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VAN DE REDACTIE

VERSLAG CLUBAVOND

Joke de Graaf

5 februari 2019
Joke de Graaf

at een prachtige dagen hebben we in februari gehad. Dan kun
je toch een camera niet laten liggen. Ikzelf heb de camera nog
niet gepakt. Ik heb natuurlijk de smoes, dat het met de nieuwe
heup nog een beetje lastig is. Veel meer trok de tuin, waar
nog een en ander gebeuren moest. Dat kon ik toch niet laten en met
enige hulp van mijn bejaarde echtgenoot heb ik daar flink huisgehouden. Arme Jan heeft zich de laatste weken toch behoorlijk uit de naad
gewerkt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat de man in huis,
dan ook weer eens ziet, wat wij vrouwen ongemerkt allemaal doen. Zo,
heb ik ook weer even gezegd.
Het groepsfilmen blijft bij veel SGD-ers toch wel trekken. Velen
hebben zich opgegeven voor de clubfilm, maar coördinator Chris moet
daar nog even wat structuur in brengen. Ongetwijfeld zal hij dat de
komende tijd doen.
Dan zijn er de SGD-festivals, zoals nu het Vakantiefilmfestival, Ze
lijken altijd wat moeilijk op gang te komen, maar uiteindelijk zitten we
ook nu weer vol en belooft het een goed gevulde avond te worden.
Breng gerust een belangstellende mee naar deze avond. Wellicht raakt
hij/zij zo geïnspireerd, dat besmetting met filmvirus dreigt.
Voor het themafestival zijn jullie toch zeker ook al aan het denken,
of misschien zelfs al een stadium verder. We hopen ook dan weer op
veel bijdragen. Water, onze eerste levensbehoefte, daar moet toch wel
wat over te maken zijn?
Het idee van Leen om met
een aantal SGD-ers te gaan filmen bij Rommeldam en bij het
boegsprietvechten, dat eraan
vooraf gaat, is zeker de moeite
waard om te overdenken. Het idee om beelden van elkaar te krijgen om
daar een montage van te maken is ook niet zo gek. We moeten het zeker
niet naast ons neer leggen.
Kortom er valt genoeg te filmen, te praten over filmen en leren over
filmen. Wat een fantastische hobby. Dat moet toch wel besmettelijk
zijn.
!

ls gebruikelijk om deze tijd voor het jaar is er vanavond Algemene Ledenvergadering. Ja en wat schrijf je daar dan over? Dat
de opkomst desondanks goed is. Dat men meepraat over het
beleid en dat het bestuur verantwoording aflegt. Over hetgeen
er exact besproken is, zijn notulen gemaakt, dus is het weinig zinvol om
daar ook hier over te schrijven.
Er waren twee kandidaatbestuursleden voor de opengevallen plek.
Voorafgaande aan de vergadering had het het bestuur bedacht, dat het
wel handig is om het bestuur uit te breiden vanwege de kwetsbaarheid
van het huidige bestuur. Denk daarbij vooral aan leeftijd en gezondheid.
Hoewel anders door de voorzitter verwoord, werd dit door de vergadering bekrachtigd. Zowel Bas de Ruiter als Jan Smeets konden we als
nieuwe bestuursleden begroeten. Leon werd bedankt voor zijn inzet.
Er werd gesproken over de privacyverklaring en in het huishoudelijk
reglement is er een artikel over
opgenomen. Ook over het wedstrijdreglement kwamen een
paar zaken aan de orde. We
achtten veranderingen noodzakelijk betreffende de inleverdatum van de films voor festivals.
Meteen werden een paar andere
kleinigheden meegenomen. Het
bestuur heeft nog wat huiswerk
meegekregen betreffende het
artikel over het gebruik van
derden en een paar puntjes betreffende de privacyverklaring. Binnen de
reglementaire vier weken zullen we daar op terugkomen. Het voorstel
van Cor Vermeulen betreffende een proef met voorjurering haalde het
bij lange na niet.
Behalve de Ledenvergadering, die we binnenkort voorafgaande aan
een clubavond zullen krijgen, kunnen we er weer een jaar tegenaan. We
maken er het beste van en hopen, dat het enthousiasme er weer vanaf
spatten zal.
!

