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VAN DE REDACTIE

VERSLAG CLUBAVOND

Joke de Graaf

5 maart 2019
Joke de Graaf

e onderwerpen om te filmen liggen met dit mooie voorjaar voor
het oprapen. Kreten als “Ik weet niet wat ik moet filmen” zijn
dan ook een raadsel. Kijk om je heen. Er is zoveel te zien en te
beleven. Dat kun je allemaal vastleggen. En tegenwoordig hebben we bijna allemaal een mobiel in onze zak. Dus een smoes van “Ik
had mijn camera niet bij me” gaat ook niet meer op. Op ons vakantiefilmfestival heb je kunnen zien hoeveel er te filmen is.
Met al die verschillende apparaten en hun codecs kan je in de montage soms tegen problemen aanlopen. Dat merken we regelmatig met de
computeravonden. Ook als er fragmenten uit YouTube gebruikt worden.
Dan klopt de resolutie bijvoorbeeld niet of het aantal beelden per seconde. Dan is er ook nog het probleem met het exporteren. Bij het gebruik
van een te hoge bitrate kun je bij sommige apparatuur tegen afspeelproblemen aanlopen. Allemaal dingen, die op de computeravonden niet aan
de aandacht ontsnappen en waarbij tips en uitleg gegeven wordt.
Een filmclub levert veel op voor de filmer. Je bent onder gelijkgezinden, die evenveel plezier aan hun hobby beleven als jij. Je kunt je
vragen kwijt en desnoods wordt je thuis op weg geholpen. Ook op de
clubavonden leer je steeds bij. Dinsdag gaan we weer oefeningen in de
praktijk doen. Leuk om te doen, maar ook leerzaam. Je ziet dan soms
net die dingen, waar je in je eentje niet aan denkt.
En het geluid. Ook zo belangrijk, misschien zelfs wel het belangrijkste. Bekijk eens een film zonder het bijbehorende geluid. Vaak blijft er
dan niet veel over. Ja ik weet het wl, film is beeld. Dat klopt. Maar het
geluid erbij kan je film maken of breken.
Beeld, geluid, licht en weet ik allemaal meer. Bij onze hobby moeten
we veelzijdig zijn. Vooral niet vergeten: creativiteit, want dat is in eerste
instantie de basis van onze filmerij. Beheers je alle techniek uit de kunst,
maar je bent totaal niet creatief, dan blijft het moeilijk om met een interessante film te komen.
Ook in deze Explicateur vind je weer interessante informatie over
onze filmhobby. Je steekt er vast weer wat van op.
!

