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et de zomer in zicht wordt men over het algemeen weer enthousiaster betreffende het maken van opnamen. Ik moet eerlijk zeggen, dat het weer op dit moment niet erg meewerkt.
Een tikkie warmer mag van mij wel. Maar ... enthousiasme
werkt aanstekelijk, dus we gaan lekker aan de slag. Ergens in het achterhoofd zit vast al een ideetje te broeden voor het thema Water. Alle tijd
nog om het voor elkaar te boksen. Samen filmen, ook zo lekker. Door
op de club weer eens in groepjes aan de gang te gaan, blijkt ook weer
hoe aanstekelijk dat werkt. Er is geroepen om meer en daar gaan we aan
werken.
Soms zegt men wel, dat de film gemaakt wordt op de montagetafel.
Deels is dat ook wel zo, maar je moet niet vergeten, dat alle filmdisciplines onderdeel van het geheel zijn. Je hebt niets te monteren, als je geen
opnamen hebt. “Jawel hoor”, hoor ik daar iemand zeggen, “Je kunt
beelden van YouTube gebruiken.” O, daar kwam dus geen camera aan
te pas om die te maken? Toch wel.
En inderdaad, bij sommige animatie- of tekenfilms wordt geen camera gebruikt. Toch kun je spreken van opnames. Ze worden op de computer of op de tekentafel vorm gegeven. Dat is het begin van het proces.
In feite is zelfs dat niet het begin. Elke film begint in je hoofd. Het
idee. Dat krijgt daar langzamerhand vorm. Je vraagt je hierbij af:
• is het idee eenvoudig genoeg
• leent het zich voor visualisering
• bezit het aanleg voor actie
• kunnen de personages zich ontwikkelen
• zijn er mogelijkheden voor conflict en climax

Elk verhaal bevat deze elementen, hoe klein soms ook.
De volgende stap is de synopsis. Een synopsis is een korte samenvatting van het verhaal en wordt meestal gebruikt om kort en bondig het
verhaal ‘te verkopen’. In ons geval om enthousiast te maken. Het bevat
geen dialogen, die komen pas later aan bod.
De derde stap is het treatment of de story outline. De synopsis wordt
verder uitgebreid, maar nog altijd zonder dialogen. Of je maakt een
script, waarvan uit het scenario geschreven kan worden.
Het scenario is de blauwdruk van je film. Het moet compleet zijn,
voor zover het de handelingen en de dialogen betreft. Niet voor wat
betreft technische en artistieke inbreng, die van anderen bij de verfilming wordt verwacht. Er zijn regels voor de opzet van een scenario,
zodat je een overzichtelijk geheel krijgt.
Het scenario wordt uitgewerkt in een draaiboek/storyboard en later
in een draaiplan. Het draaiplan is het laatste document voor we aan de
opnamen beginnen. Het bevat het tijdstip van de opnamen, de locaties,
de rekwisietenlijst, de materiaallijst en wat iedereen moet doen.
Over al deze elementen valt veel te vertellen, maar daarvoor is in de
Explicateur te weinig ruimte. Wel kan het op de club ooit een keer behandeld worden. Natuurlijk kunnen bij een eenvoudige film stappen
overgeslagen worden. Bij een vakantiefilm is het meestal zoveel mogelijk schieten en later zien wat je ervan kunt maken. Maar zelfs dan zal
dit alles, al is het maar imaginair, aan de orde komen.
Ga je een uitgebreidere (speel)film maken met een groep, dan komt
er natuurlijk nog meer bij kijken. Je kunt dan denken aan
• voorbereiding (over-all bespreking)
• opnameschema (ook tijdschema)
• taakverdeling
• technische middelen (beschikbaarheid daarvan)
• communicatie (callsheets)
• productie (bewaking op haalbaarheid en voortgang)

Als je van mening bent, dat je idee een film kan worden, dan ga je het
verder uitwerken. Hierbij zul je het nodige moeten noteren. Dat wordt
je premisse: het bondig formuleren van je idee. Een goede premisse
wordt genoteerd als een korte zin, die uit drie gedeelten bestaat:
• het eerste gedeelte verwijst naar het karakter
• het tweede gedeelte verwijst naar het conflict
• het derde gedeelte verwijst naar de conclusie