1

2

W

A

VAN DE VOORZITTER

FILMS KIJKEN IN ETTEN-LEUR

Chris Schepers

11 februari 2019
Joke de Graaf

ebruari is al weer voorbij. We zijn de maand begonnen met onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een gebeurtenis, waarbij
het bestuur aan de leden laat zien wat er is gedaan, maar ook wat
er te wachten staat. Dit jaar heeft het nogal wat moeite gekost om bepaalde reglementen
aangepast te krijgen. Dit alles vanwege de privacywet, die in 2018 is ingegaan. Niet alleen
het opstellen van de verklaring heeft het nodige
praten en doen opgeleverd, maar ook een aantal
reglementen moeten daardoor aangepast worden. Een goede gelegenheid om alle bestaande
regeltjes weer eens onder een vergrootglas te
leggen. De leden hebben het bestuur een aantal
aanpassingen op de wijzigingen meegegeven, die weer verwerkt dienen
te worden. Daar alle reglementen door een meerderheid van de leden
moeten worden goedgekeurd, is het noodzakelijk om een nieuwe algemene ledenvergadering te beleggen.
Februari is beëindigd met een aantal heerlijke zonnige dagen, laten
we er maar van uitgaan, dat dit illustratief is voor het komende filmseizoen en dat er weer een gezellig en productief clubleven (zoals trouwens
elk jaar) aankomt.
!

anavond zullen er films van René Roeken vertoond worden bij
Videoclub Etten-Leur. Ook onze club heeft daarvoor een uitnodiging gekregen. Jan en ik vonden het wel leuk, dus togen wij
er heen. We kenden al wel de nodige films van René, dus wisten
al wel, dat we niet teleurgesteld zouden worden. Leen en Gérard zouden
ook komen. Helaas, Leen kwam vanwege file Ridderkerk niet uit, dus
lieten zij verstek gaan. Ach ja, verhuizen is ook niet alles, blijkt steeds
weer. Er waren ook bezoekers van De Baronie uit Breda, dus het was een gezellige boel met een goed gevulde zaal.
In de uitnodiging lezen we: “De heer Roeken was
een van de beste amateurfilmers van Nederland en
heeft vele nationale en internationale
prijzen gewonnen met zijn films. Ruud Scheidel is de
beheerder van zijn filmnalatenschap.”
Na een introductie van voorzitter Jan de Ruijter,
wordt het woord gegeven aan Ruud Scheidel. Ruud
sprak veelal de voice-over in bij de films van René.
Hij heeft een heldere en duidelijke stem en een microfoon
heeft hij dan ook niet nodig.
Natuurfilms behelzen het merendeel van het oeuvre van
René.
Vanavond zien we een zestal
films. We beginnen met ‘De
oorsprong in trek’. Een film
over de trektocht van de zalm.
De voice-over praat alsof de
zalm zelf aan het woord is en dat geeft een eigen dimensie aan de film.
Ondanks het feit, dat we minder zalms te zien krijgen, dan je zou verwachten, werkt de suggestie hierin goed.
Vervolgens gaan we naar Machu Picchu met ‘De verborgen stad’.
We leren, dat het zin heeft om heel vroeg op te staan. Dan kun je filmen
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zonder al die toeristen in beeld. Natuurlijk is ook je
vooraf goed inlezen
een noodzakelijk
kwaad. De film
heeft ooit ‘NOVAlandelijk’ zilver
gehaald.
Ook ‘Tradities
uit een verdwaalde
wereld’ brengt ons
naar exotische oorden. Bij een kleine zoektocht op internet zie ik, dat bij
de clubcompetitie ons toch nog steeds een beetje “eigen” Miep Wolff
gejureerd heeft en de film zilver kreeg.
‘Kumari van goddelijk tot sterfelijk’ brengt ons naar Nepal. Jonge
meisjes worden gekozen tot godin, leiden
een afgezonderd leven en keren na een
bloeding, veelal de eerste menstruatie, terug in de maatschappij. Het voelt voor mij
als een soort kindermishandeling en hoe in
hemelsnaam kunnen deze meisjes ooit nog
normaal functioneren. Dat is wel door onze
westerse ogen gezien. De film is mooi in
beeld gebracht, maar als mijn zoektocht me
leert, dat dit absoluut niet gefilmd mag
worden, dan vraag ik me toch wel een en
ander af. Zelfs als je een ingang hebt, zoals
René, hoe krijg je het dan voor elkaar. Wat
is eigen beeld en wat ‘geleend’, maar die
vraag kwam ook bij zijn andere films wel
enigszins naar boven.
We blijven in Zuid Amerika, waar we
een goede indruk krijgen van ‘Het leven in de Andes’.
Van een toch heel andere orde is ‘De natuur als voorbeeld’. In deze
film laat hij zien hoe Gaudi bij de bouw van de Sagrade Familia de
natuur als voorbeeld gebruikte voor zijn bouwsels.
De films riepen bij de aanwezigen hier en daar wat vragen op, die
door Ruud zo goed mogelijk beantwoord werden. Daar hij niet de filmer

