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et de vluchtige media van tegenwoordig lijkt het alsof er nauwelijks meer aandacht voor film is. Kunst - en dat is onze film
natuurlijk ook - verandert in de loop van de jaren. Was er ooit
schilderkunst om een portret voor de eeuwigheid te maken, na
de mogelijkheid tot fotografie veranderde dat. De komst van bewegend
beeld gaf weer een andere dimensie aan dit alles.
Nu het bewegende beeld tot beschikking van vrijwel iedereen staat,
worden we overspoeld met film via allerlei kanalen. Niks monteren
volgens regels, zoals wij amateurfilmers dat willen. Op de sociale media
knallen en dat is het. Maar net als bij de schilderkunst zullen er ook
filmamateurs blijven, die een beter product neer willen zetten en die
plezier in het maken van een toch wat andere film zullen houden. De
diverse clubs zullen met krimp te maken krijgen, maar ik zie ze nog niet
verdwijnen. Bij zoiets blijft het uitstralen van enthousiasme en een goede pr belangrijk. De club op de kaart zetten blijft noodzakelijk.
Natuurlijk zullen we bij de SGD de nieuwe mediamogelijkheden niet
mijden. Actioncamera’s, telefoons, de DJI Osmo Pocket camera, enz. is
apparatuur, waarover we jullie blijven inlichten. De voor- en tegens
zullen steeds de revue passeren. Bij dit alles blijft natuurlijk het product,
dus de film, centraal staan. Nog steeds geldt, dat het er niet toe doet, hoe
de film tot stand is gekomen. Het gaat om het eindresultaat.
Over kunst gesproken. Op de afgelopen avond van de Werkgroep
Film viel met de algemene kunstontwikkeling wat dat betreft in de club
toch wel een tikkie tegen. Mijn film Winter-lentegeluiden had ik van
SVHS overgezet naar mp4 en daarbij de beelden opgeknapt. Ik doe dat
door de originele beelden zoveel mogelijk over de oude heen te zetten.
Immers bij kopiëren had je in het verleden verlies en elke gemonteerde
video was een kopie. Natuurlijk wordt waar nodig ook de kleur en het
contrast wat bijgewerkt.
Het is een korte film van twee minuten, gemaakt naar aanleiding van
het themafestival poëzie in 1998. We zien o.a. de vogels druk in de weer
in onze tuin op het in 1949 geschreven gedicht De mus van Jan Hanlo
in de muzikale bewerking van Tom America van 1997. Net als in 1998
was het voor de kijkers moeilijk om het gedicht te ontdekken. Twintig

keer tjielp hoor je, geen mooie volzinnen of wat dan ook. Dat ene woord
wordt herhaald op een bepaald ritme. Hoe bekend het is blijkt wel, want
de boekenweek van 2009 kreeg dit motto mee.
Vanaf 1944 schreef Hanlo gedichten, waarvan met name 'Oote' de
aandacht trok. Jan de Graaf heeft op de club dit klankgedicht nog een
beetje verwoord. Hanlo zelf sprak over kinderbrabbeltaal. Het werd in
1952 gepubliceerd in het door het Rijk gesubsidieerde tijdschrift Roeping. Elsevier besteedde er aandacht aan en wekenlang stond de krant
bol van de ingekomen stukken. Het leidde tot kamervragen over de
subsidie aan het blad, dat Hanlo's 'infantiel gebazel' publiceerde.
Natuurlijk is het leuk om ook eens naast de gebaande paden te gaan
met onze films. Maar het wordt ons wel steeds moeilijker gemaakt. Al
eerder schreef ik over de privacywetgeving en het portretrecht in deze
Explicateur. De koudwatervrees over mensen, die op straat niet meer
gefilmd zouden mogen worden enz. Men vergeet veelal waar de privacywetgeving over gaat en vervolgens slaat het in alles door.
Bij het tv-programma Radar werd kortgeleden aandacht besteed aan
het gebruik van beelden en muziek van internet. Het zorgde voor enige
onrust bij sommige van onze leden. Al veel langer geleden, ik meen bij
de Rijdende rechter, kwam er ook iets voorbij van iemand, die zomaar
voor haar eigen reclame een foto van internet geplukt had. Dat mag
natuurlijk niet en mocht nooit. Dat is niet nieuw en heeft niets met de
privacywetgeving te maken.
Die beelden of muziek zijn van iemand. Zonder toestemming mag je
die niet openbaar maken, alsof het van jezelf is. Het is ook een van de
redenen, waarom we van mening zijn, dat je dergelijke beelden sporadisch in je film dient toe te passen en natuurlijk altijd met bronvermelding. Waar mogelijk kun je contact opnemen met de maker, zoals bijvoorbeeld Ben van der Stigchel heeft gedaan met de gebruikte dronebeelden in een van zijn films.
Door al dit gedoe kwam ook de uitzendingen bij RTV Dordrecht ter
sprake. Zij hebben een doorlopend contract bij de BUMA via OLON.
Deze organisatie neemt de rechten van een lokale omroep over. Via deze
weg zullen we geen boete krijgen. Onze films gaan bij RTVD ook altijd
door de ‘ballotage’. Schrik hieromtrent voor een boete is dan ook niet
nodig.
Als je een film op YouTube zet, dan kun je een waarschuwing krijgen betreffende beelden en/of muziek van derden. Daar blijft het wel
oppassen.
!
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VAN DE REDACTIE
Joke de Graaf

