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VAN DE REDACTIE

VERSLAG CLUBAVOND

Joke de Graaf

3 december 2019
Ria Kleinjan

lle lezers en adverteerders van onze Explicateur wensen we een
heel fijn 2020 toe. Persoonlijk zie ik uit naar veel mooie films
van onze SGD-ers. Ik hoop, dat niemand de camera in de kast
laat liggen. Binnen niet al te lange tijd kunnen we genieten van
de vakantiefilms op het gelijknamige festival en ook zullen er vast de
nodige ambachtfilms in de maak zijn voor het themafestival.
Met dit onderwerp kun je vele kanten uit, van historisch ouderwets
tot hip en modern. Allerlei beroepen en vaardigheden vallen eronder.
Ambachtslieden zaten samen in een gilde. Daarnaast is er nog een heel
andere invalshoek. Een ambacht is ook een heerlijkheid. Een heerlijkheid is een rechtsgebied met lagere rechtspraak onder het gezag van een
schout, baljuw of drost. Je vindt het terug
in diverse plaatsnamen. We noemden eerder op de club al Hendrik Ido Ambacht.
Maar je kan er ook een totaal andere kant
mee uit. Ik kwam het tegen als een Nederlandse popgroep uit Geertruidenberg. Als
je het spreekwoord 12 ambachten en 13
ongelukken gebruikt, dan kun je nog weer
een heel andere film maken. Je had vroeger
de Ambachtschool, die later in een andere
onderwijsvorm is overgegaan.
De socioloog Richard Sennet gaf met
zijn boek The Craftsman (2008) het begrip nieuw élan. Ambacht, zo
stelt Sennet, zijn de handen die sneller werken dan het hoofd, zoals een
pianist zijn loopjes sneller speelt dan zijn verstand kan bijhouden. Maar,
zegt Sennet, ambacht is veel meer: iedereen die iets gepassioneerds doet
is eigenlijk een ambachtsman, dus ook de ict-er en de kantoorwerker. Ja,
hiermee wordt het begrip wel erg vaag. Dat komt natuurlijk ook, doordat het Engelse woord Craft weliswaar ambacht betekent, maar ook vakmanschap kan betekenen. En ambacht kan wel vakmanschap zijn, maar
vakmanschap is niet altijd ambacht.
Al met al valt er genoeg te bedenken over dit thema, ook voor hen,
die liever wat buiten de gebaande paden treden.
!

a de opening van de voorzitter neemt Joke de avond voor haar
rekening. De avond begint al met de teleurstellende mededeling,
dat er dit jaar maar zeven films voor de jaarwedstrijd zijn ingediend. Het wordt echt een dip genoemd, dat in vele jaren niet is
voorgekomen.
Voordat we aan de kerstgroeten beginnen en dat zijn er niet zoveel,
wordt teruggeblikt op het “Rommeldam”-gebeuren. De opnames uit
2017 en 2018, rapportages en shots of hoe dat heten mag, van Thijs
Volker waren een mengelmoes van deze grote rommelmarkt en een
heuse veiling. De shots zijn uitgedeeld aan leden, die ze wilden hebben
om daar mee aan de gang te
gaan. Het werd door initiatiefnemers gezien als een
mooie montage-oefening.
Ben van der Stigchel heeft
nog wat aanvullende shots
geschoten en ook die zijn uitgedeeld.
Vanavond zien we de resultaten van Jan Smeets en Joke de Graaf.
Jan heeft er een korte expressie van gemaakt met een leuk muziekje
eronder. Joke heeft het geheel gemonteerd inclusief de eraan voorafgaande boegprietgevechten en voorzien van een voice-over. Deze versie
wil Thijs graag hebben. Misschien laat hij het weer aan de medewerkers
zien.
Opmerking van Ben van der Stigchel: “jammer dat er zo weinig close
ups in zitten”. Henk Nieboer zegt: “een goede opbouw” en Joke: “goede
impressie van wat zo’n dag inhoudt.”
Iemand maakt de opmerking, dat we eigenlijk eerst de montage van
Thijs moesten laten zien. Dat hebben we niet gedaan, omdat Thijs er
zelf niet was. Na zijn binnenkomst wordt het goed gemaakt en zien we
de al bekende versie van Thijs.
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DE KERSTGROETEN
Het gekke is, dat we zelf helemaal nog niet met kerst bezig zijn. De
kleinkinderen moeten hun ‘gevulde’ schoen nog komen halen. Buiten

