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VAN DE REDACTIE

WERKGROEP COMPUTER

Joke de Graaf

4 juni 2019
Joke de Graaf

ls je net zo veel gefilmd heb als ik in de vakantie, dan is het
treurig gesteld met je. Maar desondanks heb ik genoten van de
zomer. Ik heb andere hobby’s weer eens opgepakt en daarvan
veel achterstallige zaken weggewerkt. Maar met de eerste clubavond in zicht gaat het gelukkig toch weer kriebelen. Immers er staan
weer leuke avonden op ons te wachten, waar ik toch ook mijn filmaandeel in wil hebben. Dus mezelf maar eens goed door elkaar schudden en
de camera ter hand nemen voor die broodnodige beelden.
Over camera gesproken, ik las laatst, dat de verkoop van foto- en
videocamera’s dramatisch terugloopt. Dat heeft alles te maken met de
opkomst van de mobiel. De mogelijkheden voor video en foto worden
steeds beter, het is compact en je hebt het altijd bij je. Moeten we daarom treuren? Ach, ik begrijp best, dat we willen blijven filmen met de
ons bekende apparaten en ja voorlopig zal de mobiel voor de doorgewinterde filmer niet het enige opnameapparaat zijn. Immers, we ontberen dan altijd nog wat zaken, voor die net wat betere opnamen.
Vergis je echter niet. Als je de beelden van je camera combineert met
opnamen van de mobiel, dan zal men er geen erg in hebben, dat die
ertussen zitten. Sterker nog, zelfs voor tv-reportages en -documentaires
wordt de mobiel volop gebruikt.
Is dit van mij uit een pleidooi om toch vooral over te stappen naar het
gebruik van een mobiele telefoon voor het maken van je videofilm?
Geenszins. Maar zet je er ook niet tegen af. Je zult er hoe dan ook steeds
meer mee te maken krijgen.
Herinner je nog de periode, waarbij smalfilm verdrongen werd door
video? In de beginperiode vond menig smalfilmer het maar niks. Inmiddels weten we niet beter en zijn de beelden toch echt mooier, dan die
van de toenmalige smalfilm. De tijd verandert en wij dienen mee te
veranderen.
De kijker is niet geïnteresseerd in het mooie montageprogramma, dat
je gebruikt hebt. De kijker vraagt zich ook niet af, of je wel een (dure)
geavanceerde camera gebruikt hebt. Een stukje zorg is natuurlijk wel
noodzakelijk, immers we willen een goed lopend geheel met mooie
beelden zien.
!

et weer geeft code oranje en de vakantie is voor sommige leden
in volle gang. Dit heeft invloed op het aantal aanwezigen. Maar
achter de bar staat men al enthousiast gereed om ons te ontvangen en er is een traktatie van Ben van de Stigchel, die weer een
jaar ouder is geworden.
We gaan weer kijken of we onze computermontagekennis weer kunnen uitbreiden. Vooraf is Jan S. nog even met Ruud bezig achter de pc,
maar dat wordt later herhaald, zodat iedereen het mee krijgt. Joke heeft
beloofd om zich in de vakantieperiode te gaan verdiepen in Premiere
Elements, zodat ook deze gebruikers aan hun trekken komen.
Vragen zijn er niet, dus mag Ben meteen aan de bak. Hij laat zien hoe
hij zijn bestanden voor gebruik ordent. In de uitleg van 2017 is het uitgebreid terug te vinden op blz. 4 hoofdstuk Computer.
Daarna gaat hij door met de uitleg over het grafische deel van Studio
19. Natuurlijk kunnen de voorbeelden ook in andere programma ’s
gerealiseerd worden. Zo nu en dan wil de pc niet helemaal meewerken.
Thuis gaat het allemaal vloeiend. Ach, we kennen het. Voor we het
weten is het alweer pauze en buiten is de regen begonnen, zij het minimaal.
Na de pauze mag Jan aan de bak. Ook hij wijdt ons in over de grafische mogelijkheden, maar dit keer van Premiere CC. Maar eerst een
geluidsakkefietje. Een kleine worsteling van Ruud wordt even de wereld
uit geholpen.
Bij dit alles realiseren we ons, dat de programma’s redelijk naar
elkaar toe kruipen. Met de vele nieuwe mogelijkheden bij updates van
programma’s wordt er natuurlijk ook naar elkaar gekeken. Hier en daar
een andere benaming of een andere benadering. Soms even zoeken,
maar je kunt de genoemde effecten ook in jouw programma verkrijgen.
Even voor half elf zijn we door de stof heen. De code oranje is nog
niet merkbaar. Een motregentje, waar het gras ook niet groener van
wordt, is het enige merkbare. Die laatste opmerking is niet van mezelf,
maar werd uitgesproken door een van onze leden.
Nog twee clubavonden en dan gaan we vakantie houden.
!
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VAN DE VOORZITTER

