubbeldam
Met een grote collectie kwaliteitswijnen
Openingstijden:
maandag:
13.00h - 18.00h
dinsdag t/m vrijdag:
9.00h - 18.00h
zaterdag:
9.00h - 17.00h
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verder overlegd door de jury en bijgepraat door de aanwezigen.
Voor dat we het weten zijn we alweer aan het laatste filmblok toe.
Daarna breekt er spanning aan. Wat gaat de jury oordelen? Uit de zaaljurering blijkt al snel en overduidelijk wie er met de meeste eer gaat
strijken. Ook de jury oordeelde, dat de film Plantaardig van Ruud Meyer
‘op eenzame hoogte stond’ en dat zegt wel wat.
De tweede en derde prijs waren voor de beide Otto Dickefilms, als
ik het zo mag zeggen. De ene gemaakt door een groep SGD-ers (3) en
de andere van Cor Vermeulen
(2). De eenminuutwisselbeker
ging naar een trotse Simon van
der Veer. Voor iedereen was er
een certificaat, zodat toch alle
filmers een beetje winnaar waren. Want eerlijk is eerlijk, het
niveau van de aangeboden
films werd over het algemeen
geprezen door de jury. Ook
niet onbelangrijk is het feit, dat
zij zich afvroegen hoe we zoveel leden aan het filmen kregen. Dat schijnt bij de meeste
clubs toch wel een probleem te
zijn. Een flinke groep komt
dan zelden met een film.
Genoeg geprezen. De jury
wordt bedankt voor hun inzet
en kan daar thuis nog eens op
klinken met een goed glas
wijn. Tijd voor onze Griekse
maaltijd. Iedereen liet het zich goed smaken en daarmee was het een
mooie afsluiting van het jaar 2018. Volgend jaar gaan we er weer fris
tegen aan.
Rest ons nog iedereen te bedanken voor het werk van deze jaarwedstrijd: de Technische Commissie, de bargroep, de archivaris, de wedstrijdcommissaris, het bestuur, de jury en al die anderen, die hand en
spandiensten verricht hebben.
En het geluid: dat was prima in orde. Dus eigenlijk wil ik daar geen
gezeur meer over horen.
!
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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

Slechts één telefoontje
en uw maaltijd staat
binnen 20 minuten klaar.