M

GELUKKIG NIEUWJAAR

VAN DE VOORZITTER

9 januari 2019
Joke de Graaf

Chris Schepers

aar staan we dan. Even rekenen, voor de 54e keer wensen we
elkaar nieuwjaar op de SGD. Hoeveel jaar we het op deze manier doen met meegebrachte hapjes en de vertoning van het jaarjournaal weet ik niet. Het is ook niet zo belangrijk. Traditie is
het inmiddels wel. Na een jaar overgeslagen te hebben zijn de vermaarde gevulde eieren van Chris er weer. Ik zie meer traditionele hapjes,
zoals van Ruud (Indisch), van Ineke (salade) en van Ria (gehaktballetjes). Maar ook
de anderen zijn
ons niet vergeten.
Ik zie overvolle
tafels met veel
lekkers. Wie ruim
gegeten heeft
thuis, heeft zichzelf te kort gedaan. Thijs is onze nieuwe oliebollenleverancier
en de eigengebakken lekkernij gaat gretig van de hand. Henny heeft de penningmeester
over kunnen halen om de eerste kop koffie/thee van het nieuwe jaar
door de club te laten betalen.
Er wordt druk handen geschud, gezoend en dat alles wordt vastgelegd door onze nieuwe journaalfilmster Ria Lodema. Ze heeft heel wat
bekijks betreffende haar apparatuur en als ik het goed zie, dan wordt er
ook het nodige over uitgelegd.
Het journaal van het vorige jaar is gemaakt door Simon van der Veer
en we kijken er met genoegen naar. Lekker kort, maar een genoegen om
naar te kijken.
De avond verloopt met veel genoegen en niet in het minst, omdat ook
Ben van der Stigchel met alleen nog ondersteuning van een paar stokken
weer van de partij is. Albert Dabach missen we nog wel.
De kop is er weer af. Volgende week computeravond.
!

ls ik dit schrijf is de maand januari al weer bijna voorbij, wat
gaat de tijd toch snel. Toen ik in mijn jeugd en dat is ondertussen lang geleden, op maandag naar school ging, dacht ik
hoe kom ik de week door. Nu zeg ik op vrijdag: “Allemachtig
alweer een week voorbij.” Zo kan ik me dan ook nauwelijks voorstellen, dat ik inmiddels alweer achttien jaar lid ben van de SGD. Overdenkend wie er allemaal lid waren toen ik begon in 2001 dan blijven
er niet veel personen over, opgezegd of overleden. Niks bijzonders
natuurlijk want dit gaat nu eenmaal zo in elke vereniging.
Maar vooral als er bij gelegenheid weer eens een oude doos film
over de SGD gedraaid wordt, komen er weer diverse herinneringen
boven. Het waren andere tijden met andere mensen met andere interesses en met andere mogelijkheden. Was er een andere mentaliteit?.
Ik denk van wel. Het gros van de leden kwam uit het analoge tijdperk
van super8 met veel echt knip- en plakwerk, een intensieve bezigheid, die je alleen maar kon voortzetten als je echt met je hobby begaan was.
Hoe anders is het tegenwoordig in het voortschrijdende digitale
tijdperk. Niets gaat er meer moeilijk want alles kan, er is schijnbaar
niets meer onmogelijk. Toch ben ik bang, dat op den duur de interesse voor videoclubs zoals de SGD zal afnemen. Niet voor niets verdwijnen er videoclubs vanwege gebrek aan belangstelling. Ook de
SGD heeft te kampen met een teruglopend ledenaantal. Gelukkig zijn
we elke clubavond toch nog met een groot aantal leden aanwezig en
dat zijn mensen, die de videohobby zoals we die heden ten dage beoefenen, een goed hart toedragen.
Nu de kop van het jaar er weer af is wordt het weer tijd om plannen te maken voor onze videofilms. De ideeën omtrent het maken
van films zijn in de loop der jaren nauwelijks veranderd. Dus trek
erop uit en ga filmen en of dit nu met een goed of minder goede camera is of met een actioncam van vijfentwintig euro of een mobieltje,
het maakt niet, maar doe het.
!
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a een lange pauze is het vanavond weer tijd voor de computer.
Maar eerst noteert onze voorzitter namen van gegadigden voor
medewerking aan de clubfilm. Ben van der Stigchel en Jan
Smeets hebben voorbereidingen getroffen voor de uitleg. Helaas
meldde Ben zich vanmiddag af. Toch weer ziek. Beterschap vanaf hier
Ben! Gelukkig heeft het dit keer niets met de knie te maken. Dat gaat nu
eindelijk goed.
Jan mag aan de bak. Hij begint met een
film over de DJI Osmo Pocket camera.
Een geweldige 4K-camera, die zo in je zak
kan. Niet groter dan een telefoon en kan
ook nog aan je telefoon gekoppeld worden.
De camera is nog redelijk nieuw en het
leuke is natuurlijk ook, dat we direct spotten, dat de opnamen in Dordrecht gemaakt
zijn. Vele filmpjes over de camera zijn op
internet te vinden, maar deze vind je op
https://www.youtube.com/watch?v=eForYo5dI4s
Wel opletten, want als je hem uit je zak haalt, kan men wel eens denken,
dat je een pistool te voorschijn haalt. De kosten liggen rond de 350 euro.
Veel goedkoper zijn de lensjes, die ik gekocht heb. In de vorige Explicateur schreef ik er al over. Ik heb ze meegenomen en liefhebbers
mogen het wel even uitproberen in de pauze.
Inmiddels zit Jan te popelen om ons verder in te wijden in de geheimen van Premiere CC en alle mooie nieuwe mogelijkheden van de nieuwste versies.
Je hoeft nergens meer je hand voor om te
draaien. Geluid van voice-over en muziek
met elkaar in overeenstemming brengen?
Niks keyframes plaatsen enz. Gewoon even
aangeven wat je wilt doen en het programma doet de rest. Toch niet tevreden met de
plaats van een stukje stem? Gewoon verplaatsen en nee, je hoeft niets met het geluid te doen, het evenwicht