OVER APPELS EN SD-KAARTEN

Chris Schepers

Jan Smeets

e vakantietijd zit er weer bijna op. In ieder geval wat het SGDclubgebeuren betreft. Zeer waarschijnlijk zijn er nog leden die
nog met hun caravan (of tent) op een camping staan, maar die
zullen later wel weer instromen. Natuurlijk heeft iedereen in de
vakantie zijn of haar camera meegenomen om leuke, treffende en memorabele dingen vast te leggen. Ongetwijfeld zullen hier hele leuke
filmpjes uit voort vloeien. Misschien niet altijd geschikt om op de club
te laten zien. Op zichzelf beschouwd is dat niets bijzonders. Wel is het
zo dat je met je hobby bezig bent en of je de resultaten van je filmkunsten met anderen wilt delen doet er in feite niet zo veel toe. Indien je
besluit, dat de film alleen voor de familie geschikt is, heeft het uiteindelijk toch wel een doel. Door het kijken naar andermans films kan je voor
jezelf bepalen of jouw films nou wel of niet beter zijn. Hier komt een
wel heel belangrijk leermoment uit voort.
De filmische werkgroepavonden zijn er dan weer voor om je werkstukken door anderen te laten beoordelen en van de kritieken, zowel
positief maar zeker ook van de negatieve, kan je uiteindelijk héél veel
leren.
Al met al gaan we weer als vanouds een geweldig SGD-seizoen in,
het bestuur kijkt er in ieder geval weer naar uit.
!
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oor onze hobby zijn ze altijd nodig geweest: data dragers of wel
opslagmedium. Heel vroeger begon dat met de filmrolletjes,
toen werden het cassettes en daarna bandjes. Nu wordt het meest
gebruik gemaakt van SD-kaarten. En toen begon ik te denken:
“Dekt de titel nog wel de lading? Immers er wordt tegenwoordig ook al
gebruik gemaakt van dat ene opslagmedium “The Cloud”. Maar voor
ons soort camera’s blijft het
voorlopig bij die kaartjes, alhoewel er ook nog wel gebruikers
zijn, die een camera met een harde schijf bezitten.
Ik blijf bij de SD-kaarten,
handig, uitwisselbaar en ze zijn
gelijk uitleesbaar, dus geen gedoe met kabels en importeren.
De SD-kaartstandaarden zijn in
de loop der jaren noodzakelijkerwijs geëvolueerd, waardoor het soms moeilijk is om te beslissen welke
kaart geschikt is voor ons. Hoewel er geen universeel antwoord is, zijn
er een aantal belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van een kaart.
Een SD-kaart (Secure Digital card) is een geheugenkaart, die is opgebouwd met flashgeheugen. Hij kan gebruikt worden in draagbare
elektronica zoals digitale camera's. Hij is gebaseerd op het oudere type
Multi Media Card (MMC) maar is dikker en heeft een hogere schrijfen leessnelheid. De oude MMC-kaarten passen en werken vaak ook in
een SD-gleuf, maar niet omgekeerd.