geeft de Mahoniestruik nog grote gele trossen en bloeien de hanggeraniums nog onder mijn keukenraam, dan denk je toch niet aan een kerstwens? Nee toch? Gelukkig hebben we een aantal echte creatieve leden,
die er wel aan denken en waar we op kunnen bouwen.
Ben van der Stigchel begint met sfeervolle beelden van zingende
kinderen en dubbelopnames in een kerststal. Mooie winterwereld in
Tuinwereld. Een leuke afsluiting met oliebollen als kerstballen.
Ria Lodema, natuurlijk komt ze met een dosis creativiteit. Zittend
met twee aangeklede witte eenden op schoot om vervolgens af te reizen
naar de hal van Hudson’s Bay winkelcentrum. Ze staan daar te midden
van zwemmende dolfijnen, pinguïns die door haar partner geaaid worden, ‘niet verbrande’ koalaberen in een boom en nog meer wild. Petje
af voor zoveel lol! Wat er aan animatie al
niet mogelijk is!
Leen Vos komt met mooie zandsculpturen vanuit een sfeervolle Valkenburgse
grot. Het leuke is dat dit keer niet Leens
vrouw de voice- over verzorgde, maar zijn
dochter. Algemene opmerking is, dat ze
een heel goede stem heeft, maar het mag
wat minder snel. Verder laat Leen ook nog
mooie sfeervolle beelden zien van Intratuin. Met zoals gewoonlijk een
mooie, rustige voice-over.
Ineke Vastenhoud gelooft nog in Sinterklaas, want ze bezoekt Hotel
Pepernoot, waar de Sint in Dubbeldam verblijft. We krijgen een inkijkje
hoe alle cadeautjes verzameld en uitgedeeld worden aan kinderen.
Ter afsluiting de knaller! Henk Nieboer en Aart hebben alles uit de
kast gehaald om er een vrolijke sfeervolle en hilarische boel van maken.
Tijdens een vrolijke kerstsong zien we het sneeuwen in de straten,
knotsgekke elanden swingen, sneeuwpoppen en heel veel moois. Hier
ga je van swingen op je stoel en van mij had de film veel langer mogen
duren.

VAN DE VOORZITTER
Chris Schepers

Omdat er nog tijd over is heeft Henk Nieboer nog iets moois, speciaal
voor onze eigen Huisman, namelijk Jaap. Het gaat om de schilder Jopie
Huisman uit het Friese Workum, die een eigen museum heeft, waar zijn
kunst te bewonderen is. We genieten van beelden van het Friese platteland met een mooie voice-over.
Een gezond en creatief 2020 toegewenst!
!

et het afsluiten van de maand december maken we tegelijkertijd een einde aan het jaar 2019. Iedereen zal voor zichzelf
terugkijken op de gebeurtenissen in dit jaar, die zijn of haar
leven hebben bepaald. Natuurlijk doen we dat als SGD ook.
Daarbij kunnen we constateren, dat er in de jaren eigenlijk nauwelijks
iets veranderd is op de club. Leden verdwijnen en er komen nieuwe
leden op de club, een gegeven dat al jaren zo door
gaat. Helaas moet we vaststellen dat er het afgelopen
jaar meer leden afscheid
namen (om welke reden
dan ook), dan dat er nieuwe
aanmeldingen kwamen.
Helaas een trend, die we bij
andere verenigingen ook
zien gebeuren.
Willen we als SGD blijven bestaan, dan zullen we
met zijn allen de schouders
eronder moeten zetten en
dus niet alleen het bestuur.
Tegelijkertijd zien we, dat
de meeste activiteiten succesvol zijn verlopen en er toch weer een aantal
nieuwe projecten zijn afgewerkt.
Ook het clubinterlandgebeuren, waar wij voor de eerste keer aan
meededen is qua beleving en organisatie een enorm succes gebleken.
Elke club kan slechts bestaan door de activiteiten, die kenmerkend zijn,
zo actief mogelijk te beoefenen. Als we dus in dit komende jaar weer
met zijn allen volop gaan filmen garandeert dit in ieder geval het voortbestaan van de club en dat is toch wat we graag willen.
Ook mede namens het bestuur wens ik hiermee iedereen een gelukkig, gezond en een fijn filmjaar toe en hoop jullie allemaal weer te ontmoeten op onze clubavonden.
!