was, viel dat niet altijd
mee. Je kunt tenslotte
niet in het brein van de
meester kijken.
Ik heb het een interessante avond gevonden met films, die - weliswaar al wat ouder zeker de moeite waard
waren. Jan en ik concludeerden bij het napraten
over deze avond, dat
René vooral een bevlogen verteller was en met
name de tekst de films maken. Maar dat is ons persoonlijk gevoel en ongetwijfeld denken anderen daar heel anders over. Het leert ons wel weer,
hoe belangrijk óók het geluid is.
Bedankt Etten-Leurders, dat wij erbij mochten zijn.
!
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WERKGROEP COMPUTER
12 februari 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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e zaal is weer lekker goed gevuld met enthousiaste leden, die het
nodige willen opsteken. Het programma voor vanavond is dan
ook goed gevuld en aan het begin van de avond vermoed ik al,
dat we niet aan alles toe zullen komen.
Na eerst nog even de boel opgewarmd te hebben voor het komende
vakantiefilmfestival, kunnen we beginnen. Natuurlijk eerst de vragen.
Er ligt nog een vraag over het downloaden van gratis en rechtenvrije
muziek. We geven o.a. wat sites door en diverse programma’s om van
YouTube enz. te downloaden.
Dan wordt er bij het maken van een afbeelding uit de tijdlijn van
Premiere CS6 automatisch als bestandsnaam gegeven: de titel van de
scène gevolgd door Still001, bijvoorbeeld 00969.MTS.Still001. De
vrager zou dat graag anders zien. Is daar een mogelijkheid voor? Je kunt
dat nergens instellen, maar
er worden wat opties aangedragen om toch snel en
handig te werken hiermee.
Tijd voor de beloofde
grafische uitleg van Premiere Elements. Allereerst
zijn er voor de Elementsgebruikers een hele reeks gratis voorbeeldfilms beschikbaar. De liefhebbers hoeven
hiervoor alleen maar even een usb-stick mee te nemen en ze worden
erop gezet. De uitleg gaat wat moeizaam, omdat ik als uitlegger niet zo
goed thuis ben in het programma. En passant kunnen nog wel wat vragen, die leven bij de nieuwe gebruikers beantwoord worden.
Door ziekte van Ben hebben de Studiogebuikers de vorige keer geen
uitleg gehad. Nu krijgen zij dus voorrang. Ben heeft een film gemaakt
van alle nieuwe mogelijkheden in versie 21 en dat zijn er nogal wat. Als
je je film flink wil pimpen, het programma biedt met al zijn toeters en
bellen vele mogelijkheden. Daarnaast is er natuurlijk ook nog het nodige
te vertellen vanaf versie 16/17. Het grafische deel wordt ook hier be-
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licht. Voor we het weten is het alweer bijna half elf.
We kunnen mooi nog even afsluiten met een tweede filmpje over de
DJI Osmo Pocket camera. Dit keer door de dames van Videomakers. Zij
hebben de camera mogen proberen van de winkelier en stappen er onbevangen in. Daardoor lopen ze toch tegen een paar minpunten aan en dat
is natuurlijk ook altijd wel fijn om even gezien te hebben. Inmiddels
schijnt er overigens al een andere soortgelijke camera op de markt te
zijn. Even wachten met aanschaffen is misschien toch wel handig. Tenzij je natuurlijk altijd het nieuwste wilt hebben.
Zijdelings hebben we het ook nog over audioducking gehad. Later
komen we daar weer op terug. Duidelijk is, dat veel programma’s dezelfde mogelijkheden bieden, maar dat de weg ernaar toe soms wat
verschilt.
De uitleg van Jan Smeets over Premiere CC en van Aart Versendaal
met een film over een aantal handige weetjes betreffende Windows
verschuift naar de volgende keer.
Met een hoofd vol kennis gaan we huiswaarts. Ook hebben we vanavond weer wat films voor ons Vakantiefilmfestival kunnen noteren.!