V

SD-kaarten bestaan in drie afmetingen:
< Standaard: 32 × 24 × 2,1 mm
< Mini:
20 × 21,5 × 1,4 mm
< Micro:
15 × 11 × 1 mm (net na de introductie ook wel TransFlash genoemd)
Mini en Micro worden gebruikt in apparaten, waar de afmetingen van
3
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een gewone SD-kaart een probleem vormen, zoals mobiele telefoons.
Met een adapter zijn deze kleinere kaarten ook te plaatsen in een gewone SD-sleuf. Er zijn kaarten beschikbaar met een hogere schrijfsnelheid,
voor gebruik met digitale camera's (zeker voor fotografie), die snel
verschillende foto's na elkaar kunnen maken.
Even een terugblik. In april 2006 kostte een SD-kaart van 1 GB ongeveer tachtig euro.
Drie maanden later
was de prijs met vijftig euro gedaald. Begin 2010 betaalde de
consument voor een
SD-kaart van 32 GB
ongeveer vier euro
per GB, begin 2012
één euro per GB, begin 2014 nog maar 40
cent per GB (ff gegoogeld).
Omdat fabrikanten hun camera's in de loop der jaren de videoresolutie en framerate specificaties hebben verhoogd, zijn de specificaties van
de SD-kaarten geëvolueerd (verder ontwikkeld) met meer ruimte en
snellere schrijftijden. De kaarten zijn geëvolueerd en zullen net als de
camera’s op een aantal manieren blijven evolueren - de grootste twee
zijn opslagcapaciteit en snelheid. Het bedenken van een standaard in een
wereld, die voortdurend evolueert, heeft een beetje complexiteit toegevoegd om te begrijpen hoe de kaarten verschillen, terwijl ze nog steeds
"standaard" blijven. Omdat de SD-kaarten (voor het grootste deel) qua
grootte en vorm echter identiek zijn gebleven, is het mogelijk dat je een
kaart in je camera plaatst, inschakelt, wat gaat opnemen en snel ontdekt,
dat de kaart niet zo snel gegevens kan opslaan dan je camera het kan
produceren. Dit kan rampzalig zijn als je geen back-upplan hebt.
Waarom is het zo? Stel je voor, dat je een boomgaard hebt en appels
verkoopt. Samen met een vervoerder bedenk je een eenheid voor het
verkopen van appels: één gesloten wagen. Je weet dat het een bepaalde
hoeveelheid tijd en arbeid kost om een wagen te vullen en daarop baseer
je je kostprijs. De winkels bestellen de appels per volume van een wagen. Maar dan het volgende jaar. De vervoerder, die zich ook verder
heeft ontwikkeld komt met een grotere gesloten wagen, twee keer zo
lang als de oude - dus je noemt deze een “wagen-extended”. Later in

hetzelfde jaar krijg je een inpakmachine, die vier keer zo snel appels
laadt en je noemt deze technologie “wagen-FL” voor "Snel laden". Maar
... dit werkt alleen met een voor snel laden ingeschakelde wagen. Dus
als iemand je vraagt, hoeveel je voor een zending appels moet vragen:
een “wagen” of een “wagen-extended”... en met “wagen-FL” laden of
“wagen” laden. Ja, Smeets mooi voorbeeld maar dan? Je ziet hoe ingewikkeld dit kan worden, in een poging een standaard te handhaven terwijl de technologie zich voortdurend verder ontwikkelt. Het komt erop
neer, dat je nog steeds appels in een gesloten wagen kunt stoppen. De
snelheid waarmee ze worden geladen en het aantal dat er in past, is
afhankelijk van het type gesloten wagen en het soort laadapparatuur, dat
je gebruikt.
Waar was ik naar op zoek? Het voorbeeld verhaal is net als de wereld
van SD-kaarten welke zijn:
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< SC "Standaardcapaciteit", die 1 MB tot 2 GB kan bevatten en het
FAT16-bestandssysteem gebruikt
< HC "Hoge capaciteit", die beschikbaar is in maten tussen 2 GB - 32
GB en gebruik FAT32
< XC "Extended Capacity", (omdat ik denk dat XC groter klinkt dan
EC) die tussen 32 GB en een hele terrabyte van 1 TB kan bevatten en
exFAT kan gebruiken
Meestal zul je tijdens het shoppen SDHC- of SDXC-kaarten tegenkomen. Zolang je camera of opnameapparaat - en budget - een grotere
SDXC-kaart ondersteunt, is dat waarschijnlijk, wat je wilt gebruiken.
Dit is vooral belangrijk, als je video met een hoge resolutie opneemt met
hoge bitsnelheden, wat betekent dat er meer ruimte voor bestandsopslag
wordt gebruikt per minuut opgenomen video. Misschien belangrijker
dan capaciteit is de schrijfsnelheid van de SD-kaart. Terwijl de capaciteit bepaalt hoeveel gegevens een kaart kan bevatten, bepaalt de snelheid
hoe snel die gegevens kunnen worden geschreven en opgeslagen. Marketeers schilderen zichzelf maar al te vaak in een hoek van hyperbool.
Klinkt "ultra" sneller dan "extreem"? Extreme III klinkt sneller dan
Extreme II, maar is het sneller dan Transcend? En waar past "Professional" op deze schaal? Net als die reclame van die tandpasta “Professioneel je tanden poetsen”??
Gelukkig hebben allen, behalve de allereerste SD-kaarten, ook een
numerieke beoordeling. De SD Association biedt richtlijnen voor het

