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VAN DE REDACTIE

VERSLAG CLUBAVOND

Joke de Graaf

5 november
Joke de Graaf

et is alweer december. We gaan de laatste maand van het jaar in.
Ook al is er bijna een jaar voorbij, filmen blijft leuk en alles wat
met filmen te maken heeft natuurlijk ook. December is altijd al
een bij uitstek geschikte maand om te filmen en natuurlijk laten
wij onze camera niet liggen.
Met een groepje SGD-ers zijn we naar een voorstelling van The
Unknown Chaplin geweest. Hierover, en daarin zijn we vast niet de
enige filmclub, hebben we een bericht gekregen via onze website. Het
is een voorstelling met Chaplinfilms, waarbij het Nederlands Blazers
Ensemble voor ondersteunende muziek zorgt. De voorstelling komt nog
in diverse plaatsen, dus voor de liefhebbers is er nog een mogelijkheid.
Even terug naar de voorstelling. Met twaalf personen gingen we naar
Kunstmin. Het was niet echt een SGD-activiteit, maar vanwege een
mogelijke korting had ik de coördinatie op me genomen. Dat liep eerst
wat moeizaam, maar we konden er toch tegen een gereduceerde prijs
heen. Het leuke was, dat we ook nog een paar bekenden van videoclub
EttenLeur tegen kwamen.
Vooraf was er een lezing, die ik zeer interessant vond. Het gaf net dat
beetje meerwaarde bij het bekijken van de films. Jammer was wel, dat
de lezing in het restaurant gegeven werd. Dan is er geroezemoes en
gebeurt er van alles om je heen dat stoort. Ook stond er een lamp, die op
het toneel scheen, maar voor ons wel precies in het tv-scherm, waarop
de spreker dingen liet zien. Jan de Graaf, och jullie weten hoe hij is,
heeft nog een poging gewaagd om het iets te laten verzetten, maar tevergeefs. Overigens voegde de lamp niets toe. Hij scheen niet op de spreker
en zonder die lamp was hij ook goed te zien geweest.
De voorstelling was leuk. Je merkt dan ook weer wat geluid bij een
film doet. Even die accenten bij bepaalde dingen leggen. Je zag de musici soms ook achterom naar het doek kijken om vooral goed te timen.
Tenminste, dat dacht ik.
Na afloop kon je even muzikaal nagenieten in het restaurant, waar
voor iedereen een drankje klaarstond. Dat was bij de prijs inbegrepen.
Kortom, ik heb er geen spijt van.
!

anavond zullen er Themafilms nabesproken worden. Jan Smeets
en Chris Schepers nemen hierbij het voortouw. Van het lijstje
zijn de oneven nummers voor Jan en de even voor Chris. Maar
eerst wordt er nog even een update over de zieken gegeven, die
we natuurlijk allemaal het beste toewensen. Met Albert Dabach is het
niet erg goed. Hij heeft ook nog eens een longontsteking gehad. De
berichten van Theo Boon zijn positiever, ook al zal hij de komende tijd
maar gewoon bij de dag leven. En misschien zien we hem binnenkort
weer eens op een clubavond. Ook doen we nog een oproep voor de
Jaarwedstrijd en worden we even bijgepraat over The Unknown
Chaplin.
Tijd voor de films. Na de film gedraaid te hebben volgt het commentaar van de voorganger van de lijst. Daarna mogen de aanwezigen daarop inhaken. Helaas mis ik nogal de positieve benadering. Met de opmerking van Chris, dat je vooral geen complimenten moet geven, want daar
worden mensen niet beter van o.i.d. ben ik het volledig oneens, maar dat
is dan weer mijn mening. Een greep uit hetgeen we te horen kregen.
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< Ruud Meyer - Water: kijk niet naar beneden bij het oplezen van de
tekst. Antwoord: “kleinzoon van acht, had me daar ook al op geattendeerd.”
< Albert van der Veen - De lift: aandachtspunt voor het geluid.
< Ria Lodema - Water en wateren: te veel plotselinge overgangen en
film bestaat uit 2 delen. Vanuit de zaal: is het meest originele idee.
< Joke de Graaf - Water: Het gedicht meer gedragen inspreken. Beelden volgen tekst niet.
< Henk Nieboer - De nieuwe Dordtse Biesbosch: ga eens wat meer
door de knieën voor je shots. Antwoord: “Jij voelt mijn knieën niet.”
< Cor Vermeulen - Waterrijk onder pijlers: gezocht naar dubbele beelden van een eerdere film over dit onderwerp en niet gevonden. Antwoord: “Klopt er staan hierover 1460 shots op de computer.”
< Ruud Meyer - OverVloed: wat meer dichtbij shots van de bezigheden, maar dat was misschien niet mogelijk. Commentaar Ruud:
“deze film is eigenlijk een weggevertje van een situatie, die je per

ongeluk tegen kom.”
< Ineke Vastenhoud - Nat in nat: ik mis close-ups en shot bij trap weglaten.

VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers

Bij diverse films werd aangegeven, dat ze rommelig waren. De zaal was
het soms wel, maar vaak ook totaal oneens met de spreker(s). Persoonlijk pleit ik vooral voor handvatten voor de maker om wat mee te kunnen doen.
Vijf films zijn niet aan bod gekomen. Drie van deze makers zijn niet
aanwezig, dus die blijven sowieso liggen. De andere twee films staan op
de lijst ergens in het midden, dus het kan zijn, dat deze filmers aangegeven hebben om de films niet te bespreken, maar dat weet ik niet. De
films, die nog op de rol staan komen aan bod bij een avond van de
Werkgroep Film.
Ruim half elf, tijd om naar huis te gaan. Bedankt heren voor het
werk, dat jullie erin gestoken hebben.
!

lweer de laatste uitgave van de Explicateur van dit huidige jaar.
De maand november is voor de SGD op een zeer spectaculaire
wijze gestart met het zogenaamde clubinterland. Een voor de
SGD geheel nieuw evenement, dat toch wel weer wat inspanning vroeg van een aantal mensen binnen het bestuur. Maar als vereniging hebben we natuurlijk wel een hoop ervaring met het organiseren
voor van alles en nog
wat. We bestaan toch
ook niet voor niets ruim
55 jaar!!! De dag zelf is
naar mijn mening (en
ook die van anderen)
bijzonder goed verlopen.
Bij het secretariaat zijn
dan ook diverse complimentjes binnengekomen voor de perfecte organisatie. Na zo’n inspannende dag
met veel zituurtjes kom je
thuis, gaat lekker lui zitten en
kijk je dan met trots terug op
deze dag.
Een ander punt is, dat
het ledental helaas snel terugloopt. Uiteraard wordt dit binnen het bestuur ook intensief
besproken. Een oplossing voor
het werven van nieuwe leden is niet zomaar voorhanden. Misschien
moeten we met zijn allen eens kijken in onze omgeving of we mensen
enthousiast kunnen krijgen om ook aan onze filmhobby te gaan beginnen en die dan natuurlijk lid moeten worden van de SGD.
De vorige twee voorzitters hebben onafhankelijk van elkaar
beweerd, dat de videoclub(s) over 10 jaar niet meer zullen bestaan. Bij
een aantal clubs hebben ze helaas al gelijk gekregen, maar wij laten dit
voor de SGD niet gebeuren, toch!!! Dus allemaal actief werven.
!
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FF VOORTGANG

