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VAN DE REDACTIE

WERKGROEP COMPUTER

Joke de Graaf

7 mei 2019
Joke de Graaf

et de zomer in zicht zijn er nog slechts een paar clubavonden
te gaan. Toch heeft het bestuur in haar wijsheid beslist lekker
nog een spreker te laten komen. Ze probeert de avonden tot
het eind toe boeiend te houden. Dat lukt natuurlijk niet altijd,
maar over het algemeen hoor ik toch tevreden geluiden om me heen.
Voor de periode van na de vakantie is het programma gevuld tot aan
het eind van het jaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat er nog meer
leuke leermomenten of anderszins ingevoegd kunnen worden. Uw bestuur is een meester in het schuiven met data wat dat betreft. Via Ben
van der Stigchel hebben we al een optie gekregen. We gaan zien, wat we
hiermee kunnen doen.
Met een club met leden, die al veel weten qua filmerij kan het soms
lastig zijn om toch weer iets nieuws te vinden. Vaak komt het neer op
het herhalen van zetten, die dan wel weer in een ander jasje gegoten
zijn. Ook niet erg, zolang het maar boeiend blijft. Soms sla je de plank
mis. En dan kan het zelfs zijn, dat je van derden zeer enthousiaste verhalen te horen krijgt, maar dat het bij ons in de club toch weer anders over
komt. Maar och, dat is dan wel weer te overkomen. Belangrijk is vooral,
dat we onze kennis verrijken, maar ook dat we plezier in onze filmhobby hebben en houden. En natuurlijk proberen we steeds onze films naar
een hoger plan te tillen.
Het is dan ook leuk, dat je steeds progressie ziet in de gemaakte
films. Natuurlijk zijn niet alle films hoogstandjes, maar dat hoeft ook
niet.
Goed, het mooie weer komt eraan. Houd je camera in de aanslag en
maakt die beelden. Later heb je spijt als je het niet gedaan hebt. Vergeet
geen waterige beelden voor het Themafestival te maken. Doe je meestal
niet mee met zo’n festival? Stap toch eens over de drempel heen en
begin eraan. Praat eens met je buurman op de club en misschien kom je
tot een gezamenlijk project.
Diverse mensen hebben de beelden van het Rommeldam van Thijs
meegenomen. Ook weer benieuwd wat daar uit komt.
Blijf actief, dan blijft het plezier ook.
!