anavond beginnen we met een korte algemene ledenvergadering
met een paar puntjes, die snel afgehandeld konden worden.
slechts een paar puntjes dienden afgehandeld te worden. En, wel belangrijk is natuurlijk, dat Joke
de Graaf en Leen Vos officieel werden herkozen. In de
notulen kunnen de leden het
na 18 maart snel allemaal nalezen. Ook de vragen, die in
de rondvraag langs kwamen.
Al snel konden we over
naar het geplande programma
voor vanavond. De bedoeling
was, dat we de films, die nog
in het archief zijn van het allereerste themafestival met het onderwerp
Water gaan bekijken. De bedoeling was ook om, zoals we dat vaker
deden, te gaan brainstormen over het komende themafestival. Dat laatste
zal vanavond zeker niet lukken, gezien de tijd. Chris leidt deze avond.
De eerste film, die op het lijstje staat is Spido van Teun Klootwijk.
De beeldkwaliteit van de beelden is
echter zodanig, dat het niet aangenaam is om naar te kijken, dus hij
valt af.
Hans Vos was destijds nog maar
kort lid, maar heeft toch maar liefst
drie films meegedaan. De eerste
film is Laatste toevoeging water.
Volgens het SGD-archief won deze
film een prijs voor de beste closeups. Volgens Hans zelf was die prijs voor Thee en stoom. We zien een
klas met toekomstig restaurantpersoneel. Een deel krijgt onderricht in
het koken en een ander deel wordt de kunst van het bedienen bijge-
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bracht. Tenslotte volgt de afwas en zien we het schoonspuiten van een
pan. Inderdaad, de laatste toevoeging.
Met een dagje op het water genieten we mee met een tochtje door de
Biesbosch met de boot van Bob. Het was een jaarlijks tochtje met zijn
tennisvrienden. We zien Hans Vos niet in beeld, want die had het te
druk met filmen.
Thee en stoom is een mijmering over het themafestival. Terwijl
vrouwlief een kopje thee maakt, droomt Hans over een onderwerp voor
het komende festival. De combinatie van het thee zetten en de blik op
de stoomtrein is goed gevonden.
Til van Dijk deed mee met de
film Water en wind. We zien het
landschap met water en wind van
de molens. Dat de film geëerd
werd met een prijs voor de beste
beelden zal niemand verwonderen. Daar kon Til wel wat van.
Fish Back van Ben Prent en
Harry Tromp is voor velen een
oude bekende, maar krijgt als altijd de lachers op de hand. We zien
Harm van Dalen maar wat graag door Dubbeldam struinen met zijn
‘zuipende’ goudvis. De zaal vond het destijds de beste film. Een opmerking uit de zaal was: “Wat vindt de
partij van de dieren hiervan?”
We sluiten af met Restless animals.
We zien de druk bezige apen in de dierentuin. Met veel fantasie aan elkaar
gepraat door zijn vrouw Ria. Deze film
vond men het leukste verhaal.
Uit de zaal komt de opmerking, dat
van veel van deze (S)VHS-Hi8 films
de kwaliteit nog zo goed is. Nog even
wordt er gepraat over lenzen van fotoen filmcamera’s.
Er rest nog wat tijd en het leek Chris wel aardig om weer eens een
Jaarjournaal van stal te halen. Hij kiest voor het journaal van 2001,
gemaakt door Ineke Vastenhoud.
Even na half elf is het weer tijd om naar huis te gaan, vol inspiratie
voor het komende themafestival. Tenminste, dat hoop ik.
!
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VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers
at gaat de tijd toch snel. In mijn gevoel heb ik net mijn pen
neergelegd van mijn laatste “Van de voorzitter” artikel en zit
ik nu alweer het stukje voor april te schrijven. Voordeel van
dit snelheidsgevoel is, dat we weer heel snel in de lente en
zomer aankomen. Nadeel is, dat dit in je gevoel ook weer héél snel
voorbij is gegaan. Vooral als je wat ouder bent geworden, realiseer je
jezelf, dat je misschien toch nog wel wat dingen had moeten doen en dat
je daar nu nog tijd voor hebt.
Een van die dingen, die je waarschijnlijk veel te weinig hebt gedaan
is filmen. Nu zijn we met z’n allen lid van een filmclub en dan denk je
dat dit filmen toch wel snor zit. Helaas lijkt dat niet altijd het geval. Het
medium film is een uniek item om dingen vast te leggen, zoals verjaardagen, kleinkinderen, vakantie, enz. Het is een tijdsdocument, dat in
tegenstelling tot vroeger, nu tot waarschijnlijk in het oneindige bewaard
kan blijven. In eerste plaats voor jezelf, maar zeer zeker en niet in de
laatste plaats voor het nageslacht.
Zelf kijk ik via mijn mediaplayer met enige regelmaat oude films
terug en dan merk je, dat je dingen ziet gebeuren, die je allang vergeten
bent. Het fotograferen wordt ook steeds meer gedaan met de bedoeling
om memorabele momenten vast te leggen. Vervolgens doet ca 95% van
de mensen niets meer met die foto(s). In vroeger dagen werd er nog al
eens een fotoalbum gemaakt, maar ook dat zie ik om mij heen weinig
meer gebeuren. Fotograferen legt een moment vast, terwijl filmen veel
meer is dan een momentopname, emoties, plaats, omstandigheden,
omgeving, enz.
Waarom is fotograferen dan zo populair geworden? Zou dat kunnen
zijn, omdat het makkelijk is, je maakt een foto en je hebt direct resultaat.
Filmen vraagt echter wat meer en andere vaardigheden. En omdat het
schieten van beelden nog steeds geen film oplevert, hebben wij er bij de
SGD een hobby van gemaakt om van beelden een leuk en kijkwaardig
geheel te maken.
Dus mensen filmen, filmen, filmen … ik zou bijna zeggen tot je er
bij neervalt (niet doen natuurlijk).
!
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FILMEN MET FOTOTOESTEL
Jan Smeets
p een van de laatste clubavonden werd zijdelings gesproken over
het filmen met een fototoestel of wel een DSLR, dat vond ik
nou eens een mooi onderwerp om iets op papier te zetten. Een
DSLR (Digital Single Lens Reflexcamera) of digitale spiegelreflexcamera is een fototoestel waarbij, voor het zoekersysteem, gebruik
maakt van dezelfde mechanische en optische principes als bij een analoge spiegelreflexcamera's (SLR's). Zo dat is er uit.
Zo’n DSLR dat is toch een gewoon fototoestel? Yep, dat klopt, maar
de hedendaagse versies worden op een breder vlak gebruikt. Tegenwoordig zie je deze ook al bij tv-reportages, zeker als veldcamera, dus
daar waar je flexibel moet zijn. Dan veelal gemonteerd op een schouderstatief, lekker licht.
Oké, als je dan een vergelijk maakt met onze doorsnee camera’s, dan
maakt dat niks uit. Wat is nou het verschil en waarom is de een beter
dan de andere?
Laten we een tijdje teruggaan in de tijd. De meesten van ons zullen
hem nog herinneren, Frank Peters. Hij is nu een begenadigd foto- en
videograaf en destijds nog actief voor RTV Dordrecht. Frank liet ons
toen een productie zien, welke hij met zijn fototoestel had gefilmd. Voor
mij was dat een openbaring. Dat beeld en dan die kleuren, dat wilde ik
ook wel. Na lang sparen heb ik een paar jaar geleden een fototoestel
gekocht met een aantal objectieven, of zoals de meesten zeggen lenzen.
Een ding kan ik alvast verklappen met je
videocamera in de hand film je makkelijker, die
is namelijk ontworpen om zo te filmen en dat
heb je bij een fototoestel, of DSLR zoals ik
hem vanaf nu noem, niet. Je hebt altijd wel een
soort statief nodig, maar dan komt het. Zeker
als je je verdiept in de mogelijkheden, welke je
hebt met al die lenzen, ISO en F waarden,
brandpuntafstanden en sluitertijden.
Als ik weer eens op visite ben bij Leen Vos
staan daar op de bovenste plank smalfilmcamera’s uit een ver verleden, een aantal met meerdere lenzen, dus toen hadden we al die mogelijkheden. Dan vraag je je
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af, waarom kunnen de fabrikanten dat nu ook niet. Daar hebben we dan
meteen weer het verschil videocamera of DSLR. De gemiddelde camcorder of videocamera heeft een vaste lens. Oké er is een duurder segment, welke ook verwisselbare lenzen heeft, maar dat gaat heel veel
boven ons budget. Als je alleen al de losse lenzen neemt. Deze kosten
vaak al meer dan de gemiddelde videocamera en dan hebben we het nog
niet over cinelenzen, welke er speciaal zijn voor video. Bij deze lenzen
is de F-waarde (diafragma) vervangen voor de T-waarden, die in het
duurdere segment ook nog eens traploos zijn.
Dan komen we nu bij de vraag: “Waarom willen we video opnemen
met een camera ontworpen voor foto’s?” De meeste videocamera’s
hebben kleinere sensors en vaste zoomlenzen en dan komt het voordeel
van die DSLR met zijn grotere sensors en verwisselbare lenzen te voorschijn. Immers alles draait om licht, hoe meer licht hoe beter. Dat is
voor mij ook altijd een van de eerste dingen, die ik doe. Kijken naar de
voorkant, hoe groot is dat gat waar het allemaal doorheen moet.
Dan krijgen we het audiodeel. Hiermee is de videocamera beter uitgerust, dan de DSLR. Je hebt daarbij altijd een losse audiorecorder
nodig voor goed livegeluid.
En dan het volgende. Iets waar we bij videocamera’s weinig stilstaan.
Bij DSLR’s gebruiken we de sluitertijd en diafragma om de belichting
te regelen, samen met ISO-waarde, dus je bent meer met het beeld bezig, terwijl we dit op een videocamera met de Gain-instelling moeten
regelen en vaak vergeten. De sluitersnelheid is
niet echt beschikbaar, tenzij men op zoek is naar
een speciaal effect. De beschikbaarheid van het
diafragma is op een videocamera beperkt, omdat
bij de kleine sensoren de lens vrij snel in diffractie komt. Bij kleinere diafragma’s en krijgen we
daarom een lagere resolutie. En dit laatste zien
we vooral weer bij het filmen met een telefoon
wat steeds meer een gemeengoed gaat worden.
Als het licht iets minder is, zien we dat in de beelden. Dat komt voornamelijk door die kleine sensor.
Maar waar draait het nou echt om bij een DSLR? Wel, wat dacht je
van de scherptediepte. Net als in de wereld van digitale foto's zijn er
categorieën en camera's. Video-compatibele DSLR's zoals de Canon 5D
MKII werden al snel omarmd door professionele filmmakers om wat hij
kan. Canon heeft heel lang een voorsprong gehad in deze sector, waar
6