AVOND VAN 2 LEDEN

Leen Vos

19 november 2019
Ben Mars

n september jl. gaf ik het usb-stickje met daarop de eerste opnamen
voor de feuillefilm, het clubproject van de SGD, aan ons lid Ton
Gijselhart, om er een vervolg aan te fabriceren met nog enkele SGDers. Op 13 november jl. kreeg ik van Ton het stickje terug met daarop het resultaat.
Allereerst langs deze weg mijn complimenten voor Ton en zijn medestrijders, voor het zich keurig houden aan het tijdschema. Ze zijn zelfs
nog wat te vroeg, want de geplande datum was 15 november en het
resultaat was er op 13 november!!!!! Dus, mooi twee dagen winst. Krijg
ik nog een verslag van jullie over hoe het is gegaan, voor publicatie in
de Explicateur?
De volgende die nu aan
zet is, wordt Ria Wemelsfelder. Ria en de door haar
te vormen groep hebben de
tijd tot 15 januari 2020 om
tot resultaat te komen. Ik
hoop, dat die groep er op
tijd gereed mee is, ondanks
de drukke decembermaand.
De volgende aan wie het stokje dan overgedragenwordt is Ben Kleinjan, vanaf 15 januari 2020 tot 15 maart 2020. Zoals jullie weten heeft
Gérard Wagemakers te kennen gegeven de SGD te verlaten. Gérard had
zich opgegeven om ook een deel van de feuillefilm voor zijn rekening
te nemen, maar door zijn vertrek gaat dit niet door. Gelukkig heb ik Bas
de Ruiter bereid gevonden om de taak van Gérard over te nemen.
Als alles volgens de planning gaat heeft Bas de tijd vanaf 15 maart
2020 tot 15 mei 2020. Bij vragen kan Bas altijd bij anderen terecht. Bas,
alvast bedankt voor je toezegging.
Ik wens een ieder een heel fijne decembermaand, een goede jaarwisseling en alvast een heel gezond en voorspoedig 2020 met veel filmgenoegen en fijne SGD-avonden, waarbij iedereen zijn inbreng heeft. !

I

MELD JE OOK AAN VOOR DE FEUILLEFILM !!!
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an Smeets en Chris hebben hun best gedaan om met een keuze uit
mooie films van het SGD-archief ons een heerlijke avond te bezorgen. Begonnen werd met een komische groepsfilm, waarvan Chris
ook deel uit maakte. In het kort kan de inhoud als volgt worden
weergegeven: Titel ‘In de tuin’ (2003). Man krijgt van zijn vrouw voor
zijn verjaardag een videocamera. Als eerste film maakt hij opnamen van
zijn tuin en toont deze aan de
leden van de videoclub. De kritiek is meedogenloos slecht.
Kernachtig gaf een van de leden
dit weer met een woord, dat ik
hier niet kan herhalen. Man
waagt een nieuwe poging.
Schaars geklede buurvrouw
kijkt nieuwsgierig over de
schutting. Man vraagt, of hij
haar mag filmen. Buurvrouw
stemt toe. Man filmt haar in
diverse houdingen. Neemt film
mee naar de club, waar hij dit maal succes oogst. Onwetend hiervan wil
de vrouw de volgende dag de film tonen aan haar vriendin. Inplaats van
bloemperken zien beide dames de schaars geklede buurvrouw. Aftiteling: Naakt over de schutting.
Vrouw is ontsteld. Man komt thuis
en vindt een briefje op tafel, waarop staat geschreven: “ik ga naar
mijn moeder”. Einde verhaal. Dit is
duidelijk een mengeling van humor
en drama.
De tweede film is van Ben Prent
(Don Caméra - 1976) over een gelijksoortig thema: een geestelijke
wandelt door de grasvelden van de
Biesbosch. Hij heeft een camera bij zich, waarmee hij zo nu en dan een
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foto maakt van de wilde natuur. De pater krijgt het warm, trekt zijn
schoenen en sokken uit en gaat voorzichtig pootje baden. De camera
legt hij in het gras. Iets verder staan twee meisjes in bikini. Zij zien de
pater en ook de camera. Zij glimlachen tegen elkaar en vatten een boosaardig plan op. Enige tijd later gaat de pater naar de fotozaak om de
afgedrukte foto’s op te halen. De winkelier laat ze stuk voor stuk zien.
Het publiek kijkt over de schouder van de pater mee. Wie beschrijft de
verbazing van iedereen als blijkt, dat er behalve natuuropnamen er ook
foto’s bij zijn van de twee meisjes in bikini in wulpse houding. Publiek
is verontwaardigd en de pater slaat een kruisteken. Einde film.
Film no. drie is van Cees le Bruin† met als titel Oude klanken herleven (2015). Deze film verplaatst ons naar een harmoniummuseum. Hier
valt een uitgebreide collectie op dit gebied te bewonderen. Een kundige gids,
die al van af zijn zesde jaar in het vak zit
leidt ons rond en geeft hier en daar zowel
een technische als een historische toelichting. Veel aandacht werd er besteed aan
de inwendige techniek van de orgels en
het uiterlijk. Er is zelfs een orgel bij, dat
de reis heeft gemaakt via de Verenigde
Staten naar Japan en dan weer terug naar Nederland, kortom een orgel,
dat heel wat heeft meegemaakt. Tenslotte liet de gids de prachtige
klanken van de diverse instrumenten horen.
Een en ander wordt gevolgd
door een film van Henk Nieboer
en Aart Versendaal (Er was eens
een populier - 2015) over het rooien van populieren. Bomen, die
ziek zijn moeten worden omgehakt, omdat zij anders een gevaar
kunnen vormen voor hun omgeving. De film laat uitvoerig zien hoe het rooien en verwerken van het
hout te werk gaan. Na het omhakken wordt de boom in grote stukken
gezaagd. Deze stukken worden door een hoogwerker opgepakt, in kleinere stukken gezaagd en vervolgens op een vrachtwagen geladen. Tenslotte worden de brokken hout naar een bestemming gebracht, waar
verwerking voor het einddoel kan worden gerealiseerd. Kortom een
interessante film.

Een film van Ineke Vastenhoud met als titel Liefde is.... uit 2003. Het
gaat hier over een oud echtpaar, dat
op het punt staat om naar bed te gaan.
Hij pakt haar hand vast, omhelst haar
zachtjes en spreekt liefkozende
woordjes. Een ontroerende film, die
een liefde laat zien, die na veertig jaar
nog steeds aanwezig is.
De volgende film heeft als titel
Het geurende water door Jos Dubbeldam† (2006). We krijgen een beeld te
zien van een teaparty, waarbij negen soorten thee worden geserveerd.
Bij elke theesoort wordt een hapje opgediend, dat met deze soort een
bepaald verband heeft. Theesoort no. 2
bijvoorbeeld kan het best worden gecombineerd met zalm en theesoort no. 3 weer
met een ander gerecht. Theesommelier
Thiemen geeft ons een uitvoerige uitleg.
Het geheel is omgeven door een luxe
sfeer, wat aan deze proeverij een speciaal
tintje geeft. Ook aan de verschillende
soorten toegevoegd water wordt aandacht
besteed. Als je naar deze film kijkt, dan
loopt het water door je tanden.
Living History, een herinnering aan de
tweede wereldoorlog is ook gemaakt door
Jos Dubbeldam† (2007). We krijgen historische opnamen te zien van de landing van
de geallieerde troepen in Normandië in
1944. Dit wordt gevolgd door de verschillende herdenkingen, die er de laatste jaren
hebben plaats gevonden. Onder andere
zien wij verschillende voertuigen, die toentertijd werden gebruikt en militairen in uniformen uit die periode. Zeer
indrukwekkend zijn de herdenkingsceremonies op de militaire begraafplaats in Margraten. Dan begin je te beseffen hoeveel mensen hun leven
hebben gegeven om de vrijheid te krijgen, waarvan wij nog steeds genieten. Behalve de historische beelden zijn alle opnamen door de filmers
zelf geschoten, ook al wordt soms anders gedacht.
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Henk Nieboer verhaalt uit zijn serie Balkanfilms over zijn bezoek aan
Kroatië (2019). Allereerst zien wij de stad Zagreb, een fragment, waarin bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de culturele ontwikkelingen, die deze stad heeft meegemaakt. Als
voorbeeld krijgen wij kerken en diverse mooie
gebouwen te zien. Vervolgens gaan we naar de
Plitvice meren, waar we de vele aanwezige watervallen kunnen bewonderen. Met een rondvaartboot wordt een tocht gemaakt, waardoor
het mogelijk is om een globaal overzicht van
het gebied te krijgen.
In Hollandse Winters( 2012) toont Ben Prent
ons prachtige winterlandschappen uit het grijze verleden en het recente
heden. Bijzonder veel indruk maken de scènes, waarin wij langs de
rivieroevers grote pakken kruiend
ijs kunnen zien. Ook toont men een
beeld van de winter van 1929, waarbij de oude Maas was bevroren en
het mogelijk was om per auto over
de rivier van Zwijndrecht naar Dordrecht te rijden. Met weemoed moeten wij vaststellen, dat winterscènes,
zoals wij die in de vorige eeuw
praktisch elk jaar konden meemaken nu nog maar zelden voorkomen.
Rijst op Bali is een film van
Jaap den Boer (2014). Zoals de
titel al zegt verhaalt de filmmaker over de rijstteelt en productie
hiervan, zoals dit op het eiland
Bali toegaat. Opvallend is de
gedetailleerde wijze, waarop een
en ander naar voren wordt gebracht. We zien hier de aanleg
van de sawa’s, het planten van
de rijst en het oogsten hiervan.
De film wordt afgesloten met een beeld van de verschillende feesten, die
met de rijstoogst gepaard gaan.