De start is dan de over-all bespreking. Je gaat met de premisse naar de
groep en kijkt hoe je van hieruit verder aan het werk gaat. Of je hebt nog
helemaal niets en vergelijkt de diverse ideeën met elkaar. Een keuze
wordt gemaakt. Is de groep erg groot, dan kan een kleinere kern de
eerste opzet maken, maar daarna zul je toch met elkaar om tafel moeten
om de diverse taken te verdelen.
Ja, er komt heel wat bij kijken, maar het is wel hartstikke leuk. !
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Joke de Graaf

lweer een maand voorbij en zijn we allemaal een tikkeltje ouder
geworden. Op zich niets bijzonders, want dit gaat al een eeuwigheid zo. Voor de meeste mensen is dit ouder worden dan ook
geen probleem. Het gaat zoals het is, punt. Wel zou het jammer
zijn, als je de tijd die je hebt, niet
zinvol besteedt. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ouderen, maar
zeker ook voor jongeren. Of deze
vrijetijdsbesteding nu bestaat uit
sporten of een andere creatieve
hobby, dat maakt niet zoveel uit.
Regelmatig hoor je mensen, die
de hun pensioen naderen, dat ze er
feitelijk tegenop zien, omdat ze
geen hobby hebben en dus met hun vrije tijd geen raad weten. Nou dit
probleem kennen we bij de leden van de SGD niet. Wij hebben een héél
leuke hobby, waar je
naar eigen inzicht
veel of weinig tijd in
kan steken. Soms
zijn er weleens momenten, dat het filmen wat minder is,
maar dat verandert
vaak wel en wordt er
weer volop aan de
diverse projecten
gewerkt. Het voorjaar met alle lentekleuren en vooral prettige temperaturen geeft ook vaak
een positieve boost aan het verlangen om weer volop te gaan filmen.
Dus SGD-ers pak je camera en ga filmen, in de vakantie, aan zelf
bedachte onderwerpen of in groepsverband met andere SGD-leden. In
de tweede helft van het seizoen kunnen we dan weer met z’n allen naar
die leuke filmpjes kijken.
!