laar zitten we weer voor een avond videocomputeren. Of bestaat
dat woord niet? Eerst nog een paar mededelingen betreffende de
barbecue voor de seizoenafsluiting, de uit te delen shots van
Rommeldam en de Landenavond. Om een beeld te krijgen van
hetgeen we op de Landenavond .0kunnen verwachten is opgeven wel
handig. In verband met zijn functie van festivalcoördinator wordt besloten om de opgaven door Jan Smeets te laten verzamelen. Als laatste
kunnen we meedelen, dat er een nieuwe computer is aangeschaft. Vanavond zullen we die voor het eerst gebruiken.
Ik heb op de laatste bestuursvergadering laten weten een stapje terug
te willen doen betreffende de computeravonden. Vooral de voorbereidingen van de uitleg kosten me erg veel tijd en dat wreekt zich zo langzamerhand. Gelukkig hebben we Jan Smeets, die bereid is steeds uitleg
te geven en Ben van der Stigchel, die zich over de Studio-uitleg buigt.
Het brengt bij Ben van de Stigchel de vraag naar boven om het nut van
deze computeravonden nader bekijken. Er komen bij hem nauwelijks
vragen binnen. Daarnaast heeft hij het gevoel, dat er met zijn tips nauwelijks iets gedaan wordt. We praten er even over. Hoe kun je dit soort
avonden ook in de toekomst boeiend houden.
Welke programma’s
behandel je, of moet er
misschien een volledig
andere formule komen?
Over naar de orde
van deze avond. We
gebruiken ze natuurlijk
geen van allen, die proletarische programma’s, maar bij het invullen van een
crack bij de installatie, moet je wel je fire-wall uitzetten. We geven een
voorbeeld. Dat brengt ons meteen op Defender van Windows 10. Deze
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is inmiddels zo krachtig, dat een extra virusscanner niet meer nodig is.
Als je beelden van jezelf combineert met bijvoorbeeld beelden van
YouTube, dan heb je vaak te maken met 25 bps en 30 bps door elkaar.
Dat kan zorgen voor een minder stabiele weergave bij de uiteindelijke
film. Verstandig is het om de films met 30 bps eerst te converteren naar
25 bps. Daarna ga je monteren. Onder andere de Media Encoder van
Adobe is daar uitstekend geschikt voor.
Tijd voor de beloofde uitleg. We gaan eerst nog even door met de
kleurenleer via Premiere. We praten over RGB en wat al meer. We zien
voorbeelden om een dagbeeld te veranderen in een avondbeeld. Dan
volgen nog wat handigheidjes van de nieuwste CC-versie. Over de hulplijnen in het grafische venster bestaat nog even wat verwarring, maar
voor goed uitlijnen kan het heel handig zijn.
Ben laat in zijn uitleg over Studio weer de nodige effecten zien. Sommigen zijn nog herkenbaar van Hollywood FX in versie 14. Bij mij riep
het herinneringen op aan de ProDad-effecten, die ik ooit gebruikte.
Het is al weer ruim half elf, als we de boel opruimen en met toch
weer nieuwe kennis naar huis gaan. Een mens is nooit te oud om te
leren.
!
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VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers
an alle dingen, zowel de leuke als de minder leuke, komt onherroepelijk een eind. Niks bijzonders dus, want dit gaat al sinds
mensenheugenis zo. Dat voor de leden van de SGD het seizoen
eindigt, is derhalve ook
niet erg speciaal. Elk jaar komen er
weer geluiden van mensen, die het
jammer vinden om het even ruim
twee maanden zonder de clubavonden te moeten doen. Leuk om te
horen natuurlijk, want dit houdt in,
dat de vereniging in positieve zin
leeft bij de mensen. Het bestuur en
wel speciaal voor het secretariaat is
zo’n zelf opgelegde rustperiode
zéér welkom. En alhoewel de SGD
geen vereniging is, waar regelmatig problemen opduiken, zijn er toch zeer regelmatig randzaken, die de
aandacht verdienen en waar de leden geen weet van hebben. En dat
moet ook zo blijven.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, wordt ons filmclubseizoen