tussen de beide sporen wordt vanzelf aangepast.
Hierbij komt het begrip loudness (luidheid) ter sprake. Nee, dat heeft niets te
maken met harder of zachter zetten van
het geluid. Het is een akoestische term,
die het geluidsniveau weergeeft. Tik loudness in bij Wikipedia en je vindt een min
of meer heldere uitleg. De uitleg roept
allerlei vragen op en Jan beantwoordt ze
naar beste weten.
Het volgende item heeft met het grafische gedeelte van het programma te maken. De klok wijst een paar minuten voor negen, dus lijkt het wijs om
eerst te gaan pauzeren en dat doen we dan ook.
In de pauze zie ik iemand privé-uitleg krijgen achter de computer en
hoor ik anderen ook uitleg geven aan elkaar. Bij de projectiehoek wordt
ook druk gedelibereerd. Later op de avond komt dit aan bod.
De bel gaat. We gaan weer beginnen. Er liggen een paar vragen en
dat doen we nu eerst. Eerst even een uitleg naar aanleiding van het artikel Voorbereidingen van de vorige Explicateur. Niet alles is voor iedereen vanzelfsprekend. Focus staat voor beeldscherpte of brandpunt en
gaffertape is hetzelfde als duct tape. Gaffertape wordt op de club wel
gebruikt om de kabels op de grond vast te plakken. Over focus het volgende: bij het handmatig scherpstellen eerst inzoomen op het onderwerp. Niet meer aankomen en vervolgens uitzoomen. En inderdaad hier
staat het nu simpeler en duidelijker dan in het artikel. Soms kun je het
ook te mooi willen maken.
Ja, en dan heb je problemen met je nieuwe Premiere Elements. Die
wil niet eens meer opstarten. Je hebt het gekocht omdat je Pinnacle
Studioprogramma almaar problemen gaf. En dan ben je weer terug bij
af. Een paar mensen hebben zich er al over gebogen, maar een oplossing
is er nog niet. Wel is duidelijk, dat het probleem bij Windows 10 ligt en
niet bij het programma. Slachtofferhulp zal thuis geboden worden.
Voor je films gebruik je vaak geluid van YouTube en nu krijg je het
niet meer gedownload. Wat opties worden gegeven, programmamogelijkheden aangedragen. Het geluid schijnt ook bij RTV Dordrecht vaak
een zoektoestand te geven. Ook zij maken gebruik van YouTube. Jaap
den Boer schrijft een artikel voor de Explicateur en beloofd wordt, dat
er de volgende computeravond een onlineverbinding is. We kunnen er
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WERKGROEP COMPUTER
15 januari 2019
Joke de Graaf
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dan mee aan het werk.
Goed, de grafische mogelijkheden van Premiere CC. Geen titel
meer maken via het bekende titelprogramma, maar direct via het
grafische scherm. Gelikte mogelijkheden, waarvoor je niet naar
After Effects hoeft te gaan. Nee,
geen kant en klare voorbeelden,
daar doen Premieregebruikers niet
aan. Die spelen zelf met hun gereedschappen om iets moois te maken. Er is een flinke interactie met de
zaal. Sommige dingen komen niet helemaal uit de verf, omdat er op
onze computer een oudere versie staat. Maar een latere presentatie, die
thuis opgenomen is met een speciaal programma wordt beloofd. Een
vraag, of dit ook in Elements kan, levert een belofte op om de volgende
keer de titelmogelijkheden van dat programma te laten zien.
Jan geeft nog een uitsmijter weg met een vervolg op de eerder vertoonde films over geluid. Met dank voor het geleverde werk en de duidelijk uitleg sluiten we het computerdeel af.
Onze projecteurs, of eigenlijk Ruud, hebben ook niet
stil gezeten. We gaan een
aantal fragmenten van SGDfilms zien, maar vooral horen.
Gevraagd wordt, of men met
name wilt luisteren naar het
geluid. Achteraf wordt aangegeven, dat er iets met de instellingen van de mediaplayer
is gedaan. Het geluid klinkt goed en zeker naar tevredenheid van de
aanwezigen. Moeilijk blijft het om een verschil aan te geven met een
eerdere projectie. Maar ... de stem van Henk Nieboer klinkt, zoals hij in
werkelijkheid klinkt. Sommige films geven bioscoopwaardig geluid,
anderen wat minder. Dat bewijst, dat ook de manier van opnemen, de
apparatuur, de instellingen van het opnemen, enz. duidelijk van invloed
zijn op het uiteindelijke resultaat.
Tevreden sluiten we de avond af. Volgende week gaan we wat jaarwedstrijdfilms bespreken.
!
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FRAME RATES
25 of 50 Beelden per seconden, doe je voordeel
Ben Kleinjan
elen van ons hebben nog een videocamera, die relatief eenvoudig is uitgevoerd. Je schiet er films mee in Full HD met 25 frames per seconde en daar houdt het meestal bij op. Erg makkelijk
natuurlijk, dat je maar één keuze hebt, maar bij meer keuzes is
het soms lastig te bepalen welke instellingen je op de camera moet gebruiken.