et is lang geleden, wat we een werkavond hebben gehad. Meestal wordt er uitleg gegeven en kan men in de zaal lekker achterover geleund luisteren. Vanavond moeten we aan de bak met de
camera in de aanslag.
Enige tijd geleden ben ik bezig geweest om VHS-materiaal over te
zetten en op te knappen. Daarbij kwam ik ook een oefening tegen, die
we op de club gedaan hadden. Het betrof het verfilmen van een scène op
een clubavond. Op een avond werd een uitgeschreven scène uitgereikt
en we moesten daar in een groep een draaiboek van maken en vervolgens verfilmen. Het werd uitgestreken over twee avonden.
Het idee is uit de kast getrokken en in deze snelle tijd
gaan we ervan uit, dat alles
op een avond te realiseren
valt. Ik heb het op me genomen om op deze avond het
voortouw te nemen. Vooraf is
doorgegeven, dat er camera’s
meegenomen konden worden
en wat we zullen gaan doen.
Klokslag acht uur zit iedereen gereed met de camera in de aanslag.
Ineke heeft zelfs meerdere statieven bij zich. Twee daarvan blijken voor
de weggeef. Daar hoeft echt niet mee geleurd te worden. Het driepootstatief gaat naar Albert V., die een paar jaar geleden zijn eigen statief
naar de rommelmarkt gedaan heeft, omdat hij het toch niet gebruikte.
Daar heeft hij spijt van gekregen, want nu is hij lid van de SGD. Van het
eenbeenstatief is Henk N. de nieuwe eigenaar geworden. In de loop van
de avond bleek het voor meerdere functies ingezet te kunnen worden,
van wandelstok tot wapen.
Doordat er geen projectie nodig is, kunnen de tafels blijven staan.
Voor sommigen betekent het even zoeken naar een plekje. Dat maakt
het wel weer gemakkelijk om groepen te vormen, die redelijk evenwichtig zijn. Na uitreiken van een blad met een tweetal op te nemen scènes
kan men aan de slag om uit de gegeven tekst van een van die scènes een
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draaiboekje te maken. Het idee is, dat men daarmee aan het werk is tot
aan de pauze en de opnamen na de pauze gemaakt kunnen worden.
Natuurlijk pakt dat anders uit. Een groep is al vroeg klaar en een andere
groep heeft de tijd tot half elf ruim nodig.
Het wordt al met al een beetje een rommelige, maar toch wel leuke
avond. Met elkaar aan het werk zijn, wordt als altijd gewaardeerd en het
feit, dat men er weer het nodige van op kan steken werkt ook. Ik ben
met zo’n avond altijd bang, dat niet iedereen het leuk heeft gevonden.
Feit is wel, dat na afloop diverse leden kwamen bedanken voor de avond
en dat doet een mens dan toch weer goed.
De bedoeling is, dat iedereen, die meegedaan heeft de shots aangereikt krijgt en daar een montage van maakt. Dus niet per groep een montage maken, maar individueel. Het gaat er dit keer niet om een schitterende film te maken, maar hoe rijg je de shots tot een goed geheel aan
elkaar. Ook zal gekeken worden naar de wijze, waarop de shots zijn
opgenomen. Het geluid kan van deze rumoerige avond nooit goed zijn,
dus muziek of anderszins zal achteraf toegevoegd dienen te worden.
Op de avond van de Werkgroep Film op kunnen we dan de resultaten, die klaar zijn, bekijken en bespreken. Ik ben benieuwd.
!
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WERKGROEP COMPUTER
9 april 2019
Joke de Graaf
et is acht uur. We kunnen beginnen. We starten met wat mededelingen over de ziekenboeg. De vrouw
van Theo Boon is even binnengelopen
met o.a. een vraag over filmen bij de
vrouwenracefietsdag op 11 mei. Om iedereen enthousiast te maken voor dit festijn ligt er op elke
tafel een uitdraai met hetgeen er die dag te gebeuren staat. Door in deeltijden opnamen te maken,
moet dit lukken. Leuk toch om weer eens met
elkaar aan de slag te gaan.
Een van de vorige keren had Aart Versendaal een explicatie bij zich
over een aantal handigheidjes van Windows 10.
Hij heeft ze voor ons op
een rij gezet en via een
duidelijke uitleg kijken
we ernaar. Het werkt
voor velen verhelderend
en maakt knippen, plakken en nog veel meer erg
gemakkelijk.
Er liggen een paar vragen. Ton Gijselhart gaat voor een familiegebeuren een compilatie van
oude films maken. Helaas wil Studio de oude films niet binnenhalen. De
films zijn wel gewoon af te draaien op de computer. We proberen het
even en dan blijkt, dat de nieuwere versies van Studio die oude bestanden niet slikken. De enige remedie is omzetten naar bijvoorbeeld MPEG
of MP4. Dat wordt in de pauze meteen even gedaan.
Jaap Huisman wil bij een beeld, dat kleiner is dan het videobeeld een
tekst in het zwarte deel plaatsen, daarbij gaan we ook het beeld verplaatsen. We laten het zien en geven wat mogelijkheden aan.
Thijs Volker worstelt nog wat met zijn Premiere Elements. Hij wil
zijn audiogeluid, dat niet gekoppeld is aan beeld, in stukken verdelen.
Boven het geluidsbestand zien we vaag al een schaartje staan. Hiermee
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een knip geven en opgedeeld is je bestand.
Omdat je met dit soort vragen ook diverse zijwegen bewandelt is het
pauze voor we er erg in hebben.
Voor de uitleg zijn de Studiogebruikers als eerste aan de beurt. Ben
van der Stigchel heeft het nodige
voorbereid en laat ons diverse effecten en hun mogelijkheden zien.
In de nog resterende tijd maakt
Jan Smeets een begin met zijn mogelijkheden van kleurencorrectie.
Hij legt het uit met Premiere CC,
maar dit fenomeen is natuurlijk niet
gebonden aan een programma. Alle
programma’s hebben mogelijkheden om uw beelden op te kalefateren.
Soms kan het je film een opkikker geven.
De klok van half elf is weer voorbij en met weer een hoofd vol geleerdheid gaan we naar huis.
!