3

4

M

et is de laatste maand van het jaar, er is voetbal op tv en er zijn
een paar zieken. Je raadt het al: voor ons doen is er een zeer
matige opkomst. De projectie wil nog even niet vlotten. Er komt
geen beeld op het projectiescherm. De pc is deze week meegenomen voor een update, maar dat heeft er vast niet mee te maken. O jé,
een kabel verkeerd ingeplugd. Later blijkt hetzelfde bij het geluid gebeurd te zijn. Een kleurenblinde in ons midden?
Ruud Meyer en Cor Vermeulen zijn afgelopen zondag met hun film
bij de Ronde Venen Open geweest. We praten uitgebreid met Ruud over
de bevindingen aldaar. Hij had nooit eerder zo’n festival meegemaakt,
dus het was wel een belevenis met achteraf gemengde gevoelens. Later
komen we er nog even, nou ja even, op terug. De eerste versie van de
film Plantaardig van Ruud duurde 17.53 minuten. Daar zijn een paar
aanpassingen op gevolgd, die de film steeds een stukje korter maakten.
Ruud heeft na zondag toch weer een aanpassing gedaan. Het is de vijfde
aanpassing, aldus onze archivaris. De film is nu nog 16.35 minuten lang.
Nog even doorgaan en we krijgen een eenminuutfilm voorgeschoteld.
Ben zit al gereed achter de computer. Ook hij heeft wat problemen.
Boven de tijdlijn van Studio verschijnt een
rode balk. Dat betekent, dat de gebruikte bestanden niet meer op de juiste plek staan. Gelukkig heeft hij het wel voor elkaar gekregen,
dat alles loopt.
Vanavond gaan we ons een klein beetje met
animatie bezig houden. We krijgen een opkomende zon te zien in een strand met zee. Later
wordt er ook een tekst aan toegevoegd. Het
ziet er weer gelikt uit. Ruud wijst erop, dat bij een opkomende zon ook
het licht verandert, maar dat mogen de leden dan weer zelf uitzoeken.
Tenslotte moet er ook voor henzelf iets overblijven. Daarna animeert hij
nog een vliegtuigroute over een wereldkaart. Dat is dan weer een heel
ander verhaal.
Dan zijn we weer aan de pauze toe. In de pauze buigt Joke de Graaf
zich nog even met Ria Wemelsfelder over een verdwenen fotograaf uit