classificeren van kaarten op snelheid. Benamingen omvatten klasse 2,
4, 6, 8 en 10, aangeduid met de letter C met een cijfer erin. Deze klassen
komen overeen met de minimale schrijfsnelheid van de kaart - klasse 2
voor kaarten met een minimum van 2 megabytes per seconde, klasse 4
voor 4 MB / s enzovoort. Er zijn ook Ultra High Speed (UHS) klassen
1 en 3, aangeduid met een U met een nummer erin op de kaart en schrijven met respectievelijk 10MB / s en 30MB / s. De nieuwste V-klasse,
voor videosnelheidsklasse, biedt klasse aanduidingen van V6, V10,
V30, V60 en V90, die elk overeenkomen met het minimum aantal megabytes dat per seconde wordt geschreven. Gelukkig hebben alle behalve de allereerste SD-kaarten ook een numerieke beoordeling. De SD
Association biedt richtlijnen voor het classificeren van kaarten op snelheid. Je ziet ook schrijfsnelheden op de verschillende kaarten "8x",
"32x" enz. "X" betekent "keer sneller dan een audio-CD leest" - dat is
150 kilobyte per seconde. Soms bieden fabrikanten zelfs de maximale
snelheid van de kaart in megabytes per seconde. Raar, ik weet het. Om
het nog verwarrender te maken, zijn de klassen en beoordelingen vaak
op dezelfde kaart te vinden, omdat er enige overlap is.
Dan komen we bij de vraag, waarom werkt deze kaart niet? Als een
kaart niet werkt, controleer dan eerst de vereisten van je camera. De
camera kan mogelijk geen
kaarten met een bepaalde
capaciteit aan. Je camera
heeft ook een maximale
snelheid, waarmee hij kan
schrijven, dus een kaart
sneller kopen dan zou nutteloos zijn. Tegelijkertijd kan
de resolutie of beeldsnelheid, die je voor de opname
wilt gebruiken, een snellere
kaart vereisen. Als je bijvoorbeeld 4K-video op een kaart van klasse 10 opneemt, kan dit leiden
tot corrupte bestanden of een mislukte opname. De camera kan ook, om
een of andere geheimzinnige reden, niet goed werken met sommige
merken SD-kaarten, ja zelf die van je favoriete merk. Dus test je kaarten
in je camera voordat je een opname maakt.
Waarom dit verhaal, ik moest appels kopen en had ook wat SD-kaarten nodig dus goed opletten wat ik in mijn cameratas meeneem.
!