BEZOEK UIT ETTEN-LEUR
19 februari 2019
Joke de Graaf
egen achten stappen er negen filmcollega’s uit Etten-Leur binnen.
Het is even zoeken naar een plaatsje, maar al snel zitten ze erbij,
alsof ze gewoon lid van onze club zijn. Dat zien we graag. Mededelingen zijn er eigenlijk niet, dus al snel wordt het stokje overgedragen aan Han de Graaf. Secretaris Han is de voorman van hun
groep, omdat voorzitter Jan de Ruijter door omstandigheden afwezig is.
Bij de aftrap is er al meteen sprake van “Snor drukken”. De film is
gemaakt naar aanleiding van een clubopdracht. We zien een uitstekend
acterende kleinzoon, die het uiteraard heerlijk vindt om die snor vol
slagroom te drukken.
Met Joop Wilders gaan we
naar het stoommuseum in Medemblik. We krijgen een goed
beeld van de machines en er
zijn mooie close-ups gebruikt.
Kleinzoon had blijkbaar niet
zoveel geduld met al die filmerij, want op de achtergrond
hoorden we nogal eens “opa”
roepen. Een van de aanwezigen
miste het bij de machines horende water en vuur. Dampen, een blik op een lekker vuurtje, volgens
hem had dat de film nog sterker gemaakt.

T

We gaan van de ene machine naar de andere. Leo Dekkers neemt ons
mee op een helikoptervlucht in Nepal. We krijgen een mooi beeld van
9
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de prachtige omgeving. De maker heeft voor een mooie sfeertekening
gekozen, maar door sommigen wordt een voice-over toch gemist.
Doordat de helikopter vele keren heen en weer vloog, kon ook het opstijgen gefilmd worden, alsof het bij hen zelf hoorde.
Piet Thijsen zoekt het dichter bij huis. Hij gunt ons een kijkje in Saint
Malo in Bretagne. Hij mocht van zijn vrouw zomaar een dagje alleen op
stap om te filmen. We zien
de mooie oude bebouwing
met het kasteel en veel
meer. Door de lage waterstand kun je de hoogte van
de muren goed zien.
Tijd voor een beetje
geweld. In de film Bomen
rooien van ... wordt er
flink wat apparatuur en
mankracht gebruikt om
een paar gigantische coniferen te elimineren. Dat
laatste wordt uiteindelijk nog eens letterlijk gedaan door een flinke
shredder, die de dikke takken wel wil slikken. De dikke stammen worden hergebruikt. We zaten meteen goed in de film door het eerste shot,
waarbij de ‘snoeier’ naar boven gehesen werd.
Anton Joosen is ooit in het werk en leven
van de schilder Anton Strube gedoken en heeft
daar ook een boek over geschreven. René Baremans verfilmde het in de film over het leven
van Jan Strube. Een heerlijke film om naar te
kijken, waarbij ook opgemerkt werd, dat de
balans in het geluid zo goed was.
Zoals wij een feuillefilm maken, kennen ze
in het Brabantse een kettingfilm. Ander woord
voor hetzelfde fenomeen. Dit keer is het iets
anders gedaan. De lijn van de film was al uitgezet middels een grof scenario. De eerste
groep begon en elke volgende groep kreeg uitsluitend het stuk van de
laatste groep ervoor in handen. Het was een leuk resultaat en net als wij
zullen ook zij er met plezier aan gewerkt hebben. Het resultaat zien we
in de film Het lot van het lot