ze het nu een beetje laten liggen en ingehaald worden door de andere
merken. De magie die video-DSLR's bieden bestaat niet alleen uit hun
grote sensoren (vergeleken met videocamera's). En ook niet met het oog
op een vaak hogere resolutie, immers 1080 en
720 is wat het is, en een grotere sensor biedt
niet altijd een hogere resolutie. Deze grotere
sensoren kunnen makkelijker werken met een
kleinere scherptediepte. Natuurlijk is het niet
zozeer de sensorgrootte, alswel een bepaalde
lensopening en brandpuntsafstand, dat men
een kleiner of smaller DOF (Depth Off Field)
krijgt, met een grotere sensor als het gebruik van de diverse lenzen met
een langere brandpuntsafstand voor dezelfde beeldvergroting. Dit laatste
is toch wel de heilige graal voor veel filmmakers: die smalle DOF waarmee de videograaf een onderwerp kan isoleren en daarnaast het creëren
van een meer “filmische” uitstraling voor je shots.
Wil je lekker gewoon recht toe recht aan filmen? Doe dat dan lekker
met je videocamera Wil je je beelden er echt uit laten springen, ja dan
weet ik het wel.
!
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WERKGROEP COMPUTER
12 maart 2019
Joke de Graaf
en flinke groep zit klaar om de montagekennis te vergroten. Ikzelf
mag beginnen met de vragenronde. We verdiepen ons in het opslaan van een titel voor later gebruik. Daarbij worden ook meteen
tips gegeven voor het gebruik van een titel, die dezelfde lay-out
moet krijgen als een titel eerder in de montage gebruikt.
Paniek! Inplaats van filmbeelden in
een montageproject komen er allemaal
vraagtekenbeelden te voorschijn. Gelukkig hoeft je niet in de stress te schieten, want dat betekent alleen maar, dat
het programma de beelden niet kan
vinden. Even linken en het probleem
lost vanzelf op. Hierbij komt ook het
maken van subclips aan de orde. Soms
kan dat handig zijn. Natuurlijk is ook
het automatisch opslaan van reserveprojecten prettig voor als er iets mis
gaat. We laten het zien.
Als je laptop te licht blijkt voor je montageprogramma, dan heb je
een probleem. We duiken erin en wijzen op het rekenprobleem, dat een
i3-processor heeft met monteren van video.
Tijd voor audio ducking. Jan Smeets leidt ons door de verrassende
mogelijkheden in Premiere CC en Audition. Een enkele klik en muziek,
voice-over en livegeluid is in perfecte harmonie. Toch nog niet helemaal
perfect? Even spelen met de schuivers en het programma past het aan.
In de Explicateur van mei 2018-blz. 17 is de uitleg terug te vinden.
Ben van der Stigchel leert ons weer de nodige trucs en geeft tips over
Pinnace Studio. Omdat dit al eerder langs kwam hebben we hier geen
uitleg over doorgezonden.
Het is half elf voor we er erg in hebben. Met een hoofd vol nieuwe
kennis gaan we naar huis. De uitleg is inmiddels uitgewerkt en doorgezonden. Daarnaast is ook de verzamelde uitleg met index van 2017 en
2018 eindelijk klaar en doorgezonden. Handiger als naslag, dan al die
maandelijkse losse bestanden.
De volgende keer komt kleurbewerking aan de orde.
!
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VAKANTIEFILMFESTIVAL
19 maart 2019
Ben Mars