Photoshop Elements. Probleem is dat dit niet op de computer staat, dus
kan er hier geen uitleg volgen. Maar het wordt verder uitgezocht.
Na de pauze zit Jan Smeets klaar om zijn deel van de avond te verzorgen. We beginnen met de vragen en die zijn er vanavond niet. Vorige
week heb ik mijn montage van Rommeldam laten zien. Chris Schepers
opperde in de pauze, dat er eigenlijk een interview met een van de medewerkers in had moeten zitten om een en ander duidelijk te maken.
Mijn antwoord was toen, dat je dan niet net als ik het op het laatste
moment aan had moeten laten komen.
Toch zie ik niet zo, hoe dat in deze (met nadruk op deze) montage
iets toe zou voegen. Mooi moment om het eens aan de aanwezige SGDers voor te leggen. Dat sparren over zoiets is leuk. De meesten zien niet
zo, hoe het in deze montage past. Jaap de Boer geeft het voor mij het
duidelijkst aan. Je moet dan eerst het interview hebben en dan kan je
daarop aangepast de beelden erbij zoeken. Maar goed, mijns inziens is
het een vruchtbare discussie geweest, met geopperde ideeën die je in
volgende films mee kan nemen.
Jan Smeets mag aan de bak. Ook hij gaat animeren en wel met de
kangoeroes van Aart en Henk, nog aangevuld
met een mooie groene kerstversiering aan de
boven en onderkant van het scherm. We leren
over het Premiere-effect Ultra Key en keyen met
bezier-curve. De kangoeroes goed positioneren
valt nog niet meer. Henk Nieboer denkt, dat de
de kangoeroe op een gegeven moment aan een
dakreparatie bezig is.
Tot slot komt er nog wat heel anders langs. Ik
had op een site van een videoclub - volgens mij
de Geinfilmers - een filmpje gezien over het
gebruik van een mobiele telefoon of een tablet
als extra scherm bij je camcorder. We bekijken
heet filmpje en gaan er wat dieper op in. Een
paar leden zullen zo’n mogelijkheid graag benutten. Ook de mogelijkheid om iets dergelijks aan je camera ‘vast te klikken’ komt langs. Ruud
vraagt of we niet eens een avond over dergelijke dingen kunnen houden
en dan met een aansluiting op het scherm om een en ander aanschouwelijk te maken. We gaan er over na denken hoe we dat vorm kunnen
geven.
Toch weer een leerzame avond met dank aan de presentatoren. !
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WERKGROEP COMPUTER
10 december 2019
Joke de Graaf

H

AFSCHEID
Leen Vos
en vereniging heeft een bestuur nodig met gemotiveerde mensen,
die er altijd zijn. Gelukkig heeft de SGD een bestuur en sinds een
aantal jaren mag ik daar met veel plezier deel van uit maken,
omdat jullie als leden mij daarvoor gekozen hebben. Helaas de
tand des tijds slaat toe, ook bij mij. Ongetwijfeld hebben jullie het afgelopen jaar gemerkt, dat ik meerdere avonden niet op de clubavonden
aanwezig was, of dat ik halverwege de avond onze clublocatie ging
verlaten. Ook heb ik bij een bestuursvergadering verstek moeten laten
gaan.
Dit alles heeft te maken met wat
ongemak met mijn lichaam. Zonder
dat ik zielig wil overkomen, moet ik
ervaren en erkennen, dat mijn
lichaam me soms wat in de steek
laat. Jammer, maar het is zo. Ik hoop
er voor de toekomst het beste van en
ga er van uit, dat er een tijd komt dat
het wat beter gaat.
Dit geschreven hebbende kom ik tot de conclusie, dat ik me op dit
moment niet optimaal kan inzetten voor de SGD als medebestuurder.
Met pijn in het hart heb ik na lang beraad besloten om met ingang van
de eerstvolgende algemene ledenvergadering mijn bestuursfunctie neer
te leggen. Ik hoop dat er een van onze leden aan het bestuur te kennen