Han de Graaf houdt zich bij de opdrachtfilms. Dit keer denkt hij een
Droomauto te kopen. Helaas, deze zescilinder was niet voor hem weggelegd.
Leo Dekkers blijft reislustig. Nu maken we een filmische Rondreis
door Egypte. Het geeft ons een goed beeld. De film werd destijds genomineerd voor vertoning op de manifestatie van het district Brabant van
de NOVA, waar hij in de
middenmoot eindigde.
Net als wij hebben ook
onze Brabanders een kunstliefhebber in hun midden.
We zien Tigre & turtles van
Joop Wilders. In Duisburg,
vlak over de grens van Venlo
vind je een achtbaan. Geen
gewone achtbaan, maar een
kunstwerk, waar je overheen kan lopen. Er zullen wel leden geweest
zijn, die staan te popelen om er op te gaan, maar ik hoef nog niet zo
nodig.
Piet Thijsen zoekt om te filmen mensen met een zekere gedrevenheid
voor iets. Veel boeren hebben passie voor hun vak, maar staan niet te
dringen om verfilmd te worden. Dus werd het project terzijde gelegd.
Toch ging het weer kriebelen en na de nodige aarzelingen vond hij de
biologische boer Jack Verhulst van
de Hillekshoeve bereid om voor de
camera te verschijnen. De film Gedreven geeft een goed beeld van het
bedrijf en de boer zelf moet er achteraf zeker ook blij mee geweest
zijn.
We sluiten af met de Plitvièka
meren. We hebben ze bij ons op de
club al een paar keer langs zien komen. Henny van Dongen is nog niet
zo lang lid van de club en dan mag je trots zijn, als je iets dergelijks dan
al neer kunt zetten.
Hiermee is de avond aan zijn eind gekomen. Onze voorzitter bedankt
de bezoekers voor de plezierige avond en we zullen elkaar in de toekomst zeker weer ontmoeten.
!
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DUNNING KRUGEREFFECT

WERKGROEP FILM

Joke de Graaf

26 februari 2019
Jan Smeets

n hun onderzoek van 1999 ontdekten sociaal psychologen David
Dunning en Justin Kruger, dat mensen die vrijwel geen vaardigheden hebben, zichzelf vaak bijna als expert zien, omdat ze gewoon
niet begrijpen hoeveel ze eigenlijk nog moeten leren.
“Als je incompetent bent, kun je niet weten, dat je incompetent bent.”
aldus David Dunning. De vaardigheden, die je nodig hebt om een goed
antwoord te krijgen, zijn precies de vaardigheden, die je nodig hebt om
te herkennen, wat een goed antwoord is.
Leuk begin van een artikel zul je zeggen. Immers, wij SGD-ers zijn
ons heel goed bewust, dat we nog veel kunnen leren. Toch valt het op,
dat er mensen zijn, die hun film niet nabesproken willen hebben en ook
leden, die de avonden mijden, waarbij films besproken worden. Behalve
dat sommigen natuurlijk denken, het allemaal wel te weten, is er ook
een categorie, die vindt “We zijn toch maar amateurs.” Dat is dan blijkbaar een vrijbrief om maar raak te rommelen.
Nu staan we gelukkig allemaal anders in onze hobby, anders zou het
maar een saaie boel worden. De diversiteit in onze films geeft dat al aan.
En tenslotte kunnen we niet allemaal een Steven Spielberg worden.
Ik zet even vijf tips op een rijtje, die kunnen voorkomen dat je stagneert als gevolg van dit Dunning-Kruger-effect. Of populair gezegd, tips
om vooruit te komen met je filmhobby.

I

Begrijp, dat je slecht voelen over je oude werk, juist een teken is, dat je
vooruitgaat.
!