eel videoclubs zijn al aan hun vakantie begonnen, maar wij
genieten nog volop van de clubavonden. Vanavond hebben we
een spreker. De voorzitter opent als gebruikelijk de avond en
praat ons bij over de zieken. De berichten over Theo zijn gematigd positief, maar hij voelt zich zo, dat we hem hopelijk na de zomer
weer eens op de clubavonden zien.
Op het scherm lezen we, dat Bert Mellaart ons gaat vertellen over
‘Filmen door de jaren heen’. Een en ander zal gelardeerd worden met
films van hemzelf. Dat is wat telefonisch afgesproken is. Het pakt wat
anders uit. We zien films van Bert door de jaren heen en hier en daar
volgt er wat toelichting, die inderdaad door de jaren heen gaat.
Bert stelt zich voor als een gemiddelde filmer, die vindt, dat je ook
in korte tijd een film kan maken. Veel van zijn films zijn sfeerimpressies. Als er sprake is van een speelfilm, dan is die veelal met een groep
van Cine’67 gemaakt, de videoclub waar Bert lid van is. Soms gaan zijn
sfeerimpressies wat verder en is er sprake van een documentaire.
De impressies starten in het station van Luik. Aangezien deze plaats
in Wallonië ligt, krijgt de film de naam Gare du Liège mee. We lopen
er doorheen op de klanken van I am a train van Albert Hammond.
Met de titel De achterblijvers wordt ons een blik gegund op de vergane glorie van verlaten kassen. Met Actie en Reactie bezoeken we de gelijknamige tentoonstelling over kinetische kunst in Rotterdam, waarbij
licht en beweging centraal staan. We sporten op het water met Kans op
gladheid en we zien een dame in het rood dansen door de tulpenvelden
in Lady in Tulipfield Holland. Deze laatste film werd op verzoek van de
rode dame gemaakt. Voor de opnamen werd een drone gebruikt.
In Rotterdam wordt jaarlijks het zomercarnaval gehouden en dat
leent zich uitstekend voor een impressie, zo zien we in Zomercarnaval
2013. Met Ballonvaart Zoetermeer - Boskoop gaan we even de lucht in.
Met Bikken en klepperen zien we de eendagskuikens, die aan de ooievaars in Het Liesveld gevoerd worden. Grappig is, dat ik mij een film
herinner, waarbij dit vooral niet in beeld gebracht mocht worden. Blijkbaar is het publiek in de loop der jaren wat gehard.
De Markthal in Rotterdam kennen we natuurlijk wel en daar heeft
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11 juni 2019
Joke de Graaf
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Bert een documentaire over gemaakt. Het lage land is een documentaire
over de Alblasserwaard. We verkassen naar de Sophiapolder met Water
in beweging. Het water blijft in beweging en dat zien we in Bij hoog en
laag, een documentaire over een rivier.
Net als bij ons wordt door Cine’67 regelmatig een onderwerp of iets
dergelijks aangedragen om de mensen aan het filmen te krijgen. Bert
laat wat films zien, waarbij hij deel van een groep uit maakte. De speelfilm Sterrenslag gaat over de horeca. De opdracht was voedsel. Wild
temptation is een eenminuutfilm over verleiding. Ziek is een speelfilm
over een wel erg gierige boer. Bert was de hoofdrolspeler. Een van de
drie onderdelen, die de film diende te bevatten, was water. Het leverde
hem een nat pak op in een sloot, die volgens zeggen niet erg aangenaam
rook. Bij de duik verloor hij net als Alva zijn bril. Uiteraard werd vanuit
de zaal gevraagd, hoe vaak deze scène over moest.
Resten nog een tweetal vertoonde animatiefilms. Eerlijkheidshalve
moet ik zeggen, dat ik bij het woord animatie een ander beeld krijg dan
het door Bert getoonde. Het neemt niet weg, dat de films de moeite
waard waren. Restanten verf, die via een rooster weggegooid worden,
geven een veelkleurig beeld. Het verleidde Bert tot het maken van de
kleurrijke film Dripping Colors.
De verborgen gang is van een heel andere orde. Bert is begonnen met
diaseries, of moet ik zeggen diafilms, bij de foto-diaclub Diaporama.
Ooit in een grijs verleden hebben zij een paar keer een bezoek aan ons
gebracht met hun diavoorstellingen. Soms deden ze echt niet onder voor
onze films. Maar goed, de film van Bert. In de kolenmijn Beringen
werden foto’s gemaakt. Hierbij werd ook nog een platencamera gebruikt. Het had wat voeten in aarde, want het was niet van gevaar ontbloot om daar te filmen. Door bewegingen over de foto’s wordt het een
filmachtig geheel.
We kregen een goed beeld van de films van Bert door de jaren heen.
De drone wordt functioneel en niet overdadig gebruikt en in de opnamen
is de fotograaf Bert te herkennen. Hij heeft er duidelijk oog voor.
Het was een ontspannen en genoegzame avond, waarbij zeker mensen geïnspireerd zijn geraakt om toch wat vaker de camera op te pakken
en daar gaat het allemaal om. Met een bedankje van de voorzitter en de
overhandiging van het gebruikelijke vocht nemen we afscheid van Bert
en tevens van de laatste ‘actieve’ clubavond van dit seizoen.
Rest nog een barbecueavond en dan ligt er een hele zomer voor ons
om te filmen.
!
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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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GOEDKOOP ALTIJD DUURKOOP!?
Ruud Meyer
“US BIN ZUNIG”
it vergeten gezegde of uitdrukking (reclame margarine Zeeuws
meisje?) is op mij van toepassing en
zou in ere hersteld moeten worden.
De wegwerpmaatschappij zou er beter
door worden. Ik koop niet te vlug iets nieuws
en vervang het oude pas als gedegen onderzoek heeft uitgewezen, dat vervanging echt
beter of noodzakelijk is.
Via een losse mediaplayer kijk ik op tv
naar mijn video’s. Net zoals op de club, maar
daar is de beamer de tv. Die mediaplayer
werkt naar tevredenheid en zijn prijs van een
kleine honderd euro destijds, is er al helemaal
uit. Mijn nieuwe videocamera gooide echter
roet in het eten. Bij films in MP4 full HD progressive, 50 frames per seconde en zelfs een
(lage) bitrate van 10 Mbps, schokt het beeld
op tv. Op de pc is niets aan de hand. Dan de film maar exporteren in het
oude en vertrouwde MPG2 met een bitrate van 50Mbps. Wat een stabiele beelden op tv. Maar wel met een bestand dat drie keer zo groot is als
hetzelfde in MP4.
Tegenwoordig heb je voor redelijke prijzen schitterende platte tv’s
met veel betere specificaties dan het elf jaar oude apparaat waar ik nu
tegenaan kijk. Tegen mijn vriendin zei ik, dat die oude bak de schokkerige beelden veroorzaakte en dat we toch echt aan een nieuwe toe waren.
Om haar helemaal over de streep te trekken voegde ik er nog iets aan toe
over streaming, hoge bitverwerking, interlaced, progressive e.d. Te
moeilijk voor uitleg…