Een themafilm van Albert van der Veen. Albert geeft ons met zijn film
Schipper uit 2018 een kijk op de diverse
veren, waaraan ons lands zo rijk is. Dit laat
hij op een originele manier parallel lopen
met het lied van Drs.P ‘Heen en weer’. Zoals bekend raakt de pont aan het eind van
het lied overbelast met passagiers en zinkt.
Dit laat Albert zien met een onderwateropname van een gezonken boot. Het is een bijzonder goed idee, dat op een
heel speciale wijze is uitgewerkt.
Ruud Meyer is op zoek naar het kroonjuweel (2015). Allereerst
wordt lof bezongen over
ons eigen land, Nederland.
Wij zien de bekende zaken
zoals molens, rivieren,
weidelandschappen met
daarop een aantal koeien.
Maar waar vinden wij het
kroonjuweel? Ruud laat
ons nog even in nieuwsgierigheid, maar dan komt
de aap uit de mouw. Wij
moeten denken aan de koe. De koe geeft immers melk en van melk
maken wij kaas. In het kort wordt getoond hoe kaas wordt gemaakt en
het geheel wordt afgesloten met een opname van een aantal kant en klare kazen, die
met z’n allen het kroonjuweel vormen.
Chris verrast ons tot slot met een film
over De tuinen van Arcen (2006). Na een
korte uitleg over de historie van dit complex gaan we de tuinen bezoeken. Nauwgezet wordt afdeling voor afdeling onder de
loep genomen. Nagenoeg de hele wereld is
hier aanwezig. We nemen een kijkje in de Italiaanse tuin, Japanse tuin
en ga zo maar voort. Ook aan bloemenverzamelingen, zoals de rozen in
het rosarium wordt aandacht besteed. De film is een uitstekende aanbeveling voor een bezoek aan deze tuinen.
Voordat we het wisten was het half elf. Iedereen was tevreden over
deze interessante avond met haar veelzijdige films.
!
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SGD-DAGJE UIT 2020
Jan Smeets

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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olgens traditie heeft de SGD elk jaar een club-uitje, welke in
2019 door omstandigheden erbij ingeschoten is. Om toch weer
hier gevolg aan te geven zijn Leen Vos en ondergetekende aan
het zoeken geweest naar een leuk onderwerp in de regio waar
volgens ons wel draagvlak voor is binnen de club. Verleden week donderdag, het regende weer eens, vonden wij een geschikte dag om op
onderzoek te gaan.
We hadden het volgende plan
om voor 2020 eens een onderwerp
te nemen waar we binnen de SGD
altijd iets mee hebben, iets met water en varen, dat laatste hebben we
met betrekking tot de kosten maar
laten varen.
Als eerste bezochten we het Binnenvaartmuseum aan de Maasstraat
13 in Dordrecht, waar ook de Veerdienst 3 beheerd wordt met aansluitend een bezoek aan het Baggermuseum in Sliedrecht. Het Binnenvaartmuseum geeft een doorkijk naar...?? Juist de binnenvaart. Je ziet ze
dagelijks, al die schepen op de
rivier. In het Baggermuseum
is van alles te zien over de geschiedenis van de baggerindustrie.
Het leek ons dan mooi om
vanuit het Binnenvaartmuseum naar het Baggermuseum
te varen met de Veerdienst 3
en weer terug, maar daar gaat
een en ander toch boven het
kostenplaatje wat wij voor ogen hebben. Willen we varen dan zullen we
moeten roeien met de riemen, die we tot onze beschikking hebben.
Wanneer en vooral hoe een en ander gaat plaats vinden, gaan wij op
tijd laten weten via de geëigende kanalen.
!
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a een aantal weken hard werken om alles goed op de rails te
krijgen is het dan eindelijk zover. De 33e clubinterland, maar
voor onze SGD de eerste, is een feit. Met de werkploeg is afgesproken, dat de deur vanaf negen uur open zal zijn. Bij onze
aankomst staan de heren Smeets en Berendsen al te wachten. Ze waren
zo bang, dat ze te laat zouden zijn, dat ze waarschijnlijk de nacht daar
hebben doorgebracht. Nog voor we de deur ontsluiten komen er ook al
twee Belgische gasten aan. Zij kunnen meteen mee naar binnen.
De stoelen worden in het gareel gezet en de zaal verduisterd voor een
goede projectie. Voor dat laatste is dit keer zelfs een oplossing voor de
ramen naast de haldeur gevonden. Sommige SGD-ers draaien nergens
hun hand voor om. De bargroep loopt heen en weer naar de garage en
vult de koelkast. Ik mag me aan het snijden van mijn cake wijden en
daarbij denk ik dan: “Kom, ze zijn in de garage, laat ik de koffie vast
aanzetten.” Nou, dat heb ik geweten. Ik vul het koffiezetapparaat met
water en het begint meteen als een gek te stromen. Snel een pot eronder
gezet. Ik kijk in de filterruimte en zie, dat daar al koffie inzit. Blijkbaar
heeft iemand op een voorgaande dag de koffie klaar gezet en er vervolgens niets mee gedaan. Nu zit er dubbel water in. Volgens Bram van het
Rode Kruis, die even binnenwipte, zijn er mensen, die het nooit leren.
Kortom we kunnen meteen aan de schoonmaak. Al met al duurt het
daardoor juist langer eer de koffie klaar is. De zaal vult zich gestaag met
publiek en stort zich op de koffie met cake. Dat laatste gaat er wel in,
want het is schoon op en zo hoort het ook.
Blijkbaar is het niet bij iedereen overgekomen, dat men door de zijdeur vrije toegang heeft. Bram spot bij zijn binnenkomst een paar mensen, die buiten voor de voordeur staan te wachten.
Het duurt wel even voor het half elf is. Even voor half elf neemt onze
voorzitter het woord en heet iedereen welkom. Henk Nieboer neemt het
over als spreekstalmeester en interviewer. De eerste film kan gedraaid
worden en dat is onze groepsfilm Koningsdag. Er is een reden, dat die
als eerste geprogrammeerd staat. Het geluid bij deze film is goed en dat
smoort meteen het eeuwige gezeur over geluid, dat niet zal deugen bij
onze projectie. Ik zeg het voor de allerlaatste keer: het kan nooit aan
onze apparatuur liggen, als bij de ene film het geluid uitstekend is en bij