et is weer eens een volle boel, tenminste de zaal is lekker gevuld.
Zeker de vaste kern is paraat. En eindelijk de lang verwachte
Ons Kent Ons is beschikbaar. Het heeft even geduurd door alle
strubbelingen over het implementeren van de AVG in het clubgebeuren.
Leen Vos geeft vanavond sturing aan de invulling van het programma. Leen wil een avond met kijken en discussiëren over films van leden,
dit allemaal ter lering ende vermaeck. Leen trapt gelijk af met
de eerste film ‘De Biesbosch’
van Thijs Volker. We zien kleurrijke beelden van voornamelijk
de Brabantse Biesbosch. Iedereen zit met bewondering naar
zijn montage te kijken over een
zonnig dagje fietsen in die Biesbosch. Na alle loftuitingen zijn er
natuurlijk ook kanttekeningen. Thijs geen bekende muziek gebruiken en
zeker geen panfluit of de muziek moet iets met de beelden te maken
hebben. De Eenzame Herder van Gheorghe Zamfir heeft geen relatie
met de Biesbosch. Hier merk je het al, een goed verhaal wordt onderuitgehaald door het geluid. Hier zie je dus hoe belangrijk het geluid is.
Kijk ook eens naar je shots. Er zit beweging in de
shots, zoals het shot met de platbodems. Eerst gaat de
camera iets naar links, geloof ik en dan een beweging
naar rechts. Knip die eerste frames eraf. Thijs toch
was het een mooi product. Ga zo door.
Ineke Vastenhoud was op zoek naar iets wat eigenlijk naast de camera elke filmer in zijn of haar filmtas
als standaard zou moeten hebben, ze zijn er in onnoemelijke variaties ook eigen gemaakte producten de Hotshoe-extention,
of gewoon op zijn plat Nederlands flitserhouderschoentjeverlengstuk.
Ineke had dit gevonden in een fotozaak op de Voorstraat in Dordrecht.
Ineke blij. Ze kan nu gebruikmaken van haar externe microfoon.
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1. Verlaat je comfortzone. Dit voelt misschien wel prettig, maar er
groeit niets.
2. Leer je oude werk los te laten en duw jezelf vooruit.
3. Vraag om feedback op de club. Omarm kritiek, hoe vervelend en
pijnlijk het ook kan zijn. Hierdoor leer je.
4. Blijf altijd leren. Lees boeken, volg cursussen, video verandert voortdurend. Je moet meegaan met de nieuwe technieken en bijblijven.
5. Blijf weg van trends en kies je eigen weg. Kijk juist naar filmers, die
hele andere/nieuwe dingen doen en doe het zelf ook eens anders dan
anderen.

H

Ter lering ende vermaeck zien we een voorbeeldvideo van Joke de
Graaf over microfoons. Zoals bij de meesten bekend zijn er microfoons
in diversen soorten en maten en natuurlijk ook prijsklassen. Eigenlijk
voor ieder wat wils. Maar welke soort of type gebruik je nou wanneer
en waar. Dat komt naar mijn beleving niet helemaal uit de video. Voor
mij blijft het een interessant onderwerp, waar veel te weinig aandacht
aan wordt besteed.
Met beelden van de jaarlijkse rommelmarkt in Dubbeldam ‘Rommeldam’, ook van Thijs vullen we tijd tot de pauze. We zien een video waar
alle shots gemaakt zijn
op de bewuste dag, ongestructureerd achter elkaar staan. Volgens Leen
een mooi project om te
leren en om daar een verhaalstructuur in aan te
brengen. Thijs belooft,
dat hij daar mee bezig
gaat en wij wachten het uiteindelijke resultaat af. Dit jaar staat deze
rommelmarkt in ieder geval gepland op 25 mei, dus liefhebbers zet het
in je agenda of op de kalender.
Ik ken Leen als een reislustig iemand. Ik zeg wel eens tegen hem of
je komt net terug van een vakantiereis of je gaat zo. Leen heeft weer
eens een cruise gemaakt. Dit keer naar de Scandinavische gebieden en
met name het bezoek aan Sint Petersburg. We zien hoe het schip de
haven van de stad invaart en gelijk ook de eerste bebouwing, flats, flats
en nog mee flats. Natuurlijk mag dan ook een bezoek aan de Hermitage
niet ontbreken, mooie beelden van het geheel, maar jammer van die
beelden met die groothoeklens.
Grappig dat een aantal van de aanwezige leden dit niet een Leen
Vos-film vonden door de gehaaste
beelden.
Met nog wat voorbeeld video
over parallelmontage en belichting
werd onze kennis weer verrijkt,
onderwerpen waar je meerdere
avonden over kunt praten en kennis vergaren, alleen nu gegoten in een
paar video’s. We hopen op meer.
15

VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
BESTUURSVERNIEUWING
Met de algemene ledenvergadering is het bestuur uitgebreid naar zes
personen. We verwelkomen Jan Smeets, die de klappen van de zweep
al kent en Bas de Ruiter. Nu is een bestuur van dit formaat niet nieuw bij de
SGD. We kregen al in december 1964
zo’n goed gevuld bestuur en opnieuw in
1997 en 1998, dan een jaartje niet en
vervolgens weer van 2000 t/m 2004.
We zijn er blij mee, want het geeft enige
zekerheid op de continuïteit van het besturen.
Leon wordt bedankt voor zijn inzet gedurende zijn bestuursjaren. Natuurlijk blijft hij zich ook buiten het bestuur voor de club inzetten.
Jan Smeets neemt de taak als festivalcoördinator op zich. Dus voor het
Themafestival kunnen jullie je bij hem opgeven. Daarover worden jullie
uiteraard tijdig ingelicht.
CLUBPRODUCTIES
Op de afgelopen bestuursvergadering
is gebleken, dat ook de nieuwe bestuurders zich kunnen vinden in het
starten van een feuillefilm met de rest
van het bestuur. Leen zal, zoals al gezegd, de coördinatie op zich nemen. In elke volgende groep draait er een bestuurslid mee. Dat geeft
body aan de continuïteit en helpt (hopen we) mee om een goed eindproduct neer te zetten.
Over de clubfilm kan ik niet zoveel zeggen. Het zit nog steeds in het
prille beginstadium. De coördinatie ligt bij Chris en ik ga ervan uit, dat
hij iedereen ook via onze Explicateur steeds op de hoogte houdt.
Leen heeft op de avond van Werkgroep Film gezegd, dat het misschien
wel leuk is om met een groepje het hele Rommeldamgebeuren te filmen.
De aanleiding hiervoor was de vertoonde film van Thijs. Ik denk, dat als
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er iemand opstaat op staat om dit te coördineren, het dan inderdaad wel
leuk kan zijn. Dan dient er wel snel begonnen te worden, want men is
al druk bezig met de voorbereidingen. Ongeveer een week voorafgaande
aan de grootste rommelmarkt uit de regio is er het boegsprietvechten.
Op een clubavond moeten we maar even kijken of er voldoende animo
voor is.
SGD-FESTIVALS EN SPECIALE AVONDEN
Op dinsdag 19 maart vindt het jaarlijkse Vakantiefilmfestival plaats.
Gezien het aantal films en de geschatte projectietijd beginnen we om
half acht. Het is toch weer fijn, dat er zoveel leden meedoen. Tenslotte
is dit festival ooit gestart om elke doorsneefilmer op de club een kans te geven om aan een
SGD-festival mee te doen. De vakantiefilm is
naast de doorsneefamiliefilm toch het eerste,
waar de meeste filmers mee beginnen. Neem op
deze avond ook eens iemand mee, die weleens
een film op het grote doek willen zien. Misschien willen zij dan later ook wel hun film
vertonen en worden lid. Tenslotte werkt ons
enthousiasme nog altijd aanstekelijk.
Zo langzamerhand moeten we ook denken aan het Themafestival Water, dat op 8 oktober plaats zal vinden. Ter inspiratie kijken we nog naar
de films van het allereerste Themafestival, dat op 11 oktober 1994 plaats
vond. Ik schreef het al eerder. Het was toen een ware happening, die niet
op onze clublocatie plaats vond, maar in de Wielborgh. Dat kon, omdat
een paar van onze leden, daar voor de bewoners films maakten. Er waren toen maar liefst 20 films. Dat aantal is daarna nooit meer gehaald,
al was het er in 2012 erg dichtbij. Met het thema Seizoenen hadden we
toen 19 films. Op deze bewuste avond was er een jury bestaande uit
Wim Dolman, Dirk Slijkhuis en Frank Wieringa. Zij gingen niet voor
de gebruikelijke prijzen, maar meer speciale prijzen. Hans Vos haalde
met zijn film De laatste toevoeging water de prijs voor de beste closeups. Til van Dijk had de mooiste beelden met haar film Water en wind.
Lucie van Kammen had de beste speelfilm met Waaaaater!! Fred Richter ontving voor Aquamusica de prijs voor de beste themaverbeelding