Volop gratis parkeren
voor de deur

U vindt ons op:
Frits Vogelstraat 2
3333 BC Zwijndrecht

Tel.: 078 - 619 04 99
Fax: 078 - 619 04 98
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VAN DE PENNINGMEESTER
Jan de Graaf
chreef ik de vorige keer dat de penningmeester zich aan het eind
van het jaar weer eens moest laten horen, dat geldt dan natuurlijk
ook voor het begin van het nieuwe jaar. Er zou natuurlijk aan het
begin van het jaar al wel het een en ander over de financiële gang
van zaken van het vorige
jaar te zeggen zijn, maar
dat moet bewaard blijven voor de jaarvergadering.
Dat er nu al in feite
verslag kan worden gedaan over het vorige jaar
is op zichzelf al bewonderingswaardig. Toen ik
negentien jaar geleden
het penningmeesterschap op me nam, was
er bij de SGD nog geen
sprake van een boekhoudkundig programma. Negentig procent werd nog met de hand gedaan en aan het eind wel in een soort overzicht op de computer ingevuld. Boekhoudprogramma’s waren zover ik me herinner wel te koop,
maar voor particulieren en kleine verenigingen bijzonder duur. Daar
kwam bij dat de programma’s groot waren, veel rekenkracht vroegen en
de leercurve nogal stijl was, zodat weinig particulieren dat hadden.
Joke en ik deden ons huishoudboekje al wel op de computer dus lag
het voor de hand, dat ik direct eens ging kijken of dat voor de club ook
niet mogelijk was. Op zichzelf was dat niet moeilijk, daar we toen al en
nu nog met WordPerfect en Quattro Pro werkten. Maar een huishoudboekje voor thuis is toch iets anders dan voor een club. Aan het eind van
het jaar willen de leden toch iets anders zien, dan twee bedragen van wat
er binnen gekomen en uitgegaan is. Dan moeten cijfers verdeeld worden
over posten en dan klopt de telling niet met alle narigheid van dien.
Joke en ik hebben toen samen een programmaatje gemaakt, waarin
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we zo goed als niet meer zelf hoefden te rekenen. Dat was direct al een
flinke verbetering. Het saldo bij de
Afrekening moest natuurlijk gelijk
zijn aan het saldo van het Financieel Verslag. Daar ontstonden nog
wel eens fouten, omdat het eindbedrag van de een nogal eens verschilde met het eindbedrag van de andere. Tot op een moment een registeraccount lid van de kascommissie
werd en mij vertelde hoe een jaarverslag er uit diende te zien. Daardoor werd dat opeens een stuk makkelijker.
Vandaag de dag heb ik beide dan ook heel snel klaar. Alleen leden
die ondanks alle voorafgaande waarschuwingen nu nog steeds na 31
december maken het de penningmeester lastig. Maar zolang ze toch nog
betalen heb ik er vrede mee.
En verder een voorspoedig 2019.
!
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VOORBEREIDINGEN
Joke de Graaf
e bent er helemaal klaar voor. Je verhaal staat op papier of zit in je
hoofd. Nu volgen de opnamen. Ook dan is het belangrijk om een
aantal dingen na te gaan. Immers het feit, dat een vorige
keer je gereedschap uitstekend
werkte, is geen garantie, dat het dit
keer ook zo zal zijn. Maak er een
gewoonte van om je spullen na te
kijken alvorens de beelden te gaan
schieten. Dit doe je natuurlijk niet
op de dag zelf, maar een paar dagen eerder. Het geldt voor je camera, verlichting, microfoons, monitoren, hengels, enz. Vergeet de
batterijen niet op te laden. Zorg
voor reservebatterijen en voldoende opslagmateriaal. Een paar extra
kaartjes kan geen kwaad.
Er is een oud productiegezegde:
plan je opnamen. In de praktijk
betekent het, dat je werkt vanuit
scripts, schema’s en shotlijsten. Dit is vooral belangrijk als je met een
groep werkt. Zorg dat iedereen zijn of haar taak weet en houdt in de
gaten, dat men zich ook van die taken kwijt.
Een checklijst is ook zo iets en zeker niet onbelangrijk. Ooit had ik
zo’n lijst voor onze kampeersessies. Of eigenlijk heb ik die nog, ook al
is het al wel wat jaren geleden, dat we voor het laatst kampeerden. Een
keer maken en je hoeft voor iedere opnamedag alleen maar af te vinken
wat je al in je tas hebt, of klaar hebt staan. Dingen als camera, statief,
microfoons, kabels, koptelefoon, reflectoren, gaffertape en de opgeladen
batterijen, waar we het al eerder over hadden. Ga er nooit zomaar vanuit, dat je het hebt. Aanvinken en het kan bijna niet mis gaan.
Reinig je lens. Zodra je op de set bent even een lensdoekje erover
halen. Vroeger werd een linnen doek geadviseerd. Die pluist niet en als
je er aan kunt komen ook nu nog heel functioneel. De lens is zeer gevoe-
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lig voor krassen, dus gebruik nooit tissues of je mouw!
Het laatste essentiële ding is het instellen van je focus. Stel altijd in
op volle telezoom. Maak je een opname van een persoon, zoom dan
helemaal in op de ogen, neem de
camera helemaal uit focus en
breng langzaam terug tot aan de
spiegelende hoogtepunten, tot
die glimmende witte reflecties
van licht in de ogen helder en
duidelijk zijn.
Als je een opname maakt van
meer dan een onderwerp, richt de
camera dan op de een na verste.
Raak de camera niet meer aan,
nadat de scherpte is ingesteld. Als je terugzoomt vanuit groothoekstand,
dan zal alles tussen het onderwerp en de camera scherp blijven. Besluit
je dan om weer terug te zoomen voor een ander opname, ook dan zal het
nog steeds scherp zijn.
Je kunt heel veel stress voorkomen door deze pre-productievoorbereidingen. Maak het je eigen, zodat je steeds goed voorbereid bent en je
niet op set staat met de mededeling: “O, sorry, mijn batterij is leeg en de
reserve doet het ook niet goed.”
Schrijf ook op de lijst: “Houdt vooral plezier in je filmhobby.” !
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
llereerst willen we vanuit het SGD-bestuur iedereen een geweldig 2019 toewensen. We hopen dat jullie het jaar in goede gezondheid en met plezier in de hobby(s) door zal brengen.
Voor 2019 is er al het nodige gepland. Op de website kun je de
agenda van het komende jaar vinden. Leen Vos buigt zich over het
jaarlijkse Dagje Uit en ook van een paar leden hebben we al hints voor
de programmering gekregen.