afgesloten met een barbecue, waarbij ook partners
van harte welkom zijn.
Tot op heden is dit festijn
altijd een succes gebleken
en zien wij vooralsnog
geen reden om hier van af
te wijken. Maar suggesties in die zin zijn altijd
welkom.
Daarna gaat de SGD
op reces en wenst het bestuur een ieder nog een prettige vakantie en zien
we elkaar op de inloopavond van eind augustus weer terug voor alweer
een nieuw SGD seizoen.
!
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LEZING HANS LEUPE
14 mei 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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eze avond was in z’n geheel aan de techniek van het filmen
gewijd. Hans Leupe begon te vertellen over zijn eigen levensloop en de ervaringen, die hij hierbij heeft opgedaan. Deze lagen
grotendeels op het technische vlak.
Daarom lag het voor de hand, dat Hans, toen hij zijn eerste stappen zette
op het gebied van het filmen, zijn belangstelling vooral uitging naar het
technische gedeelte van onze hobby. Hij heeft dit grondig bestudeerd en
tenslotte een instructiefilm gemaakt, die wij na zijn inleiding te zien
kregen.
Deze film is zeer systematisch opgesteld. Alle facetten, die met een
videofilm te maken hebben werden belicht in afzonderlijke hoofdstukken. Na elk hoofdstuk volgden beelden, waarmee het besprokene nog
eens duidelijk werd toegelicht. Zodoende kreeg de kijker een goed idee
van wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film.
Als eerste onderwerp besprak Hans het punt beeldcomposities en
camera standpunten en vervolgens kwam het geluid aan de beurt. De
hierbij vertoonde animaties vulden de uitleg van de spreker uitstekend
aan. Na beelduitsnedes kwam het gesprek op de camera, gezien door het
oog van de kijker. Wat willen wij hen laten zien? Dit alles gaf aanleiding tot vragen, die op een deskundige wijze werden beantwoord.
Na de regels te hebben besproken, die voor onze hobby van belang
zijn, ging de spreker over op de camera zelf, zoals het gebruik van lenzen. Hierbij denken wij aan een normale lens, groothoeklens en een
telelens. Ook hiervan werden voorbeelden getoond. Tenslotte volgde
nog een uitleg over camerabewegingen, zoals de begrippen tilten en
pannen.
De lezing eindigde met het vertonen van een korte film over de
maand november in een bosrijke omgeving. Met deze opnames liet de
spreker zien hoe het eerder besprokene in de praktijk wordt toegepast.
Bijzonder imponerend was de kleurenpracht, die in verschillende combinaties werd vertoond.
De tijd gaat snel en voor we het ons realiseerden was het half elf. Wij
konden terugzien op een uitstekende lezing, waarvan wij veel hebben
geleerd.
!
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Hieronder een paar tips.
Het kan niet vaak genoeg
gezegd worden, maar film je
met je telefoon, zorg er dan
voor dat je de telefoon dwars
houdt. Dus: filmen in het zogenoemde landschapformaat.
Probeer in gedachte een
verhaallijn te bedenken en
daardoor over te brengen wat je ervaart. Voorbeeld: wil je wat laten zien
van een gebouw, dat je bezoekt? Vraag je dan af of er een verhaal in zit
en ook belangrijk: let op de lichtval binnen zo’n gebouw.
Vergeet niet naast je overzichtshots ook details te filmen. De beroemde close-ups en dergelijke.
Bij landschappen is er al snel de neiging om te pannen. Dat betekent
lange shots en weinig variatie. Maak verschillende shots en zoek beweging op. Let erop, dat je niet alle kanten op draait met je camera. Dat
maakt de boel alleen maar onrustig. Gebruik je toch een pan. Zorg dan
dat hij ergens naar toe gaat.
Vermijdt lange films. Een lange vakantie kun je meestal wel in stukken knippen. Deze korte films houden de aandacht beter vast dan een
ellenlange versie. Deel je de films op social media, dan is dat korte nog