en Arie Bezemer had het leukste verhaal met Restless animals. De zaalprijs was voor Fish back van Ben Prent en Harry Tromp.
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Persoonlijk denk ik, dat water een onderwerp is, waar je veel kanten
mee uit kunt en dus zeker veel films moet opleveren. Dat kan toch niet
anders?
Op de Landenavond van 28 mei blijven we dicht bij huis. We mogen
oude en nieuwe films meebrengen over Nederland. Of de avond opgeluisterd wordt door de bekende Hollandse kaasmeisjes moeten we afwachten. De aankleding van de zaal moet op deze avond een makkie
zijn en goede vulling met films lijkt vanzelfsprekend.
CLUBAVONDEN
We beginnen 5 maart met een korte algemene ledenvergadering, als
vervolg op de eerder gehouden ledenvergadering. Daarna gaan we over
naar de hierboven vermelde aanzet tot het Themafestival met het vertonen van de allereerste themafilms, die nog in ons archief zitten. Henk
Berendsen heeft ze al verzameld. Chris zal deze avond leiden. Of we
nog toekomen aan brainstormen over het komende festival is afwachten,
maar niet waarschijnlijk. Wel hopen we, dat veel leden - individueel of
in groepjes - aan een film beginnen.
Op 12 maart en op 9 april staat het team Joke-Jan-Ben weer klaar voor
een avond van de Werkgroep Computer. Vragen vooraf insturen is wel
handig, dan komen we goed beslagen ten ijs.
Over het Vakantiefilmfestival van 19 maart werden jullie hierboven al
ingelicht. Denk om de aanvangstijd!
Op 26 maart en 23 april is Leen weer paraat voor de Werkgroep Film.
Vergeet geen films mee te nemen om te bespreken! Geef ze op aan
Leen.
Op 2 april houden we weer een keer een werkavond. Vergeet niet je
camera mee te nemen. Ik mag jullie aan het werk zetten om wat scènes
filmen. Op een van de komende werkgroepavonden zullen we de resultaten bekijken.
Jan Smeets en Bas de Ruiter nemen op 16 april de nabespreking van de
vakantiefilms voor hun rekening.
Op 30 april krijgen we bezoek van Fade-In’80 uit Papendrecht. We
kijken uit naar hun films.
RTV DORDRECHT
SGD-films zijn maandelijks op RTV Dordrecht te zien. De uitzendtijden
zijn: eerste dinsdag van de maand na het journaal van 18.00 uur met
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herhalingen tot woensdag 12.00 uur en de daarop volgende zondag van
18.00 uur tot maandag 18.00 uur.
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.”
7 en 9/10 mei - Beton in de polder
Deze film van Ben van der Stigchel werd aangeboden op de jaarwedstrijd van 15 december 2018. De film laat de kazematten, c.q. bunkers
zien in Dordrecht en omgeving. Het oordeel van de jury is goed, al vindt
men de prima montage met een uitstekende voice-over wat aan de trage
kant. Hier en daar stoort het livegeluid.
4 en 9/10 juni - Plantaardig
Een opdracht betreffende cameravoering, waarbij meteen een nieuwe
camera uitgeprobeerd kon worden, gaf aanleiding tot deze film van
Ruud Meyer. Op de jaarwedstrijd van 15 december werd hij voor het
eerst aan het publiek getoond. “Alleen nog even de stem van David
Attenborough lenen en je kijkt naar een natuurfilm van de BBC.” Het
verbaasde niemand, dat de film de eerste prijs en de zaalprijs kreeg. !
19

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

12 maart

2e Algemene Ledenvergadering
en oude films Thema Water 1991
Werkgroep Computer

19 maart

VAKANTIEFILMFESTIVAL

26 maart
2 april
9 april
16 april
23 april
30 april

Werkgroep Film
Werkavond - camera’s mee
Werkgroep Computer
Nabespreking vakantiefilms - Jan Smeets en Bas de Ruiter
Werkgroep Film
Videoclub Fade-In’80 op bezoek

5 maart

Aanvang 19.30 uur

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

6 Cave Michel
7 De Griek
8 Rotronica

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 29 maart 2019
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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