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
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Tel.: 078 - 619 04 99
Fax: 078 - 619 04 98
8

VERSLAG CLUBAVOND
16 april 2019
Ria Kleinjan
e avond wordt zoals gebruikelijk geopend door de voorzitter.
Alvorens de avond te beginnen, welke in het teken staat van het
nabespreken van de vakantiefilms, doet de voorzitter nog eens
een poging opnieuw aandacht te krijgen voor het filmen van de
damesracefietsdag. Helaas kiest hij voor een weinig motiverende aanpak, want niemand reageert op zijn gemeende opinie over de onderlinge
samenwerking en inzet van de club. Dit aangehoord hebbende gaan we
over op het onderwerp van deze avond:

D

Jan Smeets wil met ons de vakantiefilms nog eens doornemen en begint
met de film van Albert van der Veen. Deze kon, vanwege een technisch
probleem, op de wedstrijdavond niet vertoond kon worden.
- Cirkels - Albert van der Veer
Verslag van een bezoek aan het museum van de wis- en natuurkundige
Archimedes tijdens de vakantie in
Florence - Italië. In het verhaal worden beelden van derden gebruikt
welke functioneel zijn toegepast.
Het is moeilijk om iemand, die al
vele honderden jaren niet meer op
deze aarde verblijft, voor een interview voor de camera te krijgen.
Goed verhaal met ondersteunende
beelden, voice-over geeft voldoende
informatie. Opmerking van Jan
Smeets zouden de beelden wat korter kunnen, daar was de zaal het
mee eens. Verder konden enkelen niet de link leggen tussen de cirkels
en Archimedes.

met afwisselende beelden. Voice-over mag wat meer. Opmerkingen:
Muziekkeuze geen relatie met het land, soms te dramatisch. De opnames
in het glasmuseum waren indrukwekkend.
- Een onvergetelijke belevenis - Gérard Wagemakers
Gérard kennende, kunnen we een grapje verwachten, en ja hoor de film
begint op een besneeuwde bergtop; ging hij zo
hoog….?
Nee hoor, hij ging ballonvaren!
De opnames vinden plaats vanuit de mand en
laten de omgeving van Woerden tot Lopik zien.
De voice-over wordt afgewisseld met muziek
en livegeluid. Sommige vonden het jammer, dat
er niet meer beelden van de handelingen in de
mand waren gemaakt.
Gérard ging, na een veilige landing, met een
oorkonde om zijn nek als ‘Baron of Hertog van
Woerden tot Lopik’ weer op huis aan.
- St. Petersburg - Leen Vos.
Tijdens een cruise van Amsterdam naar St. Petersburg bezoekt Leen het
Hermitage. De beelden in dit prachtige museum komen statisch over. De
beelden volgen elkaar snel op, zodat je weinig kans krijgt om je ergens
op te focussen. Het ging er allemaal stilletjes aan toe; geen livegeluid
Jammer voor Leen, dat hij maar een dag in St. Petersburg was.
De enige opmerking kwam van Ruud: “ik zag scheve horizonnen Leen!”
- Curaçao - Henk Nieboer
Mooie beelden van een zonovergoten vakantie op Curaçao. Door
gebruik te maken van diverse
plattegronden en kaarten worden
we zo over het eiland geloodst.
De voice-over praat, met een
humoristische ondertoon, alles
aan elkaar.
Omdat de beelden, ‘kort gesneden’ vaak maar drie seconden
duren krijg je veel te zien in kor-

- Denemarken 2018 - Wim van der Graaf
Een mooie vakantiefilm welke op verzoek is ingekort na de wedstrijd en
geeft mooie beelden van Denemarken als vakantieland. Mooie rondreis
9
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te tijd; je moet het maar kunnen, toch?
Zie hier ook weer de belangstelling voor musea.