belangrijker.
Maak eens wat andere shots. Zak eens door de knieën of film de
voeten, i.p.v. de gezichten. Kijk eens van boven af op de mensen neer.
Bewegende beelden bewegen al. Hiermee wil ik zeggen, dat allerlei
bewegingen met je camera alleen maar voor onrust en onscherpte zorgen. Houd je camera zoveel mogelijk stil, als je onderwerp beweegt. Of
beweeg heel rustig mee en maak korte draaiende shots.
Gebruik niet meer dan drie zoomafstanden voor je opnames. Ga van
een overzichtsbeeld (1) naar een onderwerpbeeld (2) en/of een detailbeeld. Op die manier kun je in drie shots de sfeer van de omgeving
vangen en heb je een mooie dynamiek.
Zorg voor wat extra montageruimte bij je opnamen. Dat wil zeggen, dat je de opnamen net
een paar seconden langer maakt (begin en eind),
waardoor je correctieruimte overhoudt bij het
monteren. Vooral handig als je beelden vloeiend
in elkaar over wilt laten lopen.
Zet ook jezelf er eens op. Plaats je camera op
je statief, of gebruik een tafel of rotsblok. Loop
er langs en monteer een stuk daarvan in je film.
Daarnaast zie je bij vakantiefilms vaak, dat men
vermijdt mensen te filmen. Maar juist die beelden maken het geheel warmer en het laat zien
wat er gebeurt.
Bij het monteren kun je zo nu en dan een slow-motion of een overvloeier gebruiken. Wees zuinig met tekst. Niemand zit te wachten op al
die getallen. Men vergeet het meestal snel weer. Vind je die informatie
wel nodig, let dan op, hoe je het zegt. De tulpen kostten destijds zoveel
euro, zegt minder als: men kon voor de prijs van een tulp een duur
grachtenpand kopen.
Schroom er niet voor om ook foto’s ertussen te monteren. Een kleine
beweging over de foto en het beeld past er prima tussen.
Vind je effecten leuk om in je film toe te passen? Prima het kan je
film opleuken, maar ... wees er zuinig mee en zorg dat het past bij de
shots en in het geheel van de film.
Dit waren zomaar wat tips voor het maken van een vakantiefilm.
Natuurlijk valt er nog veel meer over te vertellen, maar daarvoor zitten
we op een videoclub en dat kunnen we prima op onze clubavonden
doen.
!
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VAKANTIEFILM
Joke de Graaf
akantie is bij uitstek het moment om te filmen. Vakantie- en
reisfilms zijn dan ook de films, die het meest gemaakt worden.
Tegenwoordig met de telefoon worden dit soort momenten zeker vastgelegd. Maar wat doe je er mee als je thuiskomt? Niemand zit immers te wachten op een ellenlange film over een reis, of wat
te denken van al die losse shots, die met een telefoon gemaakt worden.
Wij SGD-ers werken allemaal met een montageprogramma. Dat kan
een ingewikkelde versie zijn, maar ook heel eenvoudig gratis programma kan prima voldoen. Bij een reis/vakantiefilm gaat het om het knippen en plakken van de beelden tot een mooi geheel. Een passend muziekje ondersteunt het geheel en hier en daar wat uitleg maakt het nog
beter. En niet te vergeten: kill your darlings.