een andere niet. Alweer: einde discussie.
Ik mag na de film als eerste naar voren komen om wat te vertellen
aan de hand van de vragen van Henk. Als een van onze Belgische gasten
vraagt, of we niet een pilletje voor hun koning hebben, is de toon meteen gezet. In diezelfde geanimeerde sfeer gaan we verder.
Voor de interviews is vier minuten tijd ingeruimd. Aan het eind van
die vier minuten laat Ruud Meyer een bescheiden belletje horen, waarna
het een kwestie is van zin afmaken en op naar de volgende film. Dat
werkt goed. Maar sommige insiders hebben daar toch wat moeite mee.
Jan Smeets is een paar keer naar de voordeur gelopen om te kijken of er
iemand aanbelde.
Bij de film Tsizameer valt mij het uitstekende geluid op met een
goed evenwicht tussen muziek en stem en een mooie voice-over. Volgens Ruud Meyer worden onze zuiderburen daarmee geboren.
Coda van Marc Jacobs leidt ons op een integere manier door een
instituut voor palliatieve zorg. Een triest gegeven, maar zeker niet triest
weergegeven.
Waterzuivering Schelluinen van Toon de Jongh begint met een lied
over en bij de strontvliet en eindigt met gezuiverd water.
De SGD-groepsfilm Kamer 302 is ook weer eens van stal gehaald.
In België is de gezondheidszorg heel wat beter geregeld als hier weergegeven, hoorden we. We kunnen ze geruststellen. Ook bij ons valt het
wel mee.
Van de Keukenhof hebben we natuurlijk al vele films gezien. Deze
weergave van Mark Vercauteren hoort zeker niet bij de minste. Mooie
opnamen met een goed lopend verhaal.
Ooit noemde Reinier van de Wel van Phoenix het opafilms. De film
Weer als een kind van Kees Leemans is er een goed voorbeeld van. Oma
laat zich van alles welgevallen door de kleinkinderen. Ze is vast behoorlijk vermoeid als ze weer thuis is.
Restauratiewerken VlaTAM in Berchem van Paul van Kerkhove. We
krijgen een aardig beeld van de restauratie van het Vlaams Tram- en
autobusmuseum.
Bij de film Op de vleugels van de wind van Etienne Audenaert gaan
we de lucht in met de parapente. Zelfs een paar kinderen zie ik meegenomen worden. Hoewel we er een goed beeld van krijgen, kun je mij
toch niet overhalen om aan zo’n vliegend matras te gaan hangen.
Beelden van het licht van Jan Smeets en Henk Berendsen blijft boeiend om naar te kijken. Het is een aparte kunst, dat maken van iconen.
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CLUBINTERLAND
Joke de Graaf

N

Bij mijn tuin, mijn passie, ga ik er van uit de tuin van Maurice Ruyssink, de maker van de film, te zien te krijgen. Het is wat anders. We
krijgen een laatste blik op een mooie particuliere tuin, die plaats zal
maken voor nieuwbouw.
Bij Loop voor hoop denkt maker Hartog Meijler, dat het iedere Nederlander duidelijk is, waar dit voor staat. De Belgische gasten, maar
ook een aantal Nederlandse aanwezigen zegt het niets of niet voldoende.
De film geeft een beeld van wat er allemaal op zo’n dag gebeurt en de
opbrengst is voor de KWF Kankerbestrijding. Ik wil in het algemeen
nog eens meegeven: geef voldoende informatie. Ook kijkers, die minder
geïnformeerd zijn blijven dan beter bij de les. Maar al met al, een leuke
weegave van het gebeurde.
Bij Lost World praat Roald Roos ons onder andere bij over de grootste giganten onder de bomen, de sequoia. De film eindigt met een paar
geleende beelden van Steven Spielbergs film. Daar zal ook de titel aan
ontleend zijn.
De laatste kookles van Cees Branderhorst. Henk probeert er door de
toevoeging ‘laatste’ meteen iets lugubers van te maken, maar dat valt
alles mee. De dames, die van dit laatste maal mogen meegenieten, hoeven voortaan de keuken niet meer in. Manlief zal voortaan koken.
De 4 zonen van Dordrecht, Otto Dicke is opnieuw een groepsfilm
van de SGD. De film geeft een beeld van de tekenaar Otto Dicke met
hier en daar een knipoog naar de andere 3 Dordtse zonen. De film is
gemaakt in het kader van het 100e geboortejaar van de vier heren, dat in
Dordrecht uitgebreid gevierd is.
In het programmaboekje staat Nieuw leven in de polder, maar de titel
geeft weer Voorjaar in de polder. Maarten Blokland geeft aan, dat de
hier vertoonde versie Voorjaar in de polder een deel uit de langere film
met de andere titel. Beide titels dekken de lading. We zien het voorjaar,
maar ook jong leven. In het interview wordt het gemis van een voiceover aangehaald. In aansluiting op die vraag begint Maarten enthousiast
te vertellen over alles wat hij gezien en gedaan heeft. Neem dat spontane
verhaal eens op en gebruik dat als voice-over. Je zult zien hoe verfrissend, dat over zal komen.
Frans Cammaert heeft op een reis een overstap moeten maken in
Hong Kong, of op zijn Nederlands Hongkong. Ongelooflijk wat je in
zo’n korte tijd aan opnames kan maken en daardoor kan vertellen over
de stad.
Cor Vermeulen, een echte Rotterdammer, laat ons meegenieten van