WERKGROEP FILM

- Florence - Aart Versendaal
De film nodigt een bezoek aan Florence uit.
Je zal maar 463 treden moeten klimmen om bovenin de
Dom van een mooi uitzicht
te genieten. Sterke knieën
noodzakelijk! Goede montage.
Volgens Jan volgen de shots
elkaar goed op. Graag meer
aandacht voor beeldcompositie. Door van een onderwerp
meer shots te nemen vanuit
verschillende standpunten
krijgen we meer informatie over dat onderwerp. Er zit niet echt een
einde aan deze film.
Opmerking van Leen Vos: laten we eens aandacht gaan besteden hoe je
een film goed laat eindigen.
- Gran Canaria - Jan Smeets
We eindigen deze avond met een lekker zonnetje op Gran Canaria en
bezoeken het Palmitos Park waar, in tegenstelling tot de toeristisch
hectiek, stilte en rust heerst.
Mooie opnames waar aandacht wordt besteed voor de
lokale planten en diersoorten.
In de vorige Explicateur hebben jullie al details van bovenstaande films kunnen lezen. Ondergetekende zag al
deze beelden voor het eerst en
heeft genoten en vergat daarom soms, dat er een verslag
gemaakt moest worden.
De voorzitter sluit de avond en wenst iedereen wel thuis.
11
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23 april 2019
Jan Smeets
e avond wordt door de voorzitter geopend, na een tweetal trieste
mededelingen en hoe plezierig hij het Paasweekend was doorgekomen werd het stokje al snel overgedragen aan Joke voor de
invulling van het eerste deel van de avond. Vanavond een vervolg van de werkavond van 2 april jongstleden. Vier groepen kregen de
opdracht om een scène te verfilmen, waarbij een keuze gemaakt kon
worden uit twee scènes. In de opdracht zat ook, dat er een draaiboek
gemaakt moest worden. Groep 1 of wel Groep Chris had de scène met
de brandzalf als onderwerp genomen. De aftrap werd door Jan de Graaf
gegeven. Het blijkt, dat in een ver verleden deze oefening ook al eens
gedaan is. Deze
kregen we eerst
te zien met aansluitend van elke
groep de gemonteerde scènes.
Na de gepresenteerde beelden van elke
groep werd er
even gediscussieerd over het maken van een draaiboek. Is een draaiboek
nodig of handig, maar vooral hoe waren de shots van het verhaal gebouwd. Deze oefening laat zien, dat de opnamen niet de film maken. De
montage daar word het verhaal op de tijdlijn gebouwd en door het juist
kiezen en snijden van de shots krijgt dat verhaal een vorm.
Weer eens een opdracht, waar iedereen van vond, dat dit meer moest
gebeuren en dan wil ik nog een stap verder gaan, door in de opdracht toe
te voegen, dat je de beelden op minimaal twee manieren moet monteren
om hetzelfde verhaal te vertellen. Over hoe de opbouw is van dat verhaal, daar zijn verschillende methoden. Zo heb je de Old School manier,
waarbij de beelden conform het verhaal achter elkaar op de tijdlijn geplaatst wordt. Door goed te kijken en beelden op een dusdanige manier
te snijden kan je de kijker met een emotionele reactie op een andere
manier naar de beelden laten kijken.
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We weten allemaal dat YouTube een geweldige informatiebron is en
zeker als je iets wilt gaan doen met kleinschalige speelfilms. Neem eens
de tijd en zoek op Norman Hollyn. De beste man is dan verleden maand
overleden en heeft jammer genoeg maar twee boeken uitgebracht over
deze materie, maar voor mij is hij voor ons een van de grote leermeesters over hoe je het verhaal aan de kijker vertelt. Hij legt je uit, hoe je op
een andere manier naar je shots kunt kijken en je verhaal kunt vertellen.
Hoe de vertakkingen werken en op welke manier je spanning in je film
kunt bouwen en wat is het verhaal, dat je wilt vertellen. De impact van
een shot is volledig afhankelijk van het shot, welke ervoor zit en ook
weer afhankelijk van het shot welke erna komt. Dit heeft ook weer betrekking op de scènes of wel het manipuleren van de kijker, wat je ook
kunt creëren met kleur als wel muziek.
Deel twee van de avond nam Leen Vos voor zijn rekening, het kijken
naar films van leden en deze van opbouwende kritiek voorzien, zodat de
film beter gemaakt kan worden. We kregen te zien Droomfilm een productie uit 1995 van Joke en Jan de Graaf.
Parijs Notre Dame van Jaap Huisman is een film over deze oude
dame van voor de verwoestende brand. Een film met veel bewegende
beelden, tilt en pan, met weinig rustpunten, de pan langs de reliëfs van
Jezus leven had beter tot uiting gekomen door enkele details in close-up
van die reliëfs als still te laten zien. De voice-over dreunt de feiten op
over deze statige dame.
Met Etsen met een droge naald van Henk Nieboer werd de avond
afgesloten. Lekker kort met goede informatie op een juiste toon, echter
aan de kleurbalans moet wat aandacht worden geschonken.
Tussen de bedrijven door gaf Thijs Volkert de datums door voor het
jaarlijkse Dubbeldamse festijn Rommeldam. Zaterdag 18 mei gaat vanaf
de kerk om 9.00 uur de ophaalcaravan rijden. Dit duurt tot ongeveer
11.00 uur en ze rijden door een deel van Dubbeldam. Die ochtend worden in de kerk alle goederen uitgezocht. Woensdagavond 22 mei is er
op het kerkplein de boegspriet vechten competitie tussen de Chr. basisscholen van Dubbeldam vanaf 19.30 en dan zijn er op 22, 23 en 24 mei
de sorteerdagen. 24 mei ‘s avonds worden alle kramen gezet en al gedeeltelijk ingericht. Maar het echte inrichtingswerk begint zaterdagochtend vanaf 6.00 uur. De markt begint om 8.30 uur en duurt tot 16.30.
Een en ander zal gebeuren rond Wijkgebouw de Rank aan de Dubbelsteynlaan West 72. Een en ander zal nog op medegedeeld worden, dus
let op de berichten in dit maandblad.
!
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FADE-IN’80 OP BEZOEK
30 april 2019
Jan Smeets
l vroeg liepen de leden van Fade-In ’80 de zaal in. Een aardige
groep van tien leden gaf acte de présence met een indrukwekkende lijst aan films, welke zij hadden meegenomen. Een totaal
van 44 films met een totale projectietijd van wel 2:39:33 uur,
nou ga er maar aan zitten.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter werd het stokje al rap
overgegeven en kregen we de eerste film te zien.
“De vlucht” een korte film over een koppel zwanen. Het geheel was met
de telefoon vastgelegd en tot een
mooi verhaal gemonteerd.
“Hollandse Meesters” van Geert
Stevens was een
filmverslag van
het zandsculpturenfestival in Garderen met zandsculpturen van bekende kunstwerken van Rembrandt van Rijn tot de
Luizenmoeder.
“De Steek van de week” van Jennie van Leun. Zij had een film gemaakt
over een dorpsperikel tussen de Groep Dorpsbehoud, zeg maar de oudheidkamer van Papendrecht
en de lokale politieke partij
OP over het gebruik van de
muziektempel in hun verkiezingsposter, een en ander met
een green-screen gerealiseerd.
“Een enerverende vakantiedag” van Corrie Muilwijk liet
beelden zien over een bezoek
aan en vaart met de loodsboot