geeft, dat hij of zij wil toetreden tot het bestuur, zodat mijn plaats die
vrij komt in het bestuur weer snel wordt opgevuld.
Langs deze weg wil ik alle leden van de SGD bedanken voor het
vertrouwen, dat er tijdens mijn bestuursfunctieperiode in mij is gesteld.
Ik hoop jullie daar niet in beschaamd te hebben. Verder wil ik het
zittende bestuur oprecht hartelijk bedanken voor de prettige tijd, die ik
met jullie mocht ervaren, ondanks dat we het niet altijd met elkaar eens
waren.
Ik zal wel de avonden van de Werkgroep Film voor mijn rekening
blijven nemen en hoop dit nog geruime tijd te kunnen blijven doen. Er
kan altijd een beroep op me gedaan worden, als ik iets kan betekenen
voor de SGD.
!
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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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COMPRESSORS???
Jan Smeets
n mijn rondgang binnen het bewerken en omgaan met geluid en de
vraag aan mezelf waar je allemaal tegenaan loopt als je het geluid
van je film wilt bewerken kom ik ze vaak tegen: compressors. Ik
weet het is meer iets voor de Die-Hards en niet iedereen is zich hiervan bewust of geïnteresseerd in dit onderwerp. Toch wil ik het ‘kort’
belichten, zeker met het doel, dat het geluid in onze films veelal onderbelicht is. Ook omdat de audiofile (het mannetje, dat het geluid opneemt
en bewerkt) niet dezelfde aandacht krijgt als de cameraman of -vrouw.
Het aanbod aan effecten in de softwarepakketten is vrijwel oneindig
maar er zijn er een paar, die echt onmisbaar zijn. Zoals je in de afbeelding ziet maak ik binnen mijn pakket Adobe Audition gebruik van een
voor mij zelf samengesteld effectenrack met daaronder het effect Dynamics, hierin zit dan die Compressor.
In Adobe Premiere Pro kun
je dit effect ook gebruiken,
maar kan je geen standaardinstellingen maken in het effectrack en zal je hem elke keer
opnieuw moeten instellen.
Nu in het kort. Wat is een
compressor? Wat doet hij precies en hoe gebruik je hem?
Een ‘Compressor’, niet te verwarren met de fiets- of luchtpomp om je banden op te pompen. Het maakt niet uit met
welk softwarepakket je werkt. Ze zitten er in. Zeker weten. In een aantal
van de pakketten worden ze niet benoemd of hebben ze een andere
naam. De simpelste uitleg vind je bij Wikipedia daar staat het volgende:
Een compressor is een geluidstechnisch apparaat, dat de dynamiek
van het geluidssignaal vermindert. In feite is een compressor een
automatische volumeknop, die ingrijpt zodra het niveau van het ingangssignaal een bepaalde drempelwaarde overtreft. Dit wordt compressie genoemd, omdat de niveauverschillen kleiner of zelfs nagenoeg opgeheven worden.
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In het algemeen is dit bij muziekbewerking wenselijk, daar sporen met
compressie zich beter laten mixen. Hoewel een compressor eigenlijk
ontwikkeld is om het mixproces te vereenvoudigen, gebruikt men ze
ook dikwijls als effect om aan signalen een klankkarakter te geven, dat
te omschrijven is als krachtiger, agressiever, breder, etc.
Een ding is zeker. Door de compressie ofwel een effect toe te passen
gaat de natuurlijke dynamiek van het signaal verloren. Hier kunnen we
dieper op ingaan, omdat we er verschillend mee omgaan binnen de
diverse platforms, zoals daar zijn audioregistratie, televisie, radio en
natuurlijk waar we zelf mee bezig zijn audio bij beeld. Of dat bewegend
of stilstaand beeld is, doet even niet ter zake omdat het ter ondersteuning van dat beeld is.