Daarom nog maar eens over
de instelmogelijkheden op je camera, al is het maar om misverstanden te voorkomen. Allereerst
kies je de resolutie, die je wenst.
Frame Rates - beelden per seconde
Sommige camera’s gaan tot 4K,
andere slechts tot Full HD. Momenteel is Full HD standaard, maar we zien dat er steeds meer 4K
schermen en camera’s op de markt komen. Een 4K camera biedt 2x
zoveel resolutie (3840x2160), dan Full HD (1920x1080) en dus meer
detail.
Of je meer detail ziét is wel afhankelijk van je beeldscherm. Als je
een 4K beeldscherm hebt, is het wel verstandig om in 4K te filmen. In
veel andere gevallen is het qua resolutie en kwaliteit vaak “over-kill”
omdat je er niet per se meer uit zult halen, dan Full HD (1920-1080
kwaliteit).
Wanneer je beelden gaat nabewerken, zoals wij doen, is het wel aan
te bevelen in 4K te filmen, omdat je het grotere 4K materiaal mooier
kan uitsnijden met behoudt van kwaliteit.
Opmerkelijk is dat HD-filmers met camera’s uit de middenklasse
toch hun Slow-Motion takes schieten in HD-Ready (resolutie 1280720). Als je graag in slow-motion filmt, is het goed om een camera te
gebruiken waarmee je de resolutie zo nodig kan omzetten.
Als je de resolutie eenmaal hebt gekozen is het tijd om de “frames
per second” te kiezen en dat is het aantal frames of beelden per seconde
dat de camera opneemt. Dat wordt aangegeven in “fps”.
Het meest gebruikt zijn 24, 25 of 30 frame rates per seconde. Voor
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film is dat meestal 24fps, 25fps is de standaard voor TV (PAL) in Europa en 30fps voor TV (NTFS) in USA. Deze snelheden kun je prima
gebruik voor beelden waar weinig
actie in zit. Dergelijke opnamen
worden in principe niet vertraagd.
Doe je dat wel, dan wordt de film
vaak erg schokkerig. Bij 50 (EU)
of 60 (USA) fps zijn de bewegingen vloeiender, zeer geschikt voor
snelle actie dus. Een nadeel is wel,
dat elk beeld (frame) maar heel
kort wordt belicht en dat geeft onderbelichting of juist weer te veel ruis.
Hierdoor is deze stand alleen goed te gebruiken met daglicht (buiten) of
in een goed verlichte ruimte (binnen). Ook is het mogelijk om deze
beelden in een 25fps of 30fps tijdlijn twee keer te vertragen met behoudt
van goede kwaliteit. Bij een 100 of 120 fps kun je de beelden tot 4x
vertragen wat een nog betere “slow-motion” oplevert.
!
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WATER
Joke de Graaf
n 1994 heeft het toenmalige bestuur besloten een themafestival te
houden. Het thema werd water en het werd een flinke happening,
want we verhuisden voor deze avond naar de Wielborgh. Een instelling, waarvoor een paar van onze leden films maakten. Maar liefst
twintig films kregen we te zien. De gezinsleden buiten beschouwing
gelaten waren er toen vierenveertig leden. Dat betekent toch wel een
mooi resultaat, dat daarna nooit meer werd geëvenaard. Er waren wat
speciale prijzen, zoals voor het beste geluid, enz. Misschien wel een
leuk idee om voor een keer in ere te herstellen.
Het festival werd in ere gehouden en inmiddels zijn we vijfentwintig
jaar verder en na vierentwintig andere thema’s weer terug bij Water. In
zeven minuten tijd moet je iets over water laten zien. Water, dat uit de
kraan komt, water uit de landschappen, enz. Je kunt het op vele manieren benaderen. De film moet wel speciaal voor dit festival gemaakt zijn.
Probeer eens buiten de gebaande paden
te denken. Ook in het eerste Themafestival
was een bijzondere film over water. De film
was van Fred Richter en heel apart. De beelden zie ik nog wel voor me. Helaas was
Fred al snel na het festival de film kwijt. Hij
is nooit meer boven water gekomen.
In ons kikkerland worden we omringd
door water. Dus moet het niet moeilijk zijn
om beelden te schieten. En denk eraan: de tijd gaat snel, dus nu al beginnen is helemaal niet zo onverstandig.
Elke film valt of staat met het idee. Is je idee oftewel je verhaal goed,
dan kom je best wel weg met een aantal filmische onvolkomenheden.
Is je montage fantastisch, maar klopt je verhaal niet, of brengt je film
niets over, dan hoef je zeker niet hoger te scoren.
Film is emotie en dat willen we in waterbeelden zien. Emotie wil
natuurlijk niet zeggen, dat het een tranentrekker moet worden. Hoewel...
tranen zijn ook water.
Zullen we afspreken, dat we dit jaar weer twintig films te zien krijgen, die dan ook nog eens de moeite waard zijn. Dat moet voor onze
fantastische club niet zo moeilijk zijn.
!
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VERSLAG CLUBAVOND
22 januari 2019
Joke de Graaf