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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oor het grote aanbod van films zijn we deze avond een half uur
vroeger dan gebruikelijk begonnen. Het is gezellig druk en na
een welkomstwoord van de voorzitter wordt direct met de vertoning van de aangeboden films begonnen.

St.Petersburg door Leen Vos
Leen en Tineke hebben
afgelopen zomer een
cruise gemaakt met als
hoogtepunt een bezoek
aan de stad St. Petersburg. Via haar buitenwijken, die nog uit de
Sovjetperiode stammen
en opvallen door haar
smakeloze betonmassa’s
komen we in het centrum. Als hoogtepunt
besteedt de film aandacht
aan het nationaal museum Hermitage, waarin tienduizenden kunstwerken vallen te bewonderen.
Oostenrijk 2010 door Henk Berendsen
In deze film krijgen wij bijzondere opnamen te zien van dit mooie land.
Veel aandacht wordt besteed aan de talrijke gevarieerde landschappen,
die in Oostenrijk vallen te bewonderen. Henk voert ons over alpenweiden, door bergen, grotten, kloven en langs meren met als einddoel een
restaurant, waarin als beloning voor de lange wandeling een smakelijke
maaltijd wordt gebruikt.
Texel door Ben Mars
Ben verfilmt hier een daguitstapje
vanuit den Helder naar Texel. Het
Waddeneiland is bedekt met duinen
10

en graslanden. Nadruk wordt gelegd op onder andere de vuurtoren, het
symbool van dit eiland en het dierenpark Ecomare, waar verzamelingen
vissen en groepen zeehonden zijn te bekijken.

landt men veilig. De film eindigt met het inpakken van alle zaken en de
terugkeer naar huis.

Curaçao door Henk Nieboer
Henk geeft een levendige beschrijving van de belangrijkste aspecten van
dit eiland. Uitvoerig worden wij op de hoogte gesteld van haar geschiedenis en cultuur. Bovendien krijgen we een goede indruk van haar
landschappelijk- en stedelijk schoon. Tenslotte laat de film de mooie
noordkust zien, die uitmunt door haar grillige rotspartijen en wijde baaien.

Denemarken 2018 door Wim van der Graaf
Op de voet volgen wij hier een reis door Denemarken. Wim geeft de
weg, die wordt gevolgd, regelmatig door middel van een kaart aan. Via
opnamen, die vanuit de auto zijn genomen krijgen wij een duidelijk
beeld van de reis. Denemarken lijkt in veel opzichten op Nederland,
ware het niet ,dat het heuvelachtige landschap, dat wij in Nederland niet
kennen ons onmiddellijk in het buitenland plaatst. We wonen een lokaal
feest bij en zijn getuige van een gevecht op smalle balken boven water,
wat eindigt in een nat pak van de deelnemers.

Wim en Rina kunnen het niet laten door Wim Heijligers
Wat kunnen zij niet laten? Dit blijkt uit het verloop van de film. Ook
Wim en zijn vrouw hebben hun
vakantie in Oostenrijk doorgebracht. Na enkele bergopnamen
komt men op een hoogte, waar
nog sneeuw te zien is en waar de
sport paragliding wordt beoefend. De dieptes zijn duizelingwekkend en boezemen een zekere angst in. Het is de bedoeling
om met een parachute naar beneden te springen. Doen we het
of doen we het niet? Wim en
Rina trekken de stoute schoenen aan en wagen de koene sprong. Gelukkig heeft de film een goed einde, heelhuids komen beiden op de grond.