D

vakantie was ik dus helemaal voorbereid op het WK voetbal voor vrouwen. Wat een zooitje. Wat een afgang en teleurstelling. Een ramp. Immers, totaal, maar dan ook totaal geen ontvangst. Zelfs een extra antenne en versterker (ik was goed voorbereid) boden geen soelaas. Nou wist
ik, dat het zou gebeuren, maar had niet door dat het al gebeurd was.
Want wat net als in de rest van Europa staat te gebeuren, was KPN al
overgegaan op de nieuwe
standaard DVB-T2. En van
T naar T2, betekent dat je
die oude T-ontvanger kan
weggooien.
Us bin zunig, maar
thuisgekomen moest ik er
toch echt aan geloven, wilde ik toekomstige vakanties
ook niet laten verpesten.
Us bin zunig en koop
regelmatig in China. Dezelfde spullen als via NLaanbieders maar tegen (veel) lagere prijzen met vaak gratis verzending.
Wel lang wachten, meestal.
Us bin zunig dus een goedkope T2 ontvanger besteld voor 21 euro,
en na twee weken al, gratis, geleverd.
Met de tv-ontvangst volgens de nieuwe T2 standaard zit het goed.
Maar dat kastje biedt ook nog mogelijkheden voor foto’s, geluid, tvbeelden opnemen(!) en video afspelen. Dus heb ik op die oude bak in de
huiskamer de mediaplayer afgekoppeld en dat Chinese T2-kastje daarop
aangesloten, voorzien van een USB-stick met van die schokkerige MP4
video’s van mij. Wat een beeld, wat een beeld. Prachtig, stabiel, niks
schokkerig. Een mediaplayer voor 21 euro!

Met een ontvanger voor DVB-T, kijk ik tijdens vakanties tv naar de vrij
te ontvangen zenders via de ether. Niks abonnement op Digitenne. In
Nederland krijg je dan van KPN de drie NPO’s en de locale zender. Met
wat geluk vang je er soms meer, zoals in de grensstreken. Afgelopen

Nu zit ik met het probleem van die elf jaar oude tv en de streaming,
bitverwerking, beeldwisselingen, interlaced en progressive die dat beestje allemaal niet aan kan bij MP4, zoals ik mijn vriendin vertelde.
Ik denk dat ik haar voor haar verjaardag maar zo’n joekel van een
platte geef, met alles erop en eraan, dan is ze voor lange tijd van een
hoop ellende af…..
Maar, us bin zunig, dus we moeten nog wat marktonderzoek verrichten voor die in huis is.
!
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SEIZOENAFSLUITING

EN NU MONTEREN

18 juni 2019
Joke de Graaf

Leen Vos

et is alweer de laatste avond van het seizoen. Inmiddels traditiegetrouw houden we een barbecue. Een deel van de club is al met
vakantie en een ander deel is blijkbaar geen vleeseter, want de
opkomst is niet erg hoog. Tenminste voor ons doen. Veel andere
videoclubs zouden overigens verguld zijn met zo’n opkomst.
De avond begint met een flinke
file, maar dat weerhoudt de leden
niet om keurig op tijd te verschijnen. Het weer is uitstekend en dat
werkt natuurlijk bij aan een fantastische sfeer.
Bij aankomst staat de employé
van de slager al klaar met zijn busje. Hij wordt begroet als een oude
bekende. Vele handen maken licht
werk en al snel staat alles gereed.
Trek heeft men zeker, want het
gebodene vindt gretig zijn weg
naar de magen van de gasten. En
natuurlijk is het een gekakel van
jewelste. Soms vraag je je af, wat
men iedere week opnieuw te vertellen heeft.
Het is gezellig, maar de muziek
van Ruud wordt gemist. Niemand anders heeft eraan gedacht om voor
een muziekje te zorgen. Omstreeks half tien maken de eerste dames
aanstalten tot opruimen. Tegen tienen is alles glad en gaan we weer
huiswaarts om ook thuis misschien nog even na te genieten.
O ja, deze avond heeft ook weer een nieuw lid opgeleverd. Milly, de
vrouw van Albert van der Veen komt onze gelederen versterken. En dat
zelfs ondanks het feit, dat zij op dinsdagavond haar Tai Chi-avond heeft.
Dat ze zeer naturel kan acteren weten we al uit de verhaaltjesfilm van
vorig jaar. Dus van harte welkom.
De camera deze zomer niet vergeten. Tot 27 augustus.
!