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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et sneeuwt en niet zo’n klein beetje ook. SGD-ers, die het weer
gewoon getrotseerd hebben, krijgen vanavond de nabespreking
van de jaarwedstrijdfilms voor de kiezen. Een paar van de voorbereide filmbesprekingen vallen af, omdat de makers niet aanwezig zijn. Onze archivaris maakt zich vooraf al zorgen, omdat hij door
een val - ja echt, voordat het begon te sneeuwen - vanavond verstek
moet laten gaan. Gelukkig is het een dikke knie en zijn er geen breuken.
Hij zorgt immers voor de films. Nu staan de films ook wel op de clubschijf, maar dan wordt het zo’n zoektoestand. Gelukkig had ik de films
nog op mijn computer staan. Ik had ze van Henk gekregen om afbeeldingen voor de certificaten er uit te halen en gek genoeg bewaar ik ze
altijd tot na de nabespreking. Dan verwijder ik
ze. Even snel op een stick zetten was geen probleem.
Henk was niet de enige gevallen man. Ook
Chris was onderuit gegaan, maar dat had met
de sneeuw te maken. Meer dan een blauw achterste heeft hij er niet aan overgehouden.
Bij de broodnodige mededelingen werd de
val van Henk natuurlijk breed uitgemeten. Daarnaast was er een meer
verontrustende mededeling betreffende Arie van Vugt. Na een lichte
beroerte verblijft hij tijdelijk in een tehuis in Sliedrecht. We hopen dat
het achteraf toch meevalt. Het betekent voor de barploeg, dat er een
invaller gezocht moet worden.
En eindelijk kunnen we aan de films beginnen. We wandelen met
Henk Nieboer mee door Dordrecht van de Grote Kerk naar het Groothoofd. Leen heeft zich hier als niet-Dordtenaar over gebogen. Eerst
wordt de film de hemel in geprezen, maar het venijn zit in de staart.
Leen geeft aan, wat hij graag anders gezien zou hebben. Natuurlijk komt
die kerel met zijn camera ter sprake, die steeds in beeld loopt. Sommige
mensen blijven nu eenmaal stoorzenders. Henk laat horen, waarom hij
sommige dingen op zijn manier gedaan heeft. Ineke had het wat dynamischer willen zien door het gebruik van camerabewegingen, maar ja
dan moet je natuurlijk geen Leen als voorganger hebben.
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Een korte grap ‘Geen post’ is verfilmd door Simon van der Veer. Het
blijkt gemaakt te zijn naar aanleiding van de verhaaltjes, die Leen in de
loop van het jaar uitgedeeld heeft. Nu kan hij niet meer zeggen, dat
niemand iets met zijn verhaaltjes gedaan heeft. Het is de beurt aan mij
om dit te bespreken. Een grap verfilmen is niet gemakkelijk, daar zijn
we het wel over eens. Je moet er voor zorgen, dat de clou goed uit de
verf komt. Gaat het om een woordgrap dan wordt het nog lastiger. Als
je dan de clou niet verstaat, is je grap weg. Maar ... door het uitstekende
geluid vanavond hebben de meesten de eindtekst verstaan. Het versnellen van het lopen van Ton is een goede vondst. Het herhalen van de
versnelling aan het eind zou door de meesten achterwege zijn gelaten.
De klapper van de jaarwedstrijd staat voor om besproken te worden
door Leen: Plantaardig van Ruud Meyer. Het is geen straf om weer de
natuur ingezogen te worden. Hoewel door enkelen de film als wat te
lang ervaren wordt, zijn er verder niet zoveel minpunten te vinden. Er
is gespeeld met het geluid en Joke spreekt daar haar waardering over uit.
Hier is niet gewerkt met één muziekstuk, maar zijn er meerdere muziekjes gebruikt, die op de juiste plaats gezet worden met aangepaste geluidsterkte. Soms hard om iets te benaderukken, andere keren zacht op de
achtergrond. Mooi om eens als voorbeeld te gebruiken op een avond,
waarbij het geluid verder uitgediept wordt. Het is opgeslagen in het
werkgeheugen van de programmering.
Ik mag me dan weer buigen over Bed en breakfast van Ria Lodema,
de vrouw met de originele ideeën. Ook als je niets om katten geeft, zoals
ik, is het leuk om naar te kijken. Ergens wordt een springer gespot en een
beeld met een overbelichte achtergrond mag er best uit. Hier wordt
vooral even gesproken over de manier
van inspreken. Het is voor velen niet
gemakkelijk om een natuurlijk stemgeluid met een als vanzelfsprekend uit
de mond rollende tekst te laten horen.
Daar kan nog aan gewerkt worden.
Ook iets, dat we misschien weer eens kunnen oefenen op een clubavond.
Dan vallen er een paar films tussenuit, door afwezigheid van de makers. Die worden op een andere avond wel weer opgepakt.
Dat is niet best is het verfilmde verhaal, dat door Chris werd aangereikt. We zien de verfilming van de groep van Ria Wemelsfelder. Leen