Palmitos park door Jan Smeets
Het Palmitospark bevindt
zich op een van de Canarische eilanden, waar in tegenstelling tot het toeristische gedeelte stilte en rust
overheerst. De film toont
een prachtige natuur. Er
zijn mooie opnamen van
grote verzamelingen planten en struiken te zien en
er is veel aandacht besteed
aan de verschillende diersoorten, die het eiland bevolken.

Een onvergetelijke belevenis door Gérard Wagemakers
Deze film toont ons een ballonvaart in de omgeving van Woerden. Aan
alle aspecten, die hiermee te maken hebben
wordt aandacht besteed. We beginnen met het
opblazen van de ballon door middel van een
ventilator en het verwarmen van de lucht tot
een temperatuur van ongeveer honderd graden. Als de ballon tenslotte klaar is voor vertrek, stijgt men op en krijgen we een aantal
schitterende luchtfoto’s te zien. Tenslotte wordt de daling ingezet en
11

Poppenhuizen door Jaap Huisman
Tijdens zijn vakantie in Spanje heeft Jaap een film gemaakt over poppenhuizen. Hiertoe is een museum bezocht, dat omtrent dit onderwerp
is gespecialiseerd. Uitvoerig wordt in de film verslag gemaakt van de
betekenis van poppenhuizen en zien we de verschillende modellen poppen en miniatuur meubilair, die in de loop van de eeuwen in de mode
waren.
Cirkels door Albert van der Veen
Helaas heeft men om technische redenen de vertoning van deze film
moeten afbreken.
12

Florence door Aart Versendaal
Florence is een prachtige
stad en een dankbaar object
om te filmen. Hiervan heeft
Aart dankbaar gebruik gemaakt. In deze film krijgen
we opnamen te zien van onder andere de beroemde
Dom, het Baptisterium de
Ponte Vecchio en ga zo maar
door. Uitvoerig werd stilgestaan bij de geschiedenis en
voornaamste kenmerken.
Opvallend zijn de verfilmingen van het detail. Ik denk hierbij aan de
deuren van het Baptisterium, die rijkelijk van Bijbelse voorstellingen
zijn voorzien. Tenslotte een beeld van de rivier de Arno, die dwars door
de stad stroomt.
Georgië door Henk Nieboer
Georgië is een land, dat in het grijze verleden moeilijk was te bezoeken.
Tegenwoordig is dat anders en kunnen wij zonder meer een tocht naar
de Kaukasische republieken maken. Hiervan heeft Henk dankbaar gebruik gemaakt. Op zijn eigen grondige wijze geeft hij ons met behulp
van zijn opnamen een uitvoerige beschrijving van het land, haar geschiedenis, haar steden, het platteland met haar rotsachtige landschappen en dorre woestijnen. Veel aandacht wordt besteed aan de kerken en
kloosters. Diverse orthodoxe kerkdiensten zijn hier verfilmd, waarbij de
begeleidende koormuziek duidelijk hoorbaar is.
Eindelijk komen wij aan het meeste spannende gedeelte van de avond,
namelijk de puntentelling, die tenslotte tot de volgende uitslag leidde:
1. Aart Versendaal
2. Leen Vos
3. Henk Nieboer
Deze drie winnaars werden beloond met een mooie prijs.
Na het slotwoord door de voorzitter konden we terugzien op een prachtige avond en tevredengesteld naar huis gaan.
!
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HET LICHT
Leen Vos
et is mogelijk om de camera te pakken en stomweg te gaan filmen. Maar om wat meer beslagen voor de dag te komen met je
productie is een goede voorbereiding belangrijk. Hierover is al
vaker geschreven en gesproken bij de SGD, maar er zijn toch
wat zaken die meer de aandacht verdienen, zoals belichting en het geluid. Over licht is veel te zeggen en te schrijven, maar ik zal me beperken tot wat belangrijke zaken, die toch eenvoudig zijn toe te passen.
Probeer zoveel mogelijk om buiten te filmen en gebruik te maken van het daar aanwezige licht. Buiten is het licht het mooist en er is
haast altijd wel genoeg aanwezig. Bovendien het kost niets en er is haast
geen voorbereiding nodig. Je hebt geen gedoe met lampen en kabels.
Als je binnen filmt en als het donker is, dan moet je met extra licht aan
de slag. Zorg voor voldoende lampen en kabels. Mooi is het als je de
lampen op een statief kunt zetten. Dat is handig voor een snelle verplaatsing en om de juiste hoogte te bepalen. Let er bij het filmen op dat al die
attributen niet in beeld komen. Kijk naar de
te verlichten plaats, let op dat het aan je
verwachting voldoet.
Als je lampen gebruikt, krijg je ongetwijfeld ook onbedoelde schaduwen en dat
is niet zo mooi. Als je aan de andere kant
of aan de achterzijde een lamp plaatst, dan
is de schaduw weer op te heffen. Blijf net
zo lang schuiven tot je geen schaduw meer
ziet. Zorg ervoor, dat de lampen niet recht
in de lens schijnen, want dan ziet de camera
niets meer.
Soms kun je met een flinke zaklamp o.i.d. uit de voeten en dat
is super handig. Je kunt er mooi mee richten en je zit niet aan een snoer
vast. Dus je kunt er alle kanten mee op. Hou de lamp wel stil om ongewenste lichtbewegingen te voorkomen. Als je in een ruimte met ramen filmt, werk dat altijd met je rug naar het raam. Als je namelijk naar
het licht toe filmt, dan krijg je gegarandeerd last van tegenlicht.
Soms zijn er allerlei trucjes toe te passen, die weinig of geen geld
kosten. Ik heb beroepsmensen bezig gezien met witte paraplu’s, een