V

WERKGROEP FILM
21 mei 2019
Jan Smeets
een Vos is afwezig en geniet nog steeds van zijn vakantie, daarom
neemt Chris Schepers de honneurs waar voor deze avond. Na nog
een oproep voor de seizoenafsluiting Barbecue gaan we films
kijken. Door zijn werkzaamheden zien we hem niet vaak maar
vanavond had hij weer een paar mooie films meegebracht van zijn werk.
Ivar Gosman werkzaam op elektriciteitscentrale Maasvlakte 3 had weer
een aantal films gemaakt met een drone, een film met een fantastische
muziekkeuze. Jammer genoeg zonder voice-over, zelf geeft hij na afloop
nog wat informatie over de centrale wat eigenlijk in de film moest.
Met Museumpark Rotterdam 2019 neemt Henk Nieboer ons mee
door het Museumpark achter Museum Boijmans van Beuningen en
natuurlijk ook door het museum zelf. Henk knalt in zijn begeleidende
tekst de naam van de ene kunstenaar na de andere er rap uit, de nodige
kunstwerken zien we voorbij komen in bijna twaalf minuten film.
Met SiloToMill van Ivar krijgen we een doorkijk hoe medewerkers
bezig zijn met de opstart van een productieproces. De centrale verstookt
biomassa of wel houtsnippers en de combinatie hout en vocht gaat niet
goed samen, in deze film gecombineerde beelden van drone en handheldcamera.
Met Dromen van Bomen in het Gorcums Museum 2019 van Henk
Nieboer probeert Henk als kunstkenner ons barbaren weer wat kennis
over kunst mee te geven. Zoals opgemerkt was de titel niet helemaal wat
het zou moeten zijn en er zat een wat abrupt einde aan. Ook hier worden
we langs de diverse kunstimpressies en projecten geleidt. Zelf vond ik
de torderende boom wel leuk en bij die nimf heb ik echt niet op de bomen gelet hoor. In alle rust konden Henk en zijn eega genieten van
bomen in kunst.
Na de pauze een verassing, Ria Lodema had aan de hand van oude
beelden een compilatie gemaakt over Joke van der Poel, die verleden
jaar is overleden. Ieder die Joke kende, was na het zien van de beelden
even ontroerd. Zoals Chris het verwoordde: “een toegewijd lid die positief in het leven stond.”
Stadskanaal heeft voor fotografen en filmers iets geweldigs namelijk
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de Museumspoorlijn STAR. Ivar Gosman liet ook hier de mogelijkheden zien, wat je met een drone kunt filmen. Een film met voornamelijk
beelden van dit emplacement met het oude station, waar je een heerlijk
broodje BAL kunt eten, dat kan ik persoonlijk meegeven. Het emplacement
met museum en werkplaatsen is echt een
aanrader, stoomofielen kunnen hier genieten. De film had niet echt een verhaal
en is wat aan de lange kant met alleen
maar beelden gemaakt met de drone,
waardoor je de interesse snel verliest.
Ben van der Stigchel had het bestuur
geattendeerd op de animatiefilm Sanne’s
Synode van de Dordtse filmer Wim Goossens gebaseerd op het schilderij De Nationale Synode van Dordrecht ter gelegenheid van 400 jaar
Dordtse Synode. De film is of wordt op diverse scholen vertoond. Een
technisch goed gemaakte film.
Weer vol van alle beelden gingen we huiswaarts.
!
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anavond is de jaarlijkse Landenavond en we blijven gewoon in
Nederland. Grappig is daarbij, dat in veel films de betiteling
Holland gebruikt wordt. Voor mij heel gewoon, maar als ik in
de Achterhoek op familiebezoek ben, dan word ik daar steevast
op aangevallen. Ja stop maar, ik hoor al wat jullie zeggen willen over
deze streek.
Ruud is dit jaar de enige, die een Hollands sfeertje om zich heen
heeft hangen. Dankzij hem worden we verwelkomd met super Hollandse muziek, hij draagt een oranje hoed en de aanvangsbel is vervangen door een oranje toeter met
overigens een vreselijk geluid. Natuurlijk heeft hij
ook weer voor een prachtig welkomstscherm gezorgd. Dat wordt door velen als vanzelfsprekend
ervaren, maar een pluim is dat toch wel waard. Altijd weer is er een passend plaatje gemaakt voor de
bewuste avond. In de pauze kunnen we genieten
van de gebruikelijke worst en kaas, waarvoor Henny en Chris gezorgd hebben. Ze hebben nog gezocht naar vlaggetjes,
maar konden die niet bemachtigen. Ook zonder laat men het zich prima
smaken.
Na de laatste Hollandse muziekklank heet de voorzitter iedereen
welkom. Mededelingen behalve een hernieuwde oproep voor de barbecue zijn er niet.
We beginnen met Een symfonie van mijn Holland van Ineke Vastenhoud. Op de klanken van symfonie 8 van Haydn uit 1761 worden we
door het Holland van vandaag geleid. Een mooie manier om een mix
van beelden samen te voegen.
Van weer een heel andere orde is Kasteel de Haar van Cor Vermeulen. We zien de beelden van het kasteel en leren veel over de geschiedenis ervan. Wat mij vooral bij blijft, is natuurlijk de steenrijke mevrouw
Rothschild. Daarnaast maakt het verplaatsen van een heel dorp voor de
aanleg van een tuingedeelte ook indruk. Cor heeft, zoals we van hem
gewend zijn, veel research gedaan en weet dat goed over te brengen.
Met Trekkerdag in Goedereede van Henk Nieboer beleven we een

bezoek aan dit gebeuren mee. Naast veel landbouwerktuigen zien we
ook een fikse verzameling snijbonenmolens en een paar old timers. Als gebruikelijk neemt Henk ons op een gemoedelijke manier mee over het terrein.
Zo zijn we er zelf ook een beetje bij.
Hoe een hotelkamer tot een film kan
leiden laat de volgende film zien. Een
daar gevonden cd van de balladezanger
Ede Staal was de aanzet tot de film ‘t
Hoogelaand van Cor Vermeulen. De
beelden ondersteunen de zang.
Ooit werd de film Lijnen van Ria
Lodema gemaakt voor het themafestival
Lijnen (2013). Diverse soorten lijnenspel, gemonteerd op de muziek van
Popcorn van Gershon Kingsley, passeren de revue. Ook dit zou een
manier kunnen zijn om diverse verschillende beelden bij elkaar te
brengen. Als gewend van Ria is het weer lekker vlot gemonteerd.
Nee, niks geen oude koeien uit de sloot halen. Cor Vermeulen laat
ons een film zien, die in 2005 bij een andere videoclub met een groep
gemaakt werd. Uiteraard kwam de montage voor rekening van Cor. Ook
hier is zang de leidraad en wel het lied Koeien van Brigitte Kaandorp.
Een avondje films kijken met Henk Nieboer betekent, dat er ergens
toch wel kunst in zal sluipen. Zo ook vanavond. We volgen het bezoek
van Henk en Netty aan De beeldentuin achter de Westduinen
vlakbij hun vakantieadres in
Ouddorp. We zien van vele
sculpturen ook exemplaren van
Dordtse kunstenaars, zoals
Margreet Huisman. Dat is niet
zo vreemd, want de tuin is een
initiatief van Oud-Dordtenaren
Stasja Goedbloed en Arthur
Broek. “De tuin, de beelden,
het omringende duinlandschap en de nabijheid van de zee vormen samen een bijzondere en poëtische plek die mee verandert op de golfslag
van de seizoenen.” zo meldt de website. We laten ons er graag in meezuigen.
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LANDENAVOND
28 mei 2019
Joke de Graaf