is weer aan de beurt voor de bespreking. Het is niet duidelijk, waarom
de film in zwart-wit is. Het blijkt, dat ze dat gewoon leuk vonden. Wel
wilde Ria bij het laatste beeld het weg te gooien
koffiezetapparaat dan in rood hebben. Daar zagen ze geen kans voor. De beelden zijn wat
flets door het simpelweg overzetten naar zwartwit. Ik had het voorafgaande aan deze avond thuis nog even binnengehaald in mijn montageprogramma en door een beetje met het contrast
te spelen knapte het beeld al behoorlijk op. Bij deze film blijkt ook, dat
het moeilijk is om natuurlijk te spelen. Wat meer werken met shot en
tegenshot maakt de film dynamischer. Leen stelt voor om ook dat eens
op een clubavond te oefenen.
Er is nog voldoende tijd om de film De vier zonen van Dordrecht,
Otto Dicke te laten zien. Het blijft een mooi werkstuk en de makers zijn
er terecht trots op. Ik probeer toch nog even wat los te krijgen uit de
zaal. Dan blijkt, dat iemand vindt, dat de film wat abrupt eindigt. Een
ander vraagt waarom de naam van Albert niet in beeld komt in Pictura.
Dat was ook een discussiepunt in de groep en uiteindelijk is er beslist
dit niet te doen. Even kortweg: de stem van Albert was al bekend als
voice-over en hij is niet iemand van ‘buiten’. Natuurlijk komt ook de
waarnemer van de brand ter sprake. niet het allermooiste shot, daar
waren we het in de groep ook over eens.
Henk Nieboer wijst erop, dat komende donderdag de film gedraaid
zal worden op een avond over Otto Dicke in het museum. In eerste
instantie was het de bedoeling een drietal films te draaien, maar uiteindelijk wordt het alleen deze film. Op deze feestelijke bijeenkomst zijn
meerdere Dickes aanwezig, zoals kleinzoon Matthijs. Hij schreef de
biografie over zijn opa. Freek Dicke van de Dyke Brothers zal voor
muzikale omlijsting zorgen. Kortom een interessante avond, waar ook
de SGD een klein tikkie gepromoot zal worden.
Na de vertoning van de films worden steeds
de juryrapporten nog even gelezen en over
het algemeen kan men zich daarin goed vinden.
Dan is het zo langzamerhand tijd om ons
weer in de sneeuw te begeven. De voorzitter drukt ons op het hart toch
vooral voorzichtig te zijn en wijst erop, dat er volgende week weer films
meegenomen kunnen worden naar de Werkgroep Film.
!
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WERKGROEP FILM
29-1-2019
Jan Smeets
e bel van acht uur en dus…. Chris leidt de avond in met een
aantal berichten, zoals dat er een belangstellende aanwezig is.
Net gepensioneerd dus tijd over, mooi voor de club dat er weer
aanwas is. Als ik dat dan hoor, denk ik altijd waar haalde ik toen
de tijd vandaan om te werken. Leen Vos is afwezig, waardoor Joke de
Graaf zijn honneurs waarneemt. Arie van Vugt is opgenomen in Verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht in afwachting op herplaatsing. Simon
van der Veer gaat bij hem op visite. Wie interesse heeft kan zich voor