H
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plaat wit piepschuim en zelfs een met een witte handdoek om van de
reflectie van het licht gebruik te maken. Oefening baart kunst in deze.
Ga aan de slag en probeer tot een resultaat te komen, waar je mee voor
de dag kunt komen.
Laatst las ik het volgende, waar ik het geheel mee eens ben:
“Wat is het belangrijkste onderdeel bij het filmen? Iedereen zal zijn
eigen vak het belangrijkste vinden, zo zal een scenarist het scenario
noemen, een regisseur de regie, de cameraman het beeld en de geluidsman het geluid. Maar uiteindelijk gaat het om het licht. Zonder licht
geen beelden. Licht is een fundamenteel onderdeel van de film.”
Wat hebben wij toch een heerlijke hobbyom al die hier boven
genoemde onderdelen zelf te mogen en kunnen uitvoeren. Dan heb ik
het nog niet eens over het maken van muziek keuzen, tekst schrijven,
voice-over toepassen en noem het verder zelf maar op. Ga eens aan de
slag en probeer tot een gewenst resultaat te komen. Neem er de tijd voor
en ga eventueel met anderen aan de slag.
Indien er leden zijn, die wat over het onderwerp licht willen
schrijven of op bovenstaande willen reageren of aanvullen zou ik zeggen : “Graag, ga je gang. Hoe meer info hoe beter.”
!
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WERKGROEP FILM
26 maart 2019
Jan Smeets
a diverse berichtgevingen van onze secretaris, dat Chris in het
ziekenhuis was opgenomen, konden vanavond hem gelukkig
weer op zijn vertrouwde plek begroeten. Dus de avond werd
afgetrapt door de voorzitter, Chris.
Werkgroep Film, weer een avond onder de bezielende leiding van Leen
Vos. We gingen van start met de film welke het op de Vakantiefilmavond liet afweten: Cirkels van Albert van Veen. Even ter herinnering.
De film haperde, daarom werd de projectie gestaakt op verzoek van
Albert. Ik had die avond de USB-sticks in mijn bezit, dus de volgende
ochtend rap inhoudelijk gekeken naar de data via het vrij simpele programmaatje ‘MediaInfo’ en ja hoor, Eureka. Het euvel werd duidelijk,
een bitrade, welke wat aan de hoge kant was en het gebruik van beelden
van YouTube. Nu hoor ik de meesten al denken, wat zou dat. Het aantal
frames per seconde is daar nog al eens afwisselend en dan in combinatie
met het montageprogramma
kan dit wel eens fluctueren
en dat was het in dit geval.
Onze archivaris, je
weet wel de oom van, had in
zijn goedheid de film omgezet naar een lagere bitrade,
wat resulteerde in een korte
film waarin de wereld van de
grootste wiskundige Archimedes voorbij kwam. Het
idee van de film had zijn oorsprong door het bezoek aan een museum tijdens zijn vakantie in Italië.
Albert had de film ook Archimedes kunnen benoemen, maar dan wisten
we gelijk waar het over ging.
Wat hebben we hieruit geleerd? Controleer altijd je instellingen,
ga er niet blind vanuit: de vorige film was goed dus….. Het eindresultaat, ofwel de uiteindelijke vertoning is afhankelijk van een aantal factoren en niet altijd van hoe mooi je beelden zijn. Een en ander zal weer
eens op een computeravond belicht worden.