A

CLUBFILM
Voorzitter Chris zal binnenkort de aftrap voor een clubspeelfilm geven.
Dat wordt een uitgebreidere productie dan de ‘verhaaltjes van Jan’. Hij
zal jullie er vast alles over vertellen en we hopen, dat iedereen bereid is
zijn of haar steentje bij te dragen.
Op voorhand heb ik gekeken naar oudere clubfilms. De meesten van ons
kennen de MMM-films De brief en De aanklacht uit 2006. Het is een
proces van vijf jaar geweest. De film De brief haalde een bronzen medaille op de Nationale NOVA-manifestatie.
Maar ook daarvoor werden er clubfilms gemaakt. We denken dan aan
Alter Ego uit 1998 en Welkom terug uit 1992. Aan Alter Ego is ruim
drie jaar gewerkt en ook Welkom terug zal wel ongeveer zo’n tijd beslaan. Welkom terug hadden we niet in ons archief. Ons oud-lid Lucie
van Kammen heeft ons de film toegezonden, waardoor dat gat in het
archief weer gedicht is. Hartelijk dank aan haar.
Lucie was ook een van degenen, die een groot aandeel bij het tot stand
komen van deze beide films had. Zij liet ons weten, dat Welkom terug
behoorlijk succesvol was. De film behaalde de eerste prijs op de jaarwedstrijd van de SGD en zilver op de Nationale NOVA-manifestatie.
Een duik in de SGD-archieven leerde, dat hetzelfde lot Alter Ego te
beurt viel. Alter Ego heeft ook gedraaid in het Speelfilmfestival van
Sneek.
Binnenkort zullen de films (om beurten natuurlijk) op de club gedraaid
worden om alvast te proeven wat jullie te wachten staat. Door een kijkje
te nemen in de Making of van Alter Ego kun je letterlijk zien wat er
allemaal bij komt kijken.
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SGD-FESTIVALS 2019
Gelukkig hoef je niet te wachten tot je gevraagd wordt om mee te doen
aan een clubfilm. Je kan de camera al pakken voor het Themafestival.
Het thema van dit jaar is Water. In 1994 werd de aftrap gegeven voor
het eerste Themafestival met ditzelfde thema. Er waren toen maar liefst
twintig films en dat werd daarna nooit meer gehaald. Ben Kleinjan reageerde erop en vroeg of we de films van dat festival niet een keer kunnen vertonen ter inspiratie. Helaas hebben we niet alle films in ons archief. Zeven heb ik er kunnen traceren. Met een totale duur van zo’n
zesendertig minuten kan dit gemakkelijk een keer gedraaid worden. We
laten wel horen wanneer en hoe we dat in het programma persen.
Op korte termijn is er het jaarlijkse Vakantiefilmfestival en wel op 19
maart a.s. Natuurlijk zijn jullie al druk aan het monteren voor dit festival. Nu weet ik wel, dat niet iedereen uitgebreid op vakantie gaat, maar
mogelijk zijn er opnamen van een dagje weg of van een of ander evenement, waar je geweest bent. Daar zijn we niet zo kritisch over. Wel over
de duur, want de film mag niet langer zijn dan twintig minuten.
CLUBINTERLAND
De Merwefilmers hebben samen met een andere Nederlandse club en
twee Belgische clubs jaarlijks een clubinterland, die op een zondag eind
oktober of begin november plaats vindt. Het festival bestaat al heel lang.
De andere Nederlandse club was Lumière. De Belgische clubs zijn
Close-up uit Sint Niklaas en videoclub Deurne. Lumière heeft dit jaar
vlak voor het festival laten weten niet meer mee te doen. Ik heb zelfs
geluiden gehoord, dat de club ter ziele zou zijn, maar via een speurtocht
op internet lijkt de club nog actief te zijn.
Inmiddels is het festival geen wedstrijd meer. Wel krijgen de deelnemers een certificaat van deelname. Iedere club levert een bepaald aantal
minuten films in en bij toerbeurt krijg je de organisatie op je nek.
Wij zijn benaderd door de Merwefilmers en onderzoek op de club leerde, dat er ruim voldoende animo voor is. Op een van de clubavonden
werd groen licht gegeven. Ik heb inmiddels doorgegeven aan de Merwefilmers, dat we in het diepe zullen springen.
Er is een maar .... Lumière zou in 2019 de organiserende club zijn, dus
dit jaar zijn wij meteen de klos. Gelukkig hebben de Merwefilmers alle
steun toegezegd. Het betekent wel, dat we aan de leden op diverse vlakken medewerking zullen vragen. En natuurlijk zeggen jullie dan geen
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nee. We willen de taken zoveel mogelijk verdelen, zodat het niet op de
nek van steeds dezelfde mensen neerkomt. Wordt vervolgd.
LEDENVERGADERING
Op de clubavond van 5 februari vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats. We hopen jullie daar allemaal te mogen begroeten, zodat we
kunnen werken aan de toekomst van onze SGD.
We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een bestuurslid, die de opengevallen plaats van Leon in kan nemen. Zo verschrikkelijk veel werk
brengt het niet met zich mee, dus er is vast wel een enthousiaste SGDer, die deze taak op zich kan nemen. Binnen het bestuur wordt dan gekeken welke taken deze persoon toegedacht krijgt.
De wedstrijdreglementen hebben een paar kleine aanpassingen nodig,
zoals de sluitingstijd van het inleveren van de films en ook de privacywetgeving komt langs.

goede film. Het resultaat was ernaar!
Na de ledenvergadering op 5 februari is er op 12 februari weer Werkgroep Computer.
Op 19 februari komt videoclub Etten-Leur bij ons op bezoek. Daar zien
we weer naar uit. Het is altijd leuk om mensen van een andere club te
ontmoeten en te zien wat voor producten ze maken.
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.
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.