Meestal zijn de volgende instelmogelijkheden aanwezig:
< Threshold (in dB). Bepaalt een drempelwaarde. Overtreft het volume van het ingangssignaal de drempelwaarde, dan wordt het signaal
verzwakt.
< Ratio. Bepaalt de hoeveelheid compressie. Doorgaans wordt dit
uitgedrukt in een verhouding. De ratio bepaalt hoeveel dB het ingangssignaal ten opzichte van de drempelwaarde moet stijgen wil het
uitgangssignaal 1 dB stijgen. Bij een ratio van 1:1 vindt geen verzwakking plaats. Gebruikelijke waarden liggen tussen 2:1 en 8:1. Bij
4:1 zal het volume van het signaal in theorie de drempelwaarde nooit
overschrijden. In dit geval spreekt men van eenlimiter.
10

< Attack. Bepaalt hoe snel compressie wordt toegepast als het ingangssignaal de drempelwaarde overschrijdt. Meestal wordt dit uitgedrukt
in milliseconden.
< Release (soms ook Decay). Bepaalt hoe snel het oorspronkelijke
volume hervat wordt nadat het ingangsvolume weer onder de drempelwaarde is gekomen.
< Knee. Bepaalt of de overgang van onder naar boven de drempelwaarde abrupt (hard) of geleidelijk (soft) verloopt.
< Make-up gain (in dB). Uiteindelijk zorgt compressie ervoor, dat het
signaal gemiddeld zachter wordt. Met de make-up gain wordt het
signaal na de compressie versterkt.
De manier, waarop een compressor wordt ingesteld, hangt af van het
ingangssignaal, maar ook van de (esthetische) doeleinden.
Geloof het of niet maar een voorbeeld van het gebruik van compressors
is wel deze. Voordat er compressors bestonden zat er bij ieder radiostation een technicus met een zeer goed reactievermogen met zijn vinger bij
de volumeknop. Voor radio-uitzendingen was het namelijk van belang,
dat het dynamisch bereik van de muziek niet te groot was. Zachte passages zouden anders verloren gaan in ruis en harde passages zouden vervorming veroorzaken. In de jaren vijftig werden deze technici afgelost
door de eerste dynamic range compressors. Als snel ontdekten muziekproducenten, dat compressors veel meer waren dan een automatische
volumeknop. Ze ging compressors gebruiken vanwege hun interessante
bijwerkingen. De muziek kreeg meer punch, meer focus en….werd
luider.
De basisinstellingen van Compressors zijn er in alle soorten en maten, maar vaak is het idee erachter hetzelfde. Het signaal komt binnen
(symbolisch natuurlijk, omdat wij dit geheel op onze pc doen) via een
line-in, een detector volgt de amplitude van het signaal, afhankelijk van
de instellingen past de compressor het Q-volume hier en daar aan en het
signaal komt weer naar buiten via de line-out.
Compressors vind je bijvoorbeeld tussen een microfoonvoorversterker en een recorder of in de effects-loop van een kanaal op je mixer. De
grootste verschillen zitten in de mate, waarin de compressor kan worden
ingesteld. Vrijwel iedere compressor heeft een threshold (drempelwaarde). Hiermee stel je in bij welk geluidsniveau de compressor begint te
werken. Aangezien het signaal deels wordt verzwakt door de compressor is er ook meestal een make-up gain functie aanwezig om dit te com11

penseren.
Als ik bij die of gene vidioot thuis kom en mag dan naar een montage
kijken, dan zie je op het audiospoor veelal en heleboel keyframes staan,
vroeger was ik ook zo, en daar is nu zo’n effect of compressor handig.
Hij luistert naar het geheel en stelt het geheel in naar de waarden welke
jij invoert “in een split second” zeg maar. Niks keyframes plaatsen,
lekker de software alles laten afregelen met als voordee,l dat je audio
beter tot zijn recht komt; zeg maar de punch en focus.
Voor de Adobe gebruikers is dit makkelijk. Het hele gebeuren zit
vanaf CC 2017 ingebakken in Essential Sound. Een ding is zeker, de
eerste keer, dat je dit gereedschap of effect gebruikt zal je afvragen wat
is er nou verbeterd, maar na enige oefening hiermee zal je het voordeel
van het gebruik merken.
Gebruik het zeker bij je voice-over. Je zal merken dat die mooi gelijk
is.
!
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Het zijn maar veronderstellingen van
mogelijkheden, die
een oorzaak zouden
kunnen zijn. Zeker
is, dat diverse leden
verhinderd waren op
die dag, waaronder
vaste leveraars van
films. Verjaardagen
en andere decemberactiviteiten moeten
voortaan maar gewoon op andere dagen gevierd worden. Overigens, de
kerstmarkt kon geen spelbreker zijn, want die was afgelast.