o rond deze tijd hoor je vaak zeggen: “Zo, ben je weer terug van
vakantie?” Dat wil zeggen, dat men er over het algemeen vanuit
gaat, dat het normaal is om met (of is het “op”) vakantie weg te
gaan. Nou dat is, om welke reden dan ook niet voor iedereen van
toepassing. Thuis kan
je ook de vakantie
doorbrengen. Wat wel
van toepassing is, is
dat de vakantieperiode
voor velen voorbij is,
dus ook voor onze
filmclub de SGD. Hoe
dan ook, we hebben de
vakantieperiode natuurlijk wel gebruikt
om te filmen.
De vakantieperiode
is bij uitstek geschikt
om veel filmmateriaal
te verkrijgen en daar mee thuis aan de gang te gaan. Dat is leuk werk,
tenminste, dat vind ik. Als we gaan monteren met ons ruwe materiaal
denken we natuurlijk aan de “wijze” raadgevingen, die je op de filmclub hebt gehoord of hebt gelezen in tijdschriften of boeken. Welke
waren dat ook al weer? Ik wil proberen er een paar te noemen, in de
hoop dat je er wat aan zal hebben.
Bekijk je grove materiaal eerst eens goed, zodat je weet welke beelden je ter beschikking hebt. Soms weet je niet meer, waar je wat hebt
gefilmd. Verwijder alle opnamen, die niet bruikbaar zijn, zoals bibberbeelden en onscherpe opnamen, om zo maar het een en ander te noemen.
Zet vervolgens je beelden in de juiste volgorde. Wees kritisch. Wordt
niet verliefd op je eigen beelden. Bedenk wat je wilt laten zien aan de
toekomstige kijker. Zorg voor afwisseling in je productie als het even
kan. Soms is het mooi om totaalopnamen van een onderwerp te laten
volgen door een halftotaalopname en deze vervolgens te laten volgen
door een close-upopname. Voorbeeld: opname van een bos bloemen
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(totaalopname) gevolgd door enkele bloemen uit dat boeket (halftotaalopname) en deze weer te laten volgen door één bloem, uiteraard uit dat
zelfde boeket (close-up).
Een ander voorbeeld: Een landschap (totaalopname) gevolgd door
een deel van dat landschap (halftotaalopname), waarna stukje uit dat
landschap (close-up) b.v. een boom die daar staat of een beest.
Uiteraard moet je daar bij het filmen al rekening mee houden, om er
later mee aan de gang te kunnen gaan. Zorg dat het eindproduct niet te
lang wordt, wat verveling bij de kijker teweeg kan brengen. Nou is dat
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben zelf nu bezig met een film van
dertig minuten en heb moeite om die korter te krijgen, maar ik doe mijn
best! Bedenk bij het monteren alvast aan een eventueel toe te voegen
tekst voor de voice-over en aan de te gebruiken muziek. Het kan natuurlijk ook anders, eerst de tekst en de muziek, maar dat hangt van veel
zaken af.
Hierover in een volgende Explicateur meer, voor zover daar in het
verleden al niet is over geschreven. Voorlopig vast veel inspiratie en
plezier met het monteren. Bedenk: een film ontstaat pas bij het monteren
van het ter beschikking staande materiaal.
!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
e SGD-zomervakantie is al weer voorbij. We gaan er weer volop
tegenaan en als bestuur hebben we getracht om een voor iedereen boeiend programma te bieden.
Bij het ouder worden krijg je steeds meer te maken met kwalen
en kwaaltjes van onze leden. Helaas, maar het is niet anders. Via de mail
houden we jullie hierover op de hoogte. Gelukkig drukt het de stemming
op de club niet en wordt er nog altijd enthousiast gefilmd. Ook het komende seizoen gaan we er weer voor!