A
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Pollux vanuit Hoek van Holland. Het was een mooi onderwerp van een
dagje uit; goed in beeld gebracht met hier en
daar wat montagetrucjes.
Met “Een gek of een genie” van Jennie van der
Leun gingen we verder, een film over Salvador
Dalí over een bezoek aan het museum ter ere
van deze kunstenaar in Figueres Spanje. Het
was een film zonder voice-over maar met een
rap over de kunstenaar, gewaagd en gedurfd.
“Krachtig” hoever ga je om een bierblikje leeg
te drinken? Een korte film van Geert Stevens
over als je een bierblikje leeg zuigt met een
rietje.
Met “License to Blow” had een filmgroep van
Fade-In’80 met veel effecten een film gerealiseerd van de Papendrechtse Burgervader. Bij het aantreden van zijn
functie ging deze op bezoek bij de clubs en verenigingen en bij het
bezoek werd deze verrast met deze beelden e.a. gerealiseerd in samenwerking met Theatergroep Het Masker.
“Greencurtain Travel” ook weer een groepsfilm met veel greenscreen en
effecten over een bijzondere vakantiereis en de manier van een doe
vakantie, niet per auto, trein, boot of vliegtuig maar met een raket.
“Lente” een korte film van iets meer dan één minuut over de ontluikende lente, gemaakt door Janneke Siemonsma.
“Het Script 2017” een filmische persiflage over het
schrijven van een script,
de rust die de scriptschrijver zoekt met een heeeellaaaang verlengsnoer, en
het gebruik van de elektrische typemachine. De continuïteit van het afrollen
van de kabelhaspel was wel een aandachtspunt.
Vervolgd werd met “Script 2”, waar de scriptschrijver op bezoek ging
in het torentje van de Groothoofdpoort van Hotel Culinair een andere
wending en plot dan nummer een.
“Jogging” een korte film over een jogger met een schrikwekkend einde.
Met “Lourdes” van Frans de Visser werd een filmische grap vertoond