een prachtig stuk natuur onder de Van Brienenoordbrug. Weinigen, die
er over rijden, zullen dit ‘Waterrijk onder de pijlers’ gespot hebben.
Marc Jacobs is niet een specifieke paardenliefhebber, maar weet over
de Enquirencontre wel een mooie film neer te zetten. Het is voor Henk
Nieboer even struikelen over de naam, maar hij leert snel. Dit evenement wordt gehouden in Villers-la-Ville in Brabant - Wallonië.
Frans Cammaert is na Honkong op de plaats van bestemming gekomen en met hem maken we een tocht door Nieuw-Zeelandse fjorden en
genieten van het natuurschoon.
Ruud Meyer spuit zijn natuurkennis in de film Plantaardig. Tenminste, dat denken we. Helaas, we worden teleurgesteld. Echtgenote Marielle heeft de kennis. Ruud is tijdens de film diverse keren op de vingers
getikt over zijn onwetendheid. “Weet je niet eens het verschil tussen een
libel en een waterjuffer.” Maar het resultaat mag er zijn. Op de vraag,
of hij een speciale camera gebruikt heeft, kan hij antwoorden, dat alles
met een doorsneecamera is opgenomen, met hier en daar gebruik van al
oude voorzetlenzen uit zijn fotografietijd. De dioptries vliegen ons even
om de oren.
Martin Pel heeft zelf een oldtimer, maar in zijn Restauratie oldtimer
Mercedes heeft hij vast heel verlekkerd naar dit gebeuren gekeken. Of
de auto uiteindelijk in zijn budget valt, dat weten we niet. Helaas is de
auto niet af gekomen en wordt een trucje met een zijspiegel van een auto
uitgehaald om toch het idee te geven, dat er mee gereden wordt.
Een van de weinige fictiefilms van vandaag is Ambachtelijk van
Tony Jacobs. Een oude man in een bejaardentehuis neemt drastische
maatregelen, als hij merkt bestolen te worden. We begrijpen dat Tony
geen draaiboek maakt, maar alles op de harde schijf in zijn hoofd heeft
opgeslagen. Er worden wel veel shots gemaakt. Doordat hij ook wel
voor theater filmt, heeft hij contacten en daardoor keus uit spelers voor
de film. Dat laatste is te merken, want het spel is naturel.
Nat in nat van Ineke Vastenhoud is gemaakt voor ons Themafestival
Water van vorige maand. Ik heb nog even met Jan Smeets gesteggeld of
het fictie, dan wel non-fictie is. In ieder geval is het zo, dat Ineke niet de
gebaande paden wil belopen. “Bij zo’n thema kom je al snel op de
kringloop van het water” aldus Ineke “en dat wilde ik niet.” Het is een
leuke manier om het aquarelleren in beeld te brengen.
Tijd voor weer een uitje. Dit keer gaan we naar Sint Petersburg met
Marc Vercauteren. Ook hier wordt duidelijk hoeveel je in een korte tijd
kunt filmen. De film geeft een mooi beeld van de stad en van natuurlijk
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de Hermitage.
En dan is het alweer tijd voor de laatste film. Nog even de handen uit
de mouwen met Samen tuinieren van Joris Goetschalckx. Wat zal die
naam vaak verkeerd geschreven worden. We zien een volkstuinencomplex en horen van de tuinliefhebbers aldaar over hun passie. Ook hier
zegt de maker weer, dat je helemaal niet zoveel tijd nodig hebt om opnamen voor een film te maken.
Als ik na het zien van dit gevarieerde programma nog iemand hoor
zeggen, “Ik weet geen onderwerp om te filmen” dan moeten ze gewoon
maar eens dicht bij huis kijken, want er is voldoende.
Tussen de middag laat men zich de lunch goed smaken. Even draaien
met de stoelen en je kan aan tafel. Chris laat de clubs een voor een naar
voren komen om het eten te halen en dat werkt goed. Er wordt me door
een gast nog wel een klein puntje van aandacht onder de neus gewreven.
Geef even een moment van stilte aan voor het eten voor hen, die dat
wensen en zet de muziek uit als iemand praat, want dan is die persoon
niet te verstaan. En inderdaad, hij heeft hiermee een punt. Excuses voor
die missers. Ik neem het op in ons draaiboek, zodat dit de volgende keer
niet meer voorkomt.
Na afloop worden de certificaten uitgedeeld en mag Jean Paul Smeets
aantreden om een groepsfoto van de deelnemers te maken.
Nog even opruimen en voor de Belgen volgt nog een flinke trip naar
huis. Het zit er op. Het beloofde drankje, dat voor het weggaan nog
genomen kan worden, blijft achterwege. Het vermoeide barpersoneel
heeft als een haas alles naar de garage gebracht om vervolgens afgepeigerd en al thuis op de bank te ploffen.
Volgend jaar gaan we naar Deurne. We kijken er naar uit.
!
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CLUBINTERLAND-2
Cor Vermeulen
oor mij is dan eindelijk een deel van mijn lang gekoesterde wens
in vervulling gegaan: een filmfestival zonder “wedstrijd” en
zonder prijzen! De mensen, die dit op poten hebben gezet
dwingen respect af. Dat het gelukt is om alles op rolletjes te
laten verlopen in eigenlijk een te kleine zaal voor zoveel mensen verdient alle lof.
Ik heb met veel plezier met een film meegedaan. De gevarieerde
keuze van onze films vond ik trouwens uitstekend gekozen en ik denk
dat we ook als SGD daarmee een heel goed figuur hebben geslagen. De
“spreekstalmeester” gaf blijk van zijn welbespraaktheid, doorspekt met
humor, al werd dit niet door alle Belgische vrienden opgepakt. Bij sommige films van onze zuiderburen had ik nogal wat moeite om het
Vlaams goed te kunnen verstaan. Maar ja, ik heb dan ook geen talenknobbel en ben meer een techneut.
Jammer eigenlijk, dat er te weinig tijd was om eens wat uitgebreider
met wat mensen van andere clubs te praten. Het programma was daarvoor te overvol. De films, waarvan de makers niet aanwezig waren,
hadden wat mij betreft dan ook direct gecanceld mogen worden. Ook
heb ik de indruk dat niet alle clubs zich
aan de limiet van maximaal 45 minuten
projectietijd hebben gehouden.
Het niveau van de diverse films lag
over het algemeen best wel hoog, al heb
ik toch wel een paar films gezien, die eigenlijk niet in zo'n festijn thuishoren. De
belangstelling van onze SGD-leden die
niet op een of andere wijze betrokken waren, was teleurstellend laag. Voor mij eigenlijk het grootste minpunt van deze
dag. Persoonlijk hoogtepunt waren voor
mij echter de complimenten voor mijn film die ik, nota bene en passant
op het toilet, van een van de zuiderburen kreeg. Dat heeft voor mij meer
waarde dan een glimmende beker...
Tot ziens in België (met hoeveel auto's gaan we?)!
!

V
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WERKGROEP COMPUTER
12 november 2019
Jan Smeets
erkgroep computer, een avond voor de SGD-leden om hun
kennis over diverse onderwerpen op en rond de computer
maar met name de montageprogramma’s op te krikken. Jan en
Joke hadden andere plannen voor deze avond, welke voorrang
hadden. Buiten wat dienstmededelingen en het voorstellen van een
nieuw lid had Chris weinig te vertellen. Het nieuwe lid is Berrie van
Esch. Berrie is al enige jaren lid van videoclub Phoenix uit Brielle, de
club is bij de SGD-leden met een lang dienstverband wel bekend uit de
ZHII periode, waardoor ze ons regelmatig met een bezoek vereerden en
wij bij hun op de koffie gingen. Op 28 oktober 2016 genoten we nog bij
ons van hun films en natuurlijk hun bezoek.

W

Computeravond. Ben van der Stigchel zat al klaar. Hij mocht beginnen
met het beantwoorden van een vraag van Ria Lodema over hoe je een
tekstballon in Studio krijgt. Ik kan mij nog herinneren dat Studio dit bij
de effecten had, maar dat was in oude tijden. Ben had een en ander thuis
voorbereid en hij liet zien hoe dit in zijn werk ging. Aansluitend liet hij
nog een effect zien hoe je een afbeelding van een wandelaar met tekst
animeert. Ik ga ervan uit dat de uitleg welke Ben op het scherm liet zien
rondgestuurd wordt. En dan is er koffie of natuurlijk iets anders. Het
barpersoneel zorgde ervoor.
Na de pauze mocht ik aan de slag. Joke had een link naar een
YouTube-filmpje gestuurd welke ik gedownload heb en hier gingen we
naar kijken. Tien jaar geleden, om precies te zijn tien jaar en negen
dagen - 3 november 2009 - brachten leden van de SGD een bezoek aan
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videoclub RVSL in Rotterdam. Leden van RVSL hadden daar een videoverslag van gemaakt en we zagen bekende gezichten voorbijkomen.
Vervolgens volgde een korte uitleg over de update van Adobe CC welke
eind verleden week uitgerold werd bij de abonnementhouders. Had de
laatste jaren het videopakket een flinke
boost gehad voor de 2020 update ligt het
nu allemaal hoofdzakelijk op grafische
acties binnen de diverse programma’s
zoals Photoshop en Animate. Binnen Premiere Pro zijn er wat zaken uitgediept
zoals de codecs HVEC en ProRes. Zeker
de laatste wordt nu volledig ondersteund
en een ander nieuwigheidje zijn de creatieve tools en integratie met andere apps en services, waaronder de functie Auto Reframe van Adobe Sensei. Binnen het Essential Graphics
werkveld zijn er de nodige templates bijgekomen plus een aantal grafische verbeteringen. Ook het audiogedeelte heeft intern verbeteringen
ondergaan. Ook mijn geliefd hulpmiddel de Loudness Radar en de Gain
functie is verhoogd van 6 decibels naar 15 decibels. Hierdoor komt er
meer ruimte aan de bovenzijde (Headroom) en het selectievakje Renderen bij maximale bitdiepte bij Export is ingeschakeld voor de ProResvoorinstellingen. De H.264-voorinstellingen zijn ingesteld op VBR 2pass. De VBR 2-pass optie biedt over het algemeen een hogere kwaliteit. Deze voorinstelling schakelt ook hardwarecodering uit, wat de
kwaliteit optimaliseert, maar waardoor het wel langer duurt om te coderen.
Er lag ook een vraag bij mij om de projectinstellingen nogmaals te
bespreken. Met voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe je het beste een
en ander kunt instellen, waarbij we zijdelings ook de sequence instellingen niet buiten beschouwingen lieten. Immers er zijn 488 codecs in
video en audio en binnen Premiere Pro vind je 516 instellingen, waarvan
er natuurlijk een aantal camera gerelateerd zijn. Ik heb op mijn manier
geprobeerd daar duidelijkheid in te scheppen, ook met betrekking tot
veranderingen in de diverse instellingen, zeker zoals bij effecten. Voer
je hier een wijziging uit, sla dit op, save de presets, als je ze later nodig
hebt zijn ze zo te vinden.
Al rap was liep het weer tegen het eind en ons nieuw lid Berrie liet
nog als afloop een montage van hem zien. Het ging dan wel over zijn
gewezen club maar we kregen wel een beeld van zijn kunnen.
!
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VAN DE PENNINGMEESTER