We hebben ook dit jaar tijdig een jury bij elkaar gesprokkeld. Maar
helaas ook dat ging met vallen en opstaan. Elk jaar is het weer spannend
om mensen bereid te vinden voor deze job. Maar het is allemaal prima
gelukt, tenminste dat leek zo. Ziekte van een jurylid bracht op de valreep roet in het eten. Dat dit geen flauwe kul was, bleek wel uit een
korte ziekenhuisopname na de wedstrijd. Reserve aanspreken dan maar.
Wel dat kostte strijd. Het was inmiddels donderdag voor de wedstrijddag. Toezegging, toch weer niet, nog een keer hetzelfde. Uiteindelijk,
hoera, gelukt. Vrijdagmiddag. Nee halt toegeroepen door zijn dokter.
Nog wat noodgrepen en ja hoor er is toegehapt. Belangrijk is bij dit
soort dingen een uitgebreid netwerk en gelukkig heeft de SGD veel
goede vrienden. Dat blijkt weer.
Denk je dat we nu klaar waren? Nee hoor. Vrijdagavond kwam er een
melding, dat voorzitter Chris en barcoördinatrice Henny niet konden
komen. De vader van Henny was overleden. Chris werd bovendien
zaterdag ook nog
eens opgenomen
in het ziekenhuis.
Dit viel gelukkig
mee, zodat zij
toch hun geplande Kerstuitje met
de familie later
die week konden
vieren. Aldus een
hectische aanloop. Maar de
dag zelf?
Zoals uit het
bovenstaande blijkt is de opkomst niet zo groot. Door de projectietijd is
een middag voldoende voor deze happening. De opbouwers zijn tijdig
aanwezig en ook de jury is er al vroeg. De jury bestaat uit Nico Reek en
André van Maanen van IJsselstreek/Draaiboek en Nico Selling van
Phoenix. De zieke is Rob Taihutu van Rotronica. Gelukkig gaat het
inmiddels al weer beter met hem. Alle juryleden hebben al eerder bij ons
gejureerd, dus ze zijn bekend met de gang van zaken.
Jan Smeets kweet zich goed van zijn taak als spreekstalmeester. Mij
was de taak van jurybegeleider toebedacht en achter de bar zag ik op een
gegeven moment wel zes personen staan en blijkbaar had men geen last
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JAARWEDSTRIJD
14 december 2019
Joke de Graaf
it jaar hebben we een jaarwedstrijd met de nodige hindernissen.
In eerste instantie is daar het magere aanbod van films. Daarbij
moet ik dan wel een kanttekening maken. Immers, als SGD zijn
we jarenlang verwend met een overstelpend enthousiasme van
filmers, die hun films wel aan een jury willen voorleggen. Natuurlijk
speculeer ik dan over de reden, waarom dit nu anders is. Een paar van
de mogelijke oorzaken heb ik even op een rijtje gezet.

D

1. Andere jaren voerde ik toch wel behoorlijk druk uit om toch vooral
met een film te komen. Door wisseling van de wacht bij de wedstrijdcoördinatie zit ik niet meer bovenop de lijst met aangeboden
films. Dus die pressie is misschien wat minder geweest.
2. Vaak worden films die we al kennen aan de jury voorgelegd. Dit keer
hebben we kort op elkaar het Themafestival, de nabespreking van de
themafilms en dan ook nog eens de Clubinterland gehad. Een paar
films zijn drie maal binnen een korte periode vertoond. Het weerhield
mensen ervan om nu alweer met diezelfde film te komen.
3. Van de paar clubleden, die helaas de club verlaten hebben, konden
we twee films verwachten, niet meer.

van elkaar. De projectie werd gedaan door Ruud Meyer en Wim van der
Graaf. Natuurlijk had Ruud weer voor een mooi projectieplaatje gezorgd, zodat we meteen in de sfeer kwamen.
We zagen de volgende films:
IJsland van Leen Vos
Nat in nat van Ineke Vastenhoud
De kringloop van het water van Ben van der Stigchel
Vliegoefeningen van Ria Wemelsfelder
Cirkels van Albert van der Veen
Water van Ruud Meyer
Egotrippen van Ria Lodema
Tussendoor kreeg de jury steeds tijd om hun bevindingen te noteren.
Gezien het aantal films konden
ook zij rustig meegenieten van
de pauze en na afloop liep het
juryberaad behoorlijk gesmeerd. De versnaperingen in
de pauze waren schoon op, dus
dat viel in ieder geval in de
smaak.
Het oordeel van de jury viel
wat anders uit, dan van de zaal.
De zaalprijs werd toegekend
aan de film Water van Ruud.