over een bezoek aan Lourdes en het stelen van een auto.
Na de pauze kregen we “De Witte Brug” te zien. Beelden van het vervangen van de brug, welke
vanaf 1936 dienst deed en
Papendrecht verbond met
Oud-Alblas. De werkzaamheden werden goed in beeld
gebracht, echter door het
ontbreken van een voiceover is de kracht van de
film te niet gedaan.
Met beelden van “Sheikh
Zayed Grand Mosque” in
Abu Dhabi werd iedereen
stil, prachtige beelden in
4K van deze moskee, een genot om naar te kijken.
De wasvoorschriften van de beker voor de eerste prijs van de “Vijf
Minuten Wedstrijd” waren niet goed op gevolgd. Men was vergeten het
advies “niet te warm wassen” te vermelden. Toen werd de beker een
bekertje. Goede montage.
In “Voorjaar Alblasserwaard 2017” zagen we een
ontluikende Alblasserwaard. Hoe mooi kan zo’n
polder zijn in het voorjaar.
“Ciao Italia” bracht ons wat
zuidelijker met beelden van
een vakantie in……, waarom die effecten? Meerderen
zagen het nut niet.
Als laatste een speelfilm
van bijna zestien minuten
“De Vangst” een film met een leuke wending, die voor de vinders van
een flessenpost goed afliep.
Een avond met negentien films met een aantal pareltjes. Echter het
grootste deel is zonder voice-over, wat de films minder interessant maken. Ik heb genoten van de vertoonde films en zag voor mij als import
Papendrechter, want dat blijf je hier, ook al woon ik er nu al 56 jaar,
herkenbare punten en plaatsen.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
p de club gaat het allemaal gestaag zijn gangetje. We zijn enthousiast, maar voortdurend hebben we te maken met de vergrijzing en alles wat daarbij hoort. Over de echt ernstig zieken worden jullie op de clubavonden op de hoogte gehouden. Aan de
phpd-ers schenken we minder aandacht. O, je weet niet wat phpd voor
ziekte is? Gewoon pijntje hier pijntje daar.
Voor de programmering doen we als bestuur ons best om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken en ook ... dat we blijven leren.

O

FEUILLEFILM
In juni zal door het bestuur de eerste aanzet gegeven worden. Leen coordineert de zaak, dus door hem worden jullie op de hoogte gehouden
van het verloop en hij zal ook de groepen vormen.