CLUBAVONDEN
Onze nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 8 januari. Iedereen neemt
lekkere versnaperingen mee en halverwege de avond zullen we genieten
van alles, wat we vorig jaar beleefd hebben. Simon heeft het allemaal
vastgelegd. Ria Lodema is de journaalfilmster voor 2019 en zal deze
avond de eerste beelden schieten. Natuurlijk zijn partners en belangstellenden ook van harte welkom.
Op 15 januari hebben we eindelijk weer Werkgroep Computer. Studio,
het nieuwste uit Premiere CC, enz. het komt allemaal langs. Vragen
kunnen vooraf en op de avond zelf gesteld worden. Vooraf is natuurlijk
wel handig, zodat er wat voorbereid kan worden.
Op 22 januari wordt een aantal jaarwedstrijdfilms besproken. Wil je per
se niet, dat je film besproken wordt, laat het dan wel weten. Dit soort
avonden zijn hoe dan ook zeer leerzaam. Ik denk altijd, dat je meer van
je fouten leert, dan van hetgeen je goed doet. Leen en Joke hebben het
voortouw. We willen niet te lang bij een film stil blijven staan, zodat we
niet in oeverloos gezeur vast komen te zitten en we willen weer positieve items tegenover de leermomenten plaatsen. De kookwekker wordt
dus in ere hersteld.
Op 29 januari is er Werkgroep Film, waar je ter lering ende vermaeck
weer films - al dan niet af - mee kunt brengen. De film van Cor over de
kerken en de tekenaar is een duidelijk voorbeeld van het ter harte nemen
van de opmerkingen met daardoor een verbetering van de toch al best

5 - 10 maart - Hollandse momenten
De film werd gemaakt voor het Themafestival Ik hou van Holland in
2015. De zaal vond de film de derde prijs waard. In de Explicateur laat
Joke de Graaf ons weten: “Bij Hollandse momenten van Ben van der
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5 -10 januari - Schipper
Op 2 oktober werd het jaarlijkse SGD-Themafestival gehouden. Dit keer
moest de film iets met Vervoer te maken hebben. Over deze film, die de
eerste prijs behaalde, schreef verslaggever Ben Mars in de Explicateur:
“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.”
Wil je nog iets meekrijgen van zijn eigen belevenissen bij het maken
van de film, kijk dan op blz. 4 van de Explicateur van november 2018.

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Werkgroep Computer
Nabespreking jaarwedstrijdfilms
Werkgroep Film
Algemene Ledenvergadering
Werkgroep Computer
Videoclub Etten-Leur op bezoek
Werkgroep Film

19 maart

VAKANTIEFILMFESTIVAL
Opgeven bij het secretariaat t/m 5 maart 2019

ANDERE ACTIVITEITEN
Stigchel zien we letterlijk en figuurlijk alles door elkaar heen over typisch Hollandse zaken. We beginnen in zwart-wit met ook hier het lied
van “Ik hou van Holland”, dit keer een oudere versie,
volgens mij gezongen door Joseph Schmidt. Vanuit
deze nostalgie gaan we over naar flitsende modern gemonteerde beelden. ....”
2 - 7 april - Er was eens een populier
De film werd aangeboden ter bespreking op de avond
van de Werkgroep Film van 27 oktober. De Explicateur
vermeldt hierover: “ .... De eerste had als titel ‘Er was
eens een populier…’ Henk Nieboer en Aart Versendaal
hebben vlak bij huis opnamen gemaakt van het rooien
van de laatste populier in de Drakensteynlaan. Er werd
daarbij gebruik gemaakt van tamelijk geavanceerde
zaagmachines. Langzaam werd de grote boom steeds
kleiner gemaakt. Er was flink wat actie te zien. De film
werd positief ontvangen. De balans tussen voice-over en achtergrondmuziek zou iets verbeterd kunnen worden.”
!
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nov. 2019

Clubinterland 2019. Datum nog niet bekend.

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
achterzijde buiten - Mythos
achterzijde binnen - Vos belevingen

7 Cave Michel
10 De Griek
12 Rotronica

19 Autoschade Van Gemert

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 1 februari 2019
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
20