V

Het kan niet uitblijven, ook films ooit gemaakt voor het Themafestival Holland worden opnieuw vertoond. De film Hollandse momenten
van Ben van der Stigchel begeleid door de voice-over van zijn vrouw is
er een van en showt
ons alles wat Holland te bieden
heeft. We zien typisch Hollandse
dingen, zoals de
fiets, maar ook de
prachtige polderlandschappen.
Net als bij dat
themafestival gaan
we ook nu weer
met Ruud Meyer Op zoek naar het kroonjuweel. Die heerlijk Hollandse
kaas. Hier zie ik steeds dat kind op de markt, dat niet een stukje kaas
pakt, maar een handvol. Vervolgens loopt ze nog eens om de tafel heen
en pakt weer een handje. Hoe snel is een kinderhand gevuld?
In het verleden bezochten we met het Dagje Uit van de SGD vaak
een stad. In 2000 was dat Delft. Joke de Graaf en Til van Dijk schraapten hun opnamen bij elkaar en Joke
monteerde daar de film Een Dagje
Delft van. We zien Delft en
Delftsblauw. Opvallend is, hoeveel
SGD-ers ons sinds die tijd ontvallen zijn.
Ruud Meyer vindt het tijd om
een beetje energie erin te pompen
en hij doet dat met Energie Vandebron bij de bron. Op een open dag
kunnen we een kijkje nemen over
de mogelijkheden bij deze energiemaatschappij. De gratis energie in de vorm van appels, uien, chocolade
en andere hapjes vinden gretig aftrek. Ook hier zien we weer een kind
met een toch wel grote hand. Dit keer bij de stukjes chocolade.
Eén keer kunst vanavond is niet genoeg, vind Jan de Graaf. We zien
zijn belevenis van een seizoenafsluiting van de club in 2000. De beeldentuin in Zwijndrecht is op een kunstige manier binnen een minuut in