N
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De volgende film was Ho Chi Minh Stad van Ben Mars, beelden van
zijn rondreis door Vietnam,
welke aan elkaar waren gekoppeld met Vietnamese muziek.
Ben had, wat later bleek de
film niet in breedbeeld gemonteerd, terwijl de beelden wel in
breedbeeld waren opgenomen,
waardoor je de bekende zwarte
balken krijgt. Ben gebruikte
deze om daar de ondersteunende tekst in te zetten en dan
hebben we de volgende discussie: de grootte van het lettertype, dat mag
gerust kleiner. Lekker subtiel, net voldoende zodat het goed leesbaar is,
is genoeg.
Wim van der Graaf had een verslag gemaakt van een NL.Doet
actie in de Stadskas De Oude Beer, ingeklemd tussen de Rijksstraatweg
en de A16. Deze A16 was voor Wim de storende factor. NL.Doet werd
dit jaar gehouden in het weekend
van 2 en 24 maart en we schrijven de avond van vertoning 26
maart. Wim had dit dus rap in
elkaar gemonteerd. “Nou ja”,
denk je, “bij de tv doen ze niet
anders.” Maar daar accepteren ze
het storende omgevingsgeluid en
Wim wou dit weg hebben en dat
is niet makkelijk. Het verwijderen van het achtergrondgeluid van een rijksweg.
Realiseer je: elke auto heeft zijn eigen geluidsprofiel en als die ook nog eens naast en met elkaar langs je denderen. Ja dan heb je in je geluid
een probleem.
Toevallig herinner ik me een interview
op tv kort geleden, waar de interviewer goed te
verstaanbaar was, maar de geïnterviewde had
een hele boel achtergrondlawaai. Wat blijkt dan?
De interviewer had zijn tekst in de studio opnieuw ingesproken. Wim had natuurlijk met de Noise-Reduction het

achtergron geluid willen weg werken, waarbij je dan een vervorming in
je geluid krijgt, waardoor de tekst niet duidelijk verstaanbaar is. Het
enige leerpunt van deze productie.
Met nog wat raadzame tips voor Wim gingen we genieten van de
pauze. Leen was aan het fröbelen geweest en had zijn schorpioenstatief
gekoppeld aan een eenbeen-statief. Vervolgens liet hij nog een aantal
producten zien welke hij, volgens Ruud, met zijn klantenkaart bij de
Action had bemachtigd. Deze zaken vind ik een van de leuke kanten van
onze hobby het inventieve, het zelf in elkaar fabrieken van je gereedschap. Leen had het geheel samengebouwd op zijn schorpioenstatief met
de camera, microfoon en ledlamp. Ik miste alleen nog een monitor.
In navolging van de vakantiefilm van Sint Petersburg van Leen
Vos was Jaap Huisman in zijn archief gedoken en had een korte film
gemaakt. Met beelden in 4:3 bracht Jaap ons weer even terug. Rap gemonteerd, maar een beetje onsamenhangend zagen we weer de markante
punten van Sint Petersburg voorbij komen. We zagen o.a. de graftomben van tsaar Peter de Grote en tsarina Catherina de Grote, welke door
hun reisgeld, wat op de tombe lag, met de pont richting de Griekse mythologie en uiteindelijk op Kreta belanden. Geintje, een mooie verdraaiing van feiten van mij persoonlijk. Er lag geld op de kist vandaar.
Jaap gaf voor en na de film een beknopte uitleg, en eigenlijk was
dit iets wat in de film hoorde. Maar dan krijgen we het. Ga ik met de
voice-over, welke we hier misten, enkel feiten opdreunen of iets vertellen over de reis.
Met de film Museum More van Henk Nieboer vervolgden we de
avond, Henk had zijn Museumjaarkaart weer eens gebruikt om het Museum More in Gorssel te bezoeken. Het grootste museum voor Moderne
Realisme. Ik weet nog geeneens wat oud realisme is, maar gelukkig
heeft Henk er kijk op.
Aansluitend kregen we ook nog een film van zijn bezoek aan
kasteel Ruurlo met werken van Carel Willink. Museum en kunst een
onderwerp waar je volgens mij Henk voor wakker kunt maken en dan
moet je rap naar de uitknop bij hem zoeken. Die man kan daar uren over
praten. Maar de films waren prachtig. Ik hoorde een kreet van ‘met hart
en ziel gemaakt’. Ja als dit je passie is, kun je hier uren over vertellen en
dat vond ik ook wel goed. De informatie was niet te veel maar voldoende.
De beelden gezien hebbende nodigt dit weer uit om daar ook
eens een bezoek te brengen.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
n de vorige Explicateur heb ik een beetje geknoeid met de agenda.
Gelukkig stond ook alles vermeld in het artikel Van het bestuur en
is de agenda ook nog eens op onze website te vinden. Het riep wel
wat vragen op, maar problemen hebben zich niet voorgedaan.
Onze voorzitter heeft ons weer even laten schrikken door een onverwachte ziekenhuisopname. Gelukkig mocht hij al snel naar huis en
daardoor hoefde hij zelfs geen clubavond over te slaan.