D

FEUILLEFILM
Het SGD-bestuur heeft niet stil gezeten.
Onder leiding van Leen Vos is een begin
gemaakt met de nieuwe feuillefilm. De volgende groep krijgt dit filmgedeelte in handen en dient er een vervolg
aan te breien. We zijn benieuwd wat het dit keer gaat brengen. Leen
coördineert het hele gebeuren.
THEMAFESTIVAL
Op 8 oktober vindt dit feest
weer plaats. Dit jaar is het
Thema Water. Het is een
thema, waar je vele kanten
mee uit kunt, zelfs de goede.
Er zijn inmiddels al wat films
aangemeld. De inschrijvingsdatum nadert, dus geef je snel
op. Het kan nog tot en met
dinsdag 10 september bij onze festivalcoördinator Jan Smeets en een
week later dient de film in het bezit te zijn onze archivaris Henk Berendsen.
DAGJE UIT
In de komende weken worden jullie hierover geïnformeerd door de
organisatoren Leen Vos en Jan Smeets.
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CLUBINTERLAND
Er ligt inmiddels een draaiboek klaar voor de 32e Clubinterland, die
voor ons nieuw is. De dag vindt plaats op zondag 3 november in ons
clubgebouw. We zien die dag films van onze eigen club, van de Merwefilmers uit Schelluinen, Close-up uit Sint-Niklaas en VC Deurne. Het is
geen wedstrijd. Tussen
de films door wordt een
interview met de makers
gehouden.
Er zullen wat taken
verdeeld dienen te worden, die te maken hebben met de organisatie,
zoals het klaar zetten
van de zaal, de projectie,
de catering, enz. Als je benaderd wordt, zeg dan geen nee. Vele handen
maken immers licht werk. Een van de struikelblokken is nog, dat we
geen kooktoestel hebben voor soep of iet anders voor tussen de midde.
We moeten nog even kijken hoe we dat kunnen regelen. Heb je hier een
idee over, laat je vooral horen.
Zij, die al langer lid zijn, weten, dat we ook in het verleden wel festivals
georganiseerd hebben, dus helemaal vreemd zijn we er ook weer niet
mee.
CLUBAVONDEN
We beginnen met de bekende inloopavond op 27
augustus. Films zijn welkom, maar we gaan er natuurlijk geen avond vol met films kijken van maken.
Deze avond een wat losse sfeer met vooral bijpraten.
Voor de meegebrachte films geldt: wie het eerst
komt, het eerst maalt.
Valt jouw film daardoor buiten de boot? Geen nood.
Op 3 september is er weer een avond van de Werkgroep Film. Ook daar
kun je films laten zien. Je moet dan wel open staan, dat er over je film
gesproken wordt. Dit alles om nog meer te leren.
Op 10 september gaan we toch weer een beetje op vakantie. Onze globetrotter en veelfilmer Henk Nieboer trekt met ons over de Balkan. Dat
wordt gegarandeerd een interessante avond, want Henk weet vast veel
over zijn films en over die Balkan te vertellen.
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Op 17 september buigen we ons weer over de computerperikelen, daarin
in ieder geval voorgegaan door Ben van der Stigchel en Jan Smeets.
Vragen kunnen vooraf al opgegeven worden, zodat we een goed en
duidelijk antwoord kunnen geven.
Op 24 september komen de Merwefilmers weer bij ons op bezoek met
hun films. Zoals altijd kijken we hier met plezier naar uit.
Op 1 oktober gaan we weer het nodige leren bij de Werkgroep Film.
en op 8 oktober vindt het Themafestival Water plaats.
Op 15 oktober is er weer Werkgroep Computer en op 22 oktober komt
Rob Taihutu ons wijzer maken over de functies van de camera’s, waar
velen toch altijd mee blijven worstelen. En we zillen natuurlijk zoveel
mogelijk uit onze apoparatuur halen.
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.
3 en 8/9 september - Dordt Monumenteel
De film van Jos Dubbeldam† werd aan het SGD-publiek gepresenteerd
op de jaarwedstrijd van 16
december 2003. “ .. een hernieuwde kennismaking met
prachtige beelden van onze
historische binnenstad.”
schrijft verslaggever Martin
Baas. De vakjury oordeelt, dat
de film een goed sfeerbeeld
geeft, maar dat de structuur
wat onduidelijk is met teveel
onderwerpen en wat hap snap
gemonteerd. Ook de geluidsmix is niet optimaal. Geroemd wordt de
parallelmontage aan het eind, het goede camerawerk met statief en de
betrokken vertelvorm.
1 en 6/7 oktober - Beeldentuin achter de Westduinen
Op de landenavond van 2019 zagen we films over Nederland. Deze film
was een van de inzendingen van Henk Nieboer. We volgen het bezoek
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van hem en Netty aan de beeldentuin in Ouddorp. We zien van de 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. Op de website lezen
we: “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.” We laten ons er graag in
meezuigen.
5 en 10/11 november - 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.”

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

15 oktober
22 oktober

Werkgroep Computer
Spreker Rob Taihutu

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:
10 De Griek
achterzijde buiten - Mythos
15 Cave Michel
achterzijde binnen - Vos belevingen 19 Rotronica
Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 27 september 2019
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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