KOOR OF ORKEST OPNEMEN

Jan de Graaf

Jan Smeets

oals iedereen, in elk geval de leden, die op de clubavond van 20
november jl. aanwezig waren, heeft gehoord, treed ik af als penningmeester en ben niet herkiesbaar. De mededeling op zichzelf
was voor mij natuurlijk niet verrassend, het moment daarentegen
wel. Ook dat er geen verdere toelichting werd gegeven en mij ook niet
gevraagd, dat te geven was voor mij nogal opvallend.
Voor alle duidelijkheid volgt hier de gang van zaken. Op maandagavond 19 november deelde ik evenals Leen mee, dat ik op de komende
ledenvergadering aftredend was en mij niet herkiesbaar zou stellen. De
reden die ik noemde was, dat ik me niet meer thuisvoelde in het bestuur.
Er zijn op die avond geen verdere vragen gesteld, want het was kennelijk wel duidelijk, dat ik en een ander bestuurslid niet meer zo makkelijk door een deur konden. Tenslotte bood ik het bestuur en daarmee de
club aan, zolang er geen penningmeester zou zijn, de boekhouding gewoon te blijven doen. Een en ander echter wel met de mededeling, dat
ik dan niet langer zou deelnemen aan bestuursvergaderingen.
Dat dit niet werd vermeld, vond ik op zichzelf al onjuist. Erger vind
ik het, dat de functie als penningmeester voorgesteld werd als niet meer
dan het invullen van een spreadsheetlijstje. Ik zal niemand vermoeien met de
functie-inhoud van een penningmeester,
maar het is toch iets meer dan een lijstje
met cijfers invullen. Wie er meer van wil
weten, kan de statuten en het huishoudelijk reglement eens doornemen. Ook op
internet is er voldoende over te vinden.
Over tot de orde van de dag. Het is bijna eind van het jaar en dat
betekent, behalve Sinterklaas, Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar, ook
betaling van de contributie. Natuurlijk zijn er vroege vogels, die het al
overgemaakt of cash betaald hebben. Voor 31 december moet het op de
clubrekening staan of handje contantje, als je dat liever doet.
Daar de volgende Explicateur pas in het nieuwe jaar verschijnt alvast
plezierige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst van uw
penningmeester.
!

Z
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e kunt een koor of orkest zien als een enorme geluidsbron, die over
een breedte van soms wel tientallen meters geluid produceert. Dat
brengt unieke uitdagingen met zich mee. Als je een koor of orkest
moet opnemen in beeld en geluid zal je beide los moeten zien. Je zal
hiervoor altijd in een groep moeten werken. De cameraploeg en de geluidploeg werken los van elkaar,
maar zijn beide afhankelijk van
de dirigent.
Zie een koor of orkest als een
trein. Als die vertrekt, stopt hij
pas bij de volgende halte. Hier is
de machinist de dirigent. Ze moeten ook beiden klaar zijn voor
hun vertrek, want zodra de dirigent aftikt, kun je met de camera
en microfoon alleen registreren
wat er gebeurt. Je bent aan de actie van de muziekgroep overgeleverd.
Hoe zorg je bijvoorbeeld dat iedereen goed te horen is in de opname,
maar zo dat het zangkoor nog wel als een geheel klinkt? In deze uitleg
ga ik wat dieper in op die geluidbron en vertel ik hoe je met twee of drie
slim geplaatste microfoons een evenwichtige en verstaanbare stereoopname maakt van een koor!

J

Wat voor microfoon
De cameramicrofoon gebruiken we alleen als referentie. Wil je een
goede opname hebben, dan gebruik je voor het beeld minimaal drie
camera’s en voor het geluid twee of drie microfoons, die je centraal
opneemt via een mengpaneel. Condensatormicrofoons zijn in dit geval
een betere keuze dan dynamische microfoons. Een veel gebruikte microfoon is hiervoor de Neumann KMS 104 bk condensator zangmicrofoon.
Deze hebben we natuurlijk allemaal in ons bezit.
Bij het opnemen van een koor staan de microfoons meestal een stuk
verder weg, dan wanneer je een solozanger(es) zou opnemen. Immers
je moet nu niet het geluid van die ene persoon opvangen, maar van een
groep en dan zal het gebruik van condensatormicrofoons beter klinken
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op afstand dan dynamische microfoons.
Binnen de condensator-familie zijn de kleinmembraan-condensatormicrofoons het meest geschikt voor de koorsituatie, omdat dit type
microfoon ook geluiden van opzij nog redelijk ongekleurd kan registreren. Grootmembraan microfoons zijn hier over het algemeen minder
goed in.
Het opnemen van een koor is in essentie de perfecte balans vinden
tussen voldoende definitie en voldoende dekking. Hoe verder je de
microfoons van het koor af plaatst, hoe meer het koor als een geheel
gaat klinken. De keerzijde is, dat het ook steeds ‘wolliger’ gaat klinken.
Zet je de microfoons juist heel dichtbij, dan krijg je veel meer definitie.
Ofwel, je kunt elk woord verstaan. Het risico hier is alleen, dat je de
microfoons te veel richt op een klein groepje zangers en dat de rest van
het koor buiten de boot valt. Dat houdt dan weer in, dat afhankelijk van
de grootte van het koor, je meerdere microfoons nodig hebt om die
definitie te krijgen. Dus bij een groot koor met weinig microfoons krijg
je in dit geval te weinig dekking. Daarnaast kun je er ook voor kiezen
om, als je beschikking hebt over meerdere microfoons, de groepen te
clusteren, zoals sopranen, bassen etc., voor de klankkleur.
Eenvoudige microfoonopstellingen
Bij een klein koor kun je
gebruikmaken van een XY-opstelling. Met een
ORTF-opstelling heb je
iets meer dekking en een
breder stereobeeld.
Bij grotere koren zul je
echter snel merken, dat je
het koor niet helemaal in
balans krijgt. De zangers
in het midden klinken
harder dan de zangers die
ver links en ver rechts
staan. Dit probleem kun je
oplossen door de microfoons verder uit elkaar te
plaatsen.
In dit geval krijgen we
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X-Y-opstelling