11 februari aanmelden voor een avond bij Videoclub Etten-Leur welke
films laten zien van René Roeken†, onder de meesten van ons wel bekend ook onder anderen voor zijn bijdrage voor de jurycursus van de
Nova.
Joke begint met de film “Een land bezaaid met Kerken” van Cor
Vermeulen, Cor had wat aanpassingen gedaan, waar we heerlijk over
gediscussieerd hebben met als resultaat, dat de klankkleur van de voiceover wat aan de donkere kant was. Cor bewerkt het geluid in Adobe
Audition en zal geheid de juiste preset vinden, iets met de equalizers, er
zitten er genoeg in.
“Glow” van Aart Versendaal was de volgende productie met beelden
van het lichtkunstfestival welk elk jaar in november in te bewonderen
is in natuurlijk de lichtstad Eindhoven. In de film konden we zien wat
lichtkunstenaars allemaal kunnen.
“Eibaar” van Henk Nieboer, Henk nam ons mee naar de kippenboerderij van Hanneke en Sjef de Baar aan de Tilsedijk in Den Bommel,
waar de kippen aldaar elke dag een ei leggen met een jaarproductie van
vele miljoenen. Na het leggen van de eieren zien we, dat het bedrijf flink
geautomatiseerd is. Alleen de kippenveren moeten nog handmatig van
de eieren verwijderd worden.
Na de pauze zagen we de film “Winter- en lentegeluiden” van Joke de
Graaf voor ons poëziefestival in 1998 op basis van het gedicht De mus
van Jan Hanlo: tjielp, tjielp, tjielp, tjielp, tjielp, tjielp, etc…..
Ria Lodema ging weer eens “Gluren bij de buren” een compilatie van
activiteiten op een galerijflat, wat je zoal ziet gebeuren op zo’n galerij.
De film “Koekjes” van Ben Kleinjan liet in een huiselijke ambiance
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zien hoe oma Ria met haar kleinkinderen koekjes bakte, met algemene
stemmen een echte opafilm.
Met de film “Duivenvoorde” leidde Henk Nieboer ons over het Landgoed en vervolgens het kasteel Duivenvoorde, welke wat later bleek in
de buurt van Wassenaar is en ligt op afstand van dat andere landgoed;
zeg maar de buren van van Buuren.
Met als laatste de film “Paardenfokkerij De Griendheuvel” van Chris
Schepers werd de avond afgesloten. Chris had op basis van wat adviezen aanpassingen gedaan aan zijn film welke beeldtechnisch een verbetering was, maar het geluid werd nu wat blikkerig.
Dus wat hebben we geleerd? Dat niet alle aanpassingen een verbetering genereert. Het was weer een leerzame avond.
!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
CLUBINTERLAND
e kogel is door de kerk. Er is een datum gepland voor de clubinterland. Deze zal plaats vinden op zondag 3 november 2019 in
het Rode Kruisgebouw. Bij de voorbereidingen hiervoor zullen
we zeker een beroep op de leden doen. Dan zeggen jullie uiteraard geen nee. Wij kijken er naar uit en jullie natuurlijk ook. Nu is nog
zaak om te zorgen dat er mooie films gemaakt worden door onze leden,
zodat wij de andere clubs kunnen verrassen. Als gastheer moet je natuurlijk wel wat laten zien!