beeld gebracht op de klanken van een zelfgeschreven gedicht.
Holland waterland, dus schepen mogen niet ontbreken. Ria Lodema
toont ze ons met Scheepjes kijken in Rotterdam. Och ja, de camera is bij
haar altijd in de aanslag en een deuntje als I am sailing is voor de hand
liggend, maar daarom
niet minder leuk. Ook
hier weer lekker vlot gemonteerd.
Jaap Huisman neemt
ons mee naar Heusden.
Even voor de oudgedienden: dit heeft niets te maken met ons vroegere
Dagje Uit. We zien de
vestingstad en Jaap weet
er het nodige over te vertellen.
We zijn door de aangeboden films heen, maar geen nood. Onze archivaris en festivalcoördinator zijn om de tafel gaan zitten en hebben nog
een en ander opgeduikeld uit het archief.
De eerste film uit dit rijtje is Biesbosch 2015 van Ben Kleinjan,
waarin een bezoek gebracht wordt aan de historische dag. We zien oude
activiteiten tot uitleg over hoe het vroeger
ging. Volgens de man, die vertelt over de
griendwerkers, was er ook toen blijkbaar
al een vijfdaagse werkweek. Hij vertelt,
dat de griendwerkers van maandag t/m
vrijdag in de getoonde hutten bivakkeerden. Slechts een kleine blik op internet
geeft al aan, dat het toch even anders was.
Ik citeer: “Met name in de Biesbosch waren de griendwerkers vaak twee weken
van huis totdat een praam hoog was opgetast met griendhout.” Maar goed, daar
kunnen de filmers niets aan doen. Het
geheel is boeiend in beeld gebracht. Voor de liefhebbers: op 21 september is er weer zo’n dag in de Biesbosch.
Met Ria Wemelsfelder gaan we nu genieten van de Lente en zomer
in Nederland. Het is een film met mooie beelden en een goedgekozen
muziekje eronder. En och, bij een dergelijke film is toch niet altijd een
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voice-over nodig. Gewoon lekker genieten.
Om uit het grote oeuvre van Cees le Bruin iets te kiezen is niet zo
moeilijk. Vanavond
gaan we voor Marktgebeuren en lopen
lekker over een oudhollandse markt,
waarbij Lies met gemak de nodige praatjes aanknoopt en op
deze wijze ook weer
het nodige te horen
krijgt.
Behalve de zomer
en de lente heeft Ria
Wemelsfelder ook de Herfst en winter in Nederland in beeld gebracht.
Hierbij zien we Cok diverse keren languit op de grond liggen om de
paddestoelen te fotograferen. Ik heb me laten vertellen, dat alle jaargetijden ooit in een films verzameld waren. Bij ons themafestival mag een
film niet langer zijn dan 7 minuten, dus werd heel slim de film in tweeen geknipt. Beide films werden op het themafestival Jaargetijden van
2012 vertoond.
Bij films over Nederland mag de Keukenhof natuurlijk niet
ontbreken. Dus kijken
we naar Bloemenpracht Keukenhof van
Gérard Wagemakers.
Alles wordt mooi in
beeld gebracht en de
kijker krijgt zin om er
ook heen te gaan.
Inmiddels heeft de
klok van helf elf geslagen. Chris vindt blijkbaar, dat zijn film over de
kasteeltuinen van Arcen maar in het archief moet blijven.
Het was een heerlijke avond, maar op de een of ander manier blijf ik
die extra dimensie, die de Landenavond in het verleden had toch missen.
Maar dat zal wel aan mij liggen. Waar gaan we volgend jaar heen? !
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
e kunnen merken, dat het zomerreces nadert. Steeds missen
we een paar leden, die met vakantie zijn. Doordat het elkaar
afwisselt, is het aan bet bezoekersaantal niet zo merkbaar en
dat is wel plezierig. Omdat we nog steeds redelijk gevulde
avonden hebben, hebben we het gewaagd om voor 11 juni nog een spreker te vragen. Je leest hier meer onder het hoofd Clubavonden.
Dit is wel de laatste Explicateur voor de zomervakantie, dus van hieruit
worden jullie in ieder geval een fijne vakantie toegewenst met vooral
ook veel filmplezier.