ORTF-opstelling

een A-B-opstelling.
A-B-opstelling: faseproblemen en de 3:1 regel
Bij een A-B-microfoonopstelling kunnen er faseproblemen ontstaan. De
kapsels staan immers niet tegen elkaar aan, zoals bij een X/Y-opstelling.
Op het moment dat een geluid
niet op hetzelfde moment bij
beide microfoons arriveert,
kunnen bepaalde frequenties
elkaar gaan uitdoven. Het gevolg is een onnatuurlijk gefilterd geluid. Dit effect staat
A/B-opstelling
bekend als het kamfilter-effect. Faseproblemen kun je in dit geval voor een groot deel voorkomen
met de zogeheten 3:1 regel. Het doel is hier om ervoor te zorgen, dat de
microfoons zo min mogelijk dezelfde geluiden opvangen. Dit doen we
door de afstand tussen de microfoons minstens drie keer zo groot te
maken als de afstand tussen iedere microfoon en hun dichtstbijzijnde
geluidsbron. Bij heel grote koren heb je met een gewone A/B-opstelling
nog steeds niet genoeg dekking. In dat geval kun je er een microfoon bij
zetten. Ook hier kun je met de 3:1 regel faseproblemen voorkomen.
Richtingskarakteristiek
Bij een A-B-opstelling kun je ook experimenteren met verschillende
richtingskarakteristieken. Met twee cardioïde microfoons heb je een
breed stereobeeld en hoor je relatief weinig van de akoestiek van de
ruimte. Met twee omnidirectionele microfoons wordt het stereobeeld
iets smaller omdat de microfoons meer van dezelfde geluidsbronnen
oppikken. Verder zal het een stuk ruimtelijker klinken en blijft de frequentierespons ook consistenter naarmate geluidsbronnen verder van de
microfoon staan.
Hoe hoog kan ik de microfoons het beste plaatsen
De onbalans die kan ontstaan als je de microfoons te dicht bij het koor
zet, kan ook ontstaan als het koor bestaat uit meerdere rijen. Zo kan het
gebeuren dat de voorste rij veel harder klinkt dan de achterste rij. Door
de microfoons een stuk hoger te plaatsen, maak je het verschil in afstand
tussen de voorste en achterste rij tot de microfoons een stuk kleiner. Dit
kan betekenen dat je de microfoons een meter of drie de lucht in moet
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hijsen. In dit geval is een stel stevige
overheadstatieven een must.
Waarom deze uitleg
Het opnemen van een koor is best complex, als je dit goed registreer,t zowel in
beeld als geluid, heb je daarna voldoende kennis om de wat minder complexe
opnames te maken. Hier kun je nog altijd terug en andere posities in nemen.
Het is ook niet zo, dat het hele proces op twee A4-tjes kan worden beschreven, geduld en vooral oefening, oefening, oefening en…. is van
belang.
Een handige tip is voor de registratie: als het koor of orkest gebruik
maakt van een eigen installatie, probeer dan met de sound engineer (het
geluidsmannetje) tot een akkoordje te komen en vraag of je jouw recorder of camera met een vaste lijn mag aansluiten op die installatie. !
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WERKGROEP FILM
26 november 2019
Jan Smeets
ij het betreden van het Rode Kruisgebouw worden we het al
gewaar, we missen Chris. Normaal zou dat niet zo’n punt zijn
omdat deze avond vaak door Leen Vos geleid wordt, maar die
vertoefde ook in andere oorden. Chris is ziek wat in deze gure
dagen voor en rond kerst een veel voorkomend verschijnsel is onder de
bevolking. Ik heb nog nergens gelezen of gehoord dat er een epidemie
is, maar om mij heen zijn er ook al diverse gevallen gemeld, dus uit
kijken. Joke neemt den honneurs waar deze avond.
Mededelingen, ja zo is er natuurlijk de jaarwedstrijd. In het grijze
verleden toen we nog een club waren welke rond de 50 leden telden
werd deze avond op een dinsdagavond gedaan, dus had je ook maar een
beperkt aantal films, maar dit even terzijde. De dag beginnen we
’s middags. De juiste tijd zal nog worden doorgegeven. Aansluitend
gaan we bij voldoende aanmeldingen naar de Chinees op de Krispijnseweg, weer eens wat anders dan de vertrouwde Griek.
Joke deed nog een verslag van het bezoek aan de theater Kunstmin,
waar een aantal leden naar waren geweest en voor volgende week dinsdag 3 december gaan we er een happening van maken. Een aantal leden
is bezig met de montage van Rommeldam en verwachtingsvol kijken we
uit naar de kerstgroeten.
Werkgroep Film een avond film kijken van leden en er over praten.
We starten met Barbecue 2016 van Ria Lodema, Ria had nog wat tijd
over en had een compilatie gemaakt van de jaarlijkse clubbarbecue uit
2016. Een verslag zonder muziek en voice-over van die avond. Je zag
leden en oudleden voorbijkomen. Er werd een weer eens lekker gediscussieerd over hoe je het beste zo’n filmverslag kan monteren en zo dat
het voor de kijker aantrekkelijk werd, mijn gedachten gingen gelijk uit
naar de film Varensgasten van Ben Prent. Dus dit parkeren we even.
Henk Nieboer had natuurlijk ook nog iets op zijn stick gezet ‘Diwan
en Salila bij Verbeke’, we hadden wel een eerdere versie van zijn bezoek aan de Verbeke Foundation in Antwerpen gezien. Dit was weer een
andere versie met zijn kleindochters en echtgenote. Hoe breng je dit
bezoek nou in beeld zonder aan het verhaal van de maker te tornen, ga
je voor de meiden zeg maar of de kunst welke ten toon werd gesteld,

B
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want die was ook wel apart. Ja, er zaten wat springers in, maar Leen was
er niet, dus deze kregen maar een zijdelingse melding. Een film over een
museumbezoek mondt vaak uit in een statisch filmverslag, maar de zaal
probeerde te doorgronden wat de maker ons wilde vertellen en dat was
ook weer een leuke discussie.
We zaten vlak voor de pauze dus wat te doen, een korte film dan
maar. Ons nieuwe lid Berrie van Esch, Berrie al een begenadigd filmer,
had een stick met wat beeldmateriaal en we gingen kijken naar zijn film
‘Garnalen’, een verslag van een bezoek op een garnalentrawler. Ook
deze film had geen voice-over, maar wel muziek en livegeluid. Bij een
korte discussie hierover gaf Berrie al te kennen, dat dit een vervolg
kreeg, omdat de montage nog niet compleet was, dus we wachten af.
Waar zouden we zijn zonder een goed archief. Voor het einde van de
pauze werd rap de film van Ben Prent ‘Varensgasten’ opgezocht en
konden we genieten van dit oud stukje, waarop een voor Ben eigen
manier alle SGD’ers, die in deze compilatie in beeld kwamen een beetje
op de hak werden genomen. Varen en water heeft altijd een link bij de
SGD. De beelden waren van diverse SGD-uitjes vandaar.
Joke bracht het onderwerp ter sprake over hoe
lang kan een film zijn.
De lengte wordt eigenlijk
bepaalt door de kijker, is
het onderwerp voor hem
interessant, dan kan de
film best lang zijn een en
ander merk je ook aan de
groep kijkers in de zaal.
Blijft het rustig, dan is
het onderwerp goed en
interessant genoeg. We
moesten er maar voor
gaan zitten, een film uit
1994, vijfendertig minuten, over haar en natuurlijk ook haar Jan van een
vakantie in Brazilië. Een lange zit, dat wel, maar interessant genoeg
voor de kijkers. Wat ik graag had willen weten was, hoe ze nu naar de
montage keek maar dat antwoord gaf ze al gelijk.
Weer een avond gehad met leerzame momenten, daarvoor zijn we
natuurlijk lid van deze club.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
ver de zieken valt weinig nieuws te melden, maar over de club
des te meer. Met de Jaarwedstrijd is het aanbod van films voor
ons doen teleurstellend met maar zeven aanmeldingen. Daarvoor
moeten we terug naar 2009, toen er een zelfde aantal films was.
Ons ledental was toen ongeveer gelijk aan nu. Zijn er zoveel minder
actieve filmers? Als ik de lijst naga, dan is dat niet het geval. Wel is het
zo, dat we de nodige festivals vlak achter elkaar hebben gehad. In oktober het Themafestival en begin november de Clubinterland. Misschien
is er toch even een zekere verzadiging. Het lijkt me weinig zinvol om
via de Explicateur verder te discussiëren over mogelijke oorzaken. Dit
alles en nog wat andere zaken in ogenschouw nemend hebben we op de
afgelopen bestuursvergadering besloten om te stoppen met de Jaarwedstrijd in december. Er zijn plannen om die vanaf 2021 in januari gehouden worden.
Rest mij nog om iedereen een fijne decembermaand toe te wensen en
een goede jaarwisseling. Dat geldt zeker ook voor onze adverteerders,
die we natuurlijk ook zakelijk een goede tijd toewensen. Met dank voor
hun trouwe steun via de advertenties.