D

CLUBPRODUCTIES
Feuillefilm: binnenkort wordt er weer een feuillefilm gestart. De coordinatie, die Bob Wemmers altijd deed, wordt opgepakt door Leen
Vos. Op de afgelopen bestuursvergadering heeft Leen al laten weten de
eerste aanzet te willen geven met het bestuur. Hij heeft nog wat specifieke ideeën voor een vloeiend verloop, maar dat horen jullie ongetwijfeld
van hemzelf. Ook via de Explicateur.
Clubfilm: De leden, die zich hiervoor opgegeven hebben, zijn al door
Chris benaderd via de e-mail. Over het verloop van dit project worden
jullie door Chris op de hoogte gehouden. Ook hier geldt, dat er ook
regelmatig melding van gemaakt zal worden via onze Explicateur.
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VAKANTIEFILMFESTIVAL
Het jaarlijkse Vakantiefilmfestival vindt
plaats op 19 maart. Je kunt je opgeven bij de
secretaris. Tot op dit moment zijn er nog geen
aanmeldingen binnen. Als de aanpassingen van
het wedstrijdreglement goedgekeurd worden met
de ALV, dan komt er een wijziging voor de aanmeldingsdatum en de inleverdatum van de film.
De sluitingsdatum voor de aanmelding wordt dan 19 februari. De film
dient dan uiterlijk 26 februari ingeleverd te zijn bij onze archivaris Henk
Berendsen. Is je film dan nog niet ingeleverd, dan is er geen plaats voor
je op het festival. De tijd gaat snel en ik neem aan, dat jullie je enthousiaste bestuur niet in de kou laten staan.
ANDERE FESTIVALS
Ook buiten de SGD kun je meedoen aan festivals. Ik noem maar even
het Festival de Ronde Venen, dat op 8 december voor de twintigste keer
plaats vindt. Dit festival wordt georganiseerd door Videoclub De Ronde
Venen, waar ook Pieter Reintjes lid van is. Je weet wel, de man die ons
wijzer maakte over de interviewtechniek. Via verschillende categorieën
kunnen diverse soorten films aan bod komen. Cor Vermeulen heeft in
2018 nog meegedaan. Hij eindigde daar met zijn Land bezaait met kerken op een niet onverdienstelijke 4e plaats. We hebben zeker ook op de
jaarwedstrijd films gezien, die een vertoning op het festival waard zijn.
Kijk op www.videoclubderondevenen.com voor meer informatie.
Ben je een speelfilmmaker dan kun je je hart ophalen bij het Speelfilmfestival in Sneek, dat voor de zestiende keer georganiseerd wordt door
videoclub Windjammer. Aan dit festival heeft een groep SGD-ers wel
eens meegedaan. Via hun website www.videoclub-windjammer.nl vindt
je de informatie.
Beide festivals zijn natuurlijk niet alleen leuk om mee te doen, maar ook
om gewoon te bezoeken.

Vergeet niet de vragen vooraf door te sturen, zodat we ons er op ons
gemak over kunnen buigen. Wil je iets nader toegelicht hebben, dan is
het altijd mogelijk om ernaar te vragen.
Over het Vakantiefilmfestival van 19 maart heb je net het nodige gelezen.
Op 26 maart is er weer Werkgroep Film. Films voor vertoning c.q. bespreking kunnen opgegeven en op de avond zelf ingeleverd worden bij
Leen.
Op 2 april hebben we een werkavond. De camera’s met statief kunnen
meegenomen worden. Er wordt een situatie gecreëerd, die gefilmd dient
te worden. De situatie krijgen jullie in groepjes voorgelegd. Men gaat
aan de gang met het uitschrijven hiervan en men bepaalt de shots, die
genomen dienen te worden. Dan gaat men filmen. Dus van niks tot iets.
Mensen, die een laptop gebruiken om te filmen kunnen die ook meenemen, zodat men het ter plekke kan monteren. Toch denk ik, dat we aan
dit laatste niet toe zullen komen. Je moet ook niet te veel willen. Na de
montage thuis wordt het op een van de werkgroepavonden vertoond en
besproken.
Op 9 april is er weer Werkgroep Computer en op 16 april worden de
vakantiefilms nabesproken. Wie hierbij het voortouw neemt, is nog niet
bekend.
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.

CLUBAVONDEN
We beginnen februari met de Algemene Ledenvergadering. Om hier op
deze plek veel over te schijven heeft niet zoveel zin. Jullie krijgen deze
Explicateur op diezelfde avond.
Op 12 februari is er weer Werkgroep Computer. Het team, dat deze
avonden voorbereid zal jullie zeker weer van veel informatie voorzien.

5 -10 februari - 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.
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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
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. Aart Versendaal schrijft hierover: “ .... De eerste
had als titel ‘Er was eens een populier…’ Henk en Aart 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.”
!

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
5 februari
12 februari
19 februari
26 februari

Algemene Ledenvergadering
Werkgroep Computer
Videoclub Etten-Leur op bezoek
Werkgroep Film

19 maart

VAKANTIEFILMFESTIVAL
Opgeven bij het secretariaat t/m 5 maart 2019

26 maart
2 april
9 april

Werkgroep Film
Werkavond - camera’s mee
Werkgroep Computer

ANDERE ACTIVITEITEN
6 oktober
3 november
8 december

11e Nationaal Speelfilmfestival in Sneek. Informatie op http://www.videoclub-windjammer.nl
Clubinterland 2019 in de clublocatie van de SGD
20e Filmfestival De Ronde Venen Open. Informatie
op www.videoclubderondevenen.com

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

9 Rotronica
11 De Griek
19 Cave Michel

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