THEMAFESTIVAL WATER
Op dit moment heb ik geen idee of onze festivalcoördinator Jan Smeets
al films aangemeld heeft gekregen. We rekenen natuurlijk op een goedgevulde avond. Het lijkt nog lang
te duren voor het 18 oktober is,
maar voor je het weet is het zover. Ga met elkaar of alleen aan
de slag om een mooie film te maken. Met dit veelzijdige thema
moet het gewoon lukken.
Buiten het feit, dat ik van een
flink aantal films uitga, hoop ik
ook op een flinke variatie van de
benadering van dit onderwerp.
GA OOK AAN DE SLAG!

DAGJE UIT
Leen buigt zich samen met Jan Smeets al enige tijd over een bestemming voor ons Dagje Uit. Dat zal in het naseizoen plaats vinden. Jullie
worden hierover nog verder geïnformeerd. Het wordt vast leuk en we
gaan natuurlijk massaal mee met de camera in de aanslag.

CLUBAVONDEN
Op 7 mei hebben we weer Werkgroep Computer. Het bekende team
zorgt er weer voor, dat jullie wijzer worden betreffende de computermontage. Vragen zijn welkom. Ook op 4 juni is er nog een computeravond.
Op 14 mei komt Hans Leupe een avond bij ons verzorgen. Hij leert ons
meer over filmtechniek. Hans heeft deze avond ook bij IJsselstreek/Draaiboek verzorgd en daar was men zeer enthousiast. We zien
ernaar uit.
Op 21 mei is er Werkgroep Film. Dit keer is Chris Schepers uw voorman. Films kunnen aangeleverd worden - al dan niet af - ter leringh
ende vermaeck.
Op 28 mei hebben we de welbekende LANDENAVOND. We gaan dit
jaar de grens niet over, maar blijven gewoon in Nederland. Oude en
nieuwe films kunnen aangeleverd worden. Het is handig om vooraf door
te geven met welke film je komt. Heb je meerdere films, geeft dan aan
welke de voorkeur heeft. Op die manier krijgt iedere aanwezige een
kans om een film te laten zien.
Heb je ideeën om die avond extra sfeer mee te geven, zoals aankleding
van de zaal, een hapje of misschien nog iets heel anders. Prima, het
wordt er alleen maar leuker door. Dus geef het door.
Op 11 juni hebben we nogmaals een spreker. Bert Mellaart is een bevlogen filmer, die al jaren filmt. Tegenwoordig gebruikt hij bij zijn filmerij
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SEIZOENAFSLUITING
Voor de barbecue van 18 juni kunnen
jullie je opgeven bij de penningmeester. De kosten bedragen 10 euro. Dat
zijn lang niet de kosten van de barbecue, maar de rest wordt bijgelegd uit
de clubkas. Eventuele diëten niet vergeten door te geven. Geef je snel op,
dan kunnen we de slager ook tijdig
laten weten met hoeveel personen we
aanwezig zijn. Natuurlijk zijn partners
op deze avond van harte welkom. Jullie zorgen voor een goed humeur
en het bestuur bestelt goed weer; alles voor een mooie afsluiting van dit
seizoen.

ook een drone. Bert vertelt ons over het filmen door de jaren heen. Een
en ander wordt gelardeerd met films van hemzelf. Ook dit belooft weer
een inspirerende avond te worden, die je niet mag overslaan.
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.
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.
2 en 8/9 juli - Florence
Aart Versendaal heeft de film aangeboden voor het Vakantiefilmfestival
van 19 maart 2019. Hij behaalde de eerste prijs. In de Explicateur
schrijft Ben Mars: “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.”
6 en 11/12 augustus - Curaçao
Globetrotter Henk Nieboer behaalde bij het Vakantiefilmfestival van 19
maart 2019 de derde prijs. In de Explicateur schrijft Ben Mars: “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.”
!
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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 inschrijven bij Jan Smeets

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

5 Cave Michel
7 Rotronica
8 De Griek

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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