O

FESTIVAL DE RONDE VENEN
Twee van onze leden zullen schitteren op het festival De Ronde Venen.
Ruud Meyer en Cor Vermeulen hebben beiden
een film ingezonden en
bericht gekregen, dat de
film wordt gedraaid. Dat
betekent, dat zij tot de 24
beste inzendingen behoren. Het gaat dan over de
films Plantaardig en Waterrijk onder pijlers. Wil
je meegenieten? Dat kan
door het festival in Vinkeveen te bezoeken. Het
duurt van 10.00 tot 16.00 uur en de entree bedraagt 7,50 euro.
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JAARWEDSTRIJD
De Jaarwedstrijd zal gehouden worden op zaterdag 14 december. De
huidige planning is om te beginnen om 14.00 uur. We hebben een gering aantal films, maar we hopen desondanks op een volle zaal. Tenslotte is iedereen benieuwd of de jury een zelfde soort oordeel heeft als de
zaal. We maken er weer een fijne afsluiting van het jaar van. Per e-mail
krijgen jullie nog de nodige informatie toegezonden. Partners en andere
belangstellenden zijn van harte welkom. Om 18.00 uur gaan we eten bij
het bij ons bekende wokrestaurant China City. We hebben een flinke
ploeg bij elkaar. Het adres: Krispijnseweg 12, 3314 KK Dordrecht.
BESTUUR
Op de jaarvergadering van 4 februari a.s. zijn de penningmeester en een
algemeen bestuurslid aftreedbaar. De penningmeester heeft te kennen
gegeven niet langer beschikbaar te zijn. Zie hiervoor ook zijn artikel in
deze Explicateur. Wel is hij bereid de boekhouding te blijven voeren
voor de club, zodat we niet in de problemen raken.
Onze vice-voorzitter Leen Vos heeft ook te kennen gegeven het bestuur
te willen verlaten. Zijn gezondheid en de vele avonden, waarbij hij
verstek moet laten gaan zijn daar de oorzaak van. Het betreft uitsluitend
zijn bestuursfunctie. De avonden van de Werkgroep Film blijft hij gewoon verzorgen en daar zijn we heel blij om.
NIEUWE LEDEN
Na Milly van der Veen is ook Berrie van Esch onze gelederen komen
versterken. Welkom in de club. Berrie was in 1978 ook lid van onze
vereniging. Een verhuizing zorgde ervoor, dat hij de club verliet. Een
recente verhuizing maakt, dat hij weer dichterbij woont. Zijn gegevens
krijgen jullie per e-mail door.
SPECIALE CLUBAVONDEN
Het nieuwe thema voor 2020 is Ambachten. Het Themafestival wordt gehouden
op 6 oktober. Voor de Landenavond van
26 mei zijn oude of nieuwe films van
Scandinavië welkom. Als altijd bezoeken
we het breed, want ook films van Groenland en IJsland mogen erbij.
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BARGROEP
De bargroep dunt helaas wat uit. Op dit moment heeft de groep eenmaal
in de zeven weken dienst. Willen we dat zo houden, dan is versterking
van het team gewenst. Door een nieuwe knie is een van de leden het
begin van het volgende jaar ook tijdelijk niet beschikbaar, maar daar is
al een oplossing voor gevonden. Thijs Volker heeft aangegeven ook de
diensten van Gérard voor zijn rekening te willen nemen.
DAGJE UIT
Leen Vos en Jan Smeets hebben zich over het Dagje Uit gebogen. Nadat
ik hen geattendeerd heb op het Binnenvaartmuseum, zijn ze daar op
bezoek geweest. Elders in deze Explicateur lees je er meer over.
CLUBAVONDEN
Op 3 december gaan we de resultaten van Rommeldam zien. Hiervoor
zijn de shots van Thijs Volker,
aangevuld met shots van Ben
van der Stigchel ter beschikking
gesteld. We zijn natuurlijk benieuwd of de films erg zullen
verschillen van elkaar. Daarnaast is verzocht om een decembergroet te verfilmen. Daar kan
je natuurlijk alle kanten mee uit
en ook dat gaan we zien. Jullie
laten ons toch niet in de kou
staan?
Als er nog tijd over is, dan is er
gelegenheid om andere decemberfilms te laten zien. Misschien heb je nog iets leuks in je persoonlijk
archief, dat je weer eens met ons wilt delen.
Op 10 december is de laatste avond van de Werkgroep Computer van dit
jaar. De ervaring leert, dat vragen vooraf doorgeven wel handig is. Ben
van der Stigchel en Jan Smeets zitten te popelen om jullie weer de nodige kennis bij te brengen.
Het nieuwe SGD-jaar wordt ingeluid op 7 januari met de gebruikelijke
nieuwjaarsbijeenkomst. Men wordt weer geacht een lekker hapje mee
te nemen. Er zijn natuurlijk ook weer oliebollen. Halverwege de avond
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kijken we naar het journaal om daarna weer lekker door te feesten. Het
journaal van 2019 is gemaakt door Ria Lodema. Ria kennende zal er
zeker een vrolijke draai aan gegeven worden. De nieuwe journaalfilmer
zal deze avond de eerst shots maken. Het is Berrie van Esch, die meteen
voor ons aan het werk gaat. Wat een kanjers hebben we toch bij de
SGD.
Op 14 januari is er Werkgroep Film onder leiding van Leen Vos. Je kunt
je films, al dan niet af, aan hem toevertrouwen, zodat je met allerlei tips
weer naar huis kan.
Op 21 januari worden de jaarwedstrijdfilms nabesproken. Omdat er niet
veel films te bespreken zijn, zal er een wat andere draai aan deze avond
gegeven worden. Het is dan zeker voor iedereen boeiend.
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 december - De kringloop van het water
Ben van der Stigchel maakte deze film voor het Themafestival Water.
De film was goed voor een tweede prijs. We zien en horen er alles over
water in een vlot tempo, niets wordt aan het toeval overgelaten. Uiteraard is ook deze film opgeleukt met de van Ben bekende filmische trucjes, maar zonder hierbij te overdrijven.
7 en 12/13 januari - Nat in nat
Voor het Themafestival Water wilde Ineke Vastenhoud niet de gebaande
paden betreden. Zij maakte een film over aquarelleren. In speelfilmvorm
maken we kennis met deze schildertechniek. Er werd met genoegen naar
gekeken.
4 en 9/10 februari - OverVloed
Soms stuit je bij toeval op een schitterend filmonderwerp. Je moet dan
wel de kans waarnemen en Ruud Meyer heeft dat gedaan met deze film.
De film paste uitstekend bij het thema Water van 2019. Hoewel Ruud
zelf zijn andere waterfilm beter vond, haalde hij met deze film de 3e
prijs. Ja, bij inzending van 2 films ben je nu eenmaal je eigen concurrent.
!
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AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
10 december

Werkgroep Computer

zaterdag
14 december

JAARWEDSTRIJD. Opgeven bij Jan Smeets t/m 16 november.

7 januari
14 januari
21 januari
28 januari
4 februari
11 februari

Nieuwjaarsbijeenkomst met jaarjournaal Ria Lodema
Werkgroep Film
Nabespreking Jaarwedstrijdfilms
Werkgroep Computer
Algemene Ledenvergadering
Werkgroep Film

17 maart

VAKANTIEFILMFESTIVAL. Inschrijven bij Jan Smeets t/m
18 februari

ANDERE ACTIVITEITEN
8 december

20e Filmfestival De Ronde Venen Open. Informatie op
www.videoclubderondevenen.com

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
3 Cave Michel
achterzijde buiten - Mythos
11 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 22 Rotronica
Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 3 januari 2020
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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