I

FEUILLEFILM
Op de clubavond van 26 maart heeft Leen
laten weten, dat hij een eerste opzet op papier heeft gezet voor de feuillefilm. Binnenkort zal de eerste groep - lees het bestuur - er mee aan de gang gaan. De coördinatie zal door Leen Vos gedaan worden.
ROMMELDAM
Thijs Volker heeft van
2017 en 2018 opnamen
gemaakt van dit jaarlijks
terugkerend festijn. Ook
zijn er opnamen van het
eraan voorafgaande boegsprietvechten. Deze ontmoeting van Dubbeldamse
scholen gebeurt op een
andere dag, maar is wel
onlosmakelijk verbonden
met Rommeldam. De opnamen zullen binnenkort verspreid worden, zodat eenieder daarmee een
montage kan maken. We zien dit als een mooie oefening en ik ben benieuwd naar de misschien wel zeer verschillende resultaten. Natuurlijk
staat het iedereen vrij om ook dit jaar opnamen van Rommeldam te
maken en dat hiermee te mixen. Met dank aan Thijs voor het beschik19

baar stellen van het materiaal.
SGD-FESTIVALS
Het Vakantiefilmfestival kan weer een succes genoemd worden. Een
paar dingen vielen er te betreuren. Dat betrof in de eerste plaats de film
van Albert van der Veen, die ontzettend haperde, waardoor de projectie
onderbroken werd. De film kreeg een herkansing op de avond van de
Werkgroep Film, maar kon natuurlijk niet meer meedingen naar een
prijs. Daarnaast misten
we een paar van de leden, die films hadden
ingeleverd. Twee door
onverwachte omstandigheden en een was er
gewoon niet. Waarom?
Geen idee. Er was ook
geen afmelding. Onverwachte omstandigheden, waardoor je helaas
niet aanwezig kan zijn, dat kan nu eenmaal gebeuren. We hebben niet
vaak meegemaakt, dat men een film inlevert, terwijl men vooraf al weet,
dat men niet aanwezig is en dat ook niet meldt. Dat vind ik persoonlijk
niet in de haak. Als je een film opgeeft, dan gaan we ervan uit, dat je
aanwezig bent. Anders laat je de film gewoon liggen tot een volgend
festival. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Voor een van de prijswinnaars had ik de film naar achteren geschoven
in het programma, omdat hij pas laat aanwezig kon zijn. Vliegtuigen
hebben soms te maken met vertraging. Helaas, ook dit keer was dat het
geval en Aart ging het niet meer redden. Voor de foto’s op de website
was het al opgelost. Het lijkt
er misschien op, maar het is
geen postuum eerbetoon. Zijn
prijs kreeg hij de week daarna
uitgereikt.
Nu weer allemaal aan het werk
voor het Themafestival Water. Opgeven hiervoor kan bij
Jan Smeets.
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Op 28 mei hebben we onze Landenavond. We blijven dit keer dicht bij
huis. We bezoeken Nederland met onze films. Oude en nieuwe producties kunnen op deze avond meegenomen worden.

Op 14 mei hebben we een spreker. Hans Leupe maakt ons wijzer betreffende filmtechniek en beelduitsneden. Bij IJsselstreek-Draaiboek hingen
ze aan zijn lippen. Dus zeker een avond, die je niet mag overslaan.

CLUBAVONDEN
Op 2 april hebben we een werkavond. Camera’s meenemen! Er worden
groepjes gevormd en we gaan scènes opnemen. Wel na eerst een en
ander op paier gezet te hebben voor een zo goed mogelijk resultaat. Als
iedereen de shots thuiskrijgt, dan kunnen we allemaal een montage
maken. Bij de Werkgroep Film op 23 april zullen we de resultaten
bekijken en bespreken.
Op 9 april hebben we de Werkgroep Computer. Jan Smeets heeft een en
ander voorbereid over
kleurbewerking. Joke
heeft een item over het
maken van de ultieme
zwart-witbeelden en Ben
van der Stigchel duikt
weer in de gebeimen van
Pinnacle Studio.
Op 16 april nemen Jan
Smeets en Bas de Ruiter
het voortouw bij de bespreking van de vakantiefilms. Films die niet aan bod komen, schuiven
door naar de Werkgroep Film van 23 april of later.
Op 30 april komt Fade-In’80 uit Papendrecht bij ons bezoek. Het is
altijd weer leuk om te zien, wat andere clubs in huis hebben qua filmerij. We kijken er naar uit.
Op 7 mei hebben we opnieuw Werkgroep Computer.

SEIZOENAFSLUITING
Als gebruikelijk sluiten we het voorseizoen af met een barbecue. De
barbecue wordt weer besteld bij
de bekende slager. Ook komt er
iemand mee om de barbecue te
bedienen. De kosten worden
nog definitief doorgegeven. Vorig jaar is er een bijdrage gedaan
vanuit de clubkas, waardoor
leden slechts 10 euro betaalden.
Hierover zijn op dit moment
nog geen afspraken gemaakt,
maar jullie worden op de hoogte
gehouden. We willen tijdig weten hoeveel personen er komen. Je kunt
dat opgeven bij de penningmeester. Partners zijn natuurlijk als vanouds
van harte welkom.
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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
18.00 uur tot maandag 18.00 uur.
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 voiceover 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. !

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
2 april
9 april
16 april
23 april
30 april
7 mei
14 mei
21 mei
28 mei

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

8 oktober

THEMAFESTIVAL WATER

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:
7 Rotronica
achterzijde buiten - Mythos
9 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 15 Cave Michel

U DENKT TOCH OOK AAN
ONZE ADVERTEERDERS?

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 3 mei 2019
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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