W

FEUILLEFILM
Half juni worden door het bestuur de eerste opnamen gemaakt. Van
Leen horen jullie hoe het daarna verder gaat.
SEIZOENAFSLUITING
Het aantal aanmeldingen voor
de seizoenafsluiting is teleurstellend. Zaten we vorig jaar
met 26 man aan tafel. Op dit
moment (een paar afwezigen
van dit moment meegeteld)
komen we niet hoger dan 21.
Desondanks hopen we een
fijne avond te krijgen. Aan uw bestuur zal het niet liggen. We gaan
ervoor.
DAGJE UIT
Na de zomervakantie krijgen we al snel een Dagje Uit. Zoals al eerder
doorgegeven buigen Jan Smeets en Leen Vos zich hierover.
THEMAFESTIVAL WATER
Op 18 oktober zijn we toe aan ons 26e Themafestival met het thema
Water. Deze avond laten we natuurlijk niet in het water vallen en massaal gaan we aan de slag om een goedgevulde avond met mooie films
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te krijgen. Steek de koppen eens bij elkaar en ga ook samen aan de slag
om een film van uiterlijk zeven
minuten te maken. Twee weten
tenslotte meer dan een.
De films kunnen opgegeven worden bij onze Festivalcoördinator
Jan Smeets en daarna kun j een
usb-stick vragen bij onze archivaris Henk Berendsen. Geeft tijdig
op, ook als de film nog niet klaar
is. We kunnen dan ruim van te
voren inschatten hoe vol de
avond zit. De uiterste inschrijvingsdatum is 10 september en de film
dient 17 december in het bezit van de archivaris te zijn.
CLUBINTERLAND
Voor het eerst doen we mee met een Clubinterland, waarvan het voor de
andere clubs al de 32e keer is. Deze clubinterland vindt plaats in ons
clubgebouw op zondag 3 november. De andere clubs zijn: De Merwefilmers uit Schelluinen, Close-up uit Sint-Niklaas en VC Deurne. Lastig
voor ons is, dat we nooit zo’n Interland hebben meegemaakt en dat het
organiseren ervan dit jaar direct door ons dient te gebeuren. Gelukkig
hebben we al diverse keren overleg gehad met mensen van de Merwefilmers. Zij kunnen ons aardig wegwijs maken. Er zijn nog wat struikelblokken te nemen, maar we hopen, dat er clubleden zijn, die samen met
het bestuur de schouders eronder willen zetten. Na de zomervakantie
gaan we actie ondernemen.

terug van je vakantie.
Dan zijn we al weer toe aan de laatste avond voor de vakantie: de barbecue. Onder seizoenafsluiting vind je er meer over.
We beginnen het nieuwe seizoen met de gebruikelijk inloopavond op 27
augustus. Lekker informeel, even bijpraten en wat films kijken. Je mag
gerust een film meenemen. Hier geldt natuurlijk weer: “wie het eerst
komt, het eerst maalt.”
Op 3 september hebben we weer Werkgroep Film onder leiding van
Leen Vos. Films kunnen voor tips en trucs voorgelegd worden.
Op 10 september verzorgt
Henk Nieboer een avond
voor ons. We brengen met
hem en zijn films een bezoek aan de Balkan. Ook
dat belooft weer een leuke
avond te worden.
Op 17 september is het
weer tijd voor een computeravond.
Op 24 september komen
de Merwefilmers bij ons op bezoek. Dat vinden we altijd leuk en kijken
we weer uit naar hun filmproducten.
Op 1 oktober hebben we weer een keer Werkgroep Film en dan volgt
het Themafestival.
Kortom ook na de zomervakantie valt er weer genoeg te beleven bij de
altijd actieve SGD.
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.

CLUBAVONDEN
Er resten nog slechts een paar avonden voor de zomervakantie. We
beginnen deze maand met de computeravond op 4 juni. Ben van der
Stigchel en Jan Smeets zijn al volop bezig met de voorbereidingen.
Vragen kunnen ook vooraf gesteld worden. Dat is gemakkelijk voor als
er iets nagezocht dient te worden.
Op 11 juni komt bevlogen filmer Bert Mellaart ons wijzer maken over
de filmerij. Hij verzorgt een lezing over filmen door de jaren heen. Een
en ander wordt gelardeerd met films van hemzelf. Bert werkt ook veel
met een drone. Ook dit wordt zeker niet vergeten deze avond. Weer zo’n
avond om vooral niet over te slaan. Sterker nog, je komt er gewoon voor

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
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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.”
3 en 8/9 september - Sint Petersburg
Op het Vakantiefilmfestival van 19 maart 2019
kon Leen Vos de tweede
prijs in ontvangst nemen. In de Explicateur
schrijft Ben Mars: “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.”
!
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AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
4 juni
11 juni
18 juni

Werkgroep Computer
Spreker - Bert Mellaart over filmen door de jaren heen
Seizoenafsluiting - barbecue

27 augustus
3 september
10 september
17 september
24 september
1 oktober

Inloopavond
Werkgroep Film
Balkanavond met Henk Nieboer
Werkgroep Computer
Merwefilmers op bezoek
Werkgroep Film

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 De Griek
8 Cave Michel
9 Rotronica

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 23 augustus 2019
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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