voor Ineke met Nat in nat en IJsland van Leen Vos kreeg de derde prijs.
Proficiat voor allen.
De juryrapporten zijn inmiddels uitgetikt en elke filmer heeft zijn
rapport toegezonden gekregen. Alle rapporten zijn ook gegeven aan Jan
Smeets en Bas de Ruiter, die de nabespreking voor hun rekening zullen
nemen. Liefhebbers kunnen uiteraard als gewoonlijk de juryrapporten
toegezonden krijgen.
Naast Ineke heeft ook Berry spontaan een aantal mooie foto’s gemaakt. Altijd leuk als herinnering en natuurlijk voor onze website. Al
snel na de wedstrijd kon men de foto’s van Berry al downloaden.
Na afloop zijn we gezamenlijk gaan eten bij de Chinees op de Krispijnseweg en ook dat was een heel geslaagde happening. Niet iedereen,
die deze middag aanwezig was ging mee, maar wat mensen, die niet
aanwezig waren, kwamen wel naar de Chinees.
Uiteindelijk ben ik van mening, dat we toch weer op een geslaagde
manifestatie terug kunnen kijken. Hoe we het volgend jaar vorm zullen
geven? We gaan het zien.
!

Bij de juryuitreiking
heeft de jury per film
laten horen, hoe zij hun
oordeel opgebouwd hadden. Na het commentaar
op de film kreeg de maker het bekende certificaat uitgereikt. De winnaar voor de jury was
Ben met zijn film De
kringloop van het water.
De tweede prijs was
15
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
llereerst natuurlijk voor alle filmers en hun naasten de allerbeste
wensen. We hopen, dat iedereen het nieuwe jaar in goede gezondheid door mag brengen en natuurlijk, dat het filmplezier
alleen maar meer mag worden,
Over onze zieken heb ik jullie kortgeleden nog een update toegezonden.
Laat hen ook eens iets van jullie horen.

A

VAKANTIEFILMFESTIVAL
Op 17 maart houden we ons jaarlijks Vakantiefilmfestival.
Dit festival is uitermate geschikt voor àl onze SGD-ers. Ook voor hen,
die niet zo snel in zijn voor de wedstrijden. Niet iedereen maakt lange
en/of verre vakanties, maar
een dagje eropuit zit er voor
velen vast wel in. Ga ook
aan de slag en kom met een
film.
Tot 18 februari kun je inschrijven bij Jan Smeets.
Vooral doen, want een
goedgevulde avond draagt
mee aan de feestvreugde. Bij opgave hoeft de film nog niet af te zijn.
Voor een goede inschatting van de projectieduur is het van belang om
bij de opgave wel alvast een (werk)titel en de (geschatte) duur van de
film te laten weten.
Je krijgt van Jan een usb-stick om de film op te plaatsen. De film dient
uiterlijk 25 februari bij Jan ingeleverd te worden.
THEMAFESTIVAL AMBACHTEN
Een ander jaarlijks terugkerend fenomeen is
ons Themafestival met dit jaar het thema
Ambachten. Het vindt plaats op 6 oktober.
Ben je al bezig met een film, dan mag je ook
hiervoor je opgave doen bij Jan Smeets. Er is
nog voldoende tijd om een film over dit on17

derwerp te maken. Ga aan de gang of schiet een of meer filmmaten aan
om samen aan de gang te gaan. Het zal fantastisch zijn, als iedereen
hiervoor een poging waagt. Vaak hoor je: “Ik weet niet wat ik moet
filmen.” Hier ligt het onderwerp gereed voor je. Het enige wat je moet
doen is het vormgeven. Loop je tegen obstakels aan? Daarvoor zijn we
een club. Vraag hulp en je krijgt het. Afgesproken? We maken allemaal
een film voor het Themafestival, ook al zullen we daardoor twee avonden nodig hebben om de films te vertonen.
FEUILLEFILM
De feuillefilm is op dit moment bij de derde groep onder leiding van Ria
Wemelsfelder. Ze zijn inmiddels aan filmen toe, dus na de montage mag
groep vier weer verder pogen het verhaal te vervolgen. We zijn nu al
benieuwd naar het resultaat, maar daarvoor moeten we nog even geduld
hebben.
Ben je nog niet benaderd en wil je meedoen met de feuillefilm (hartstikke leuk toch), laat het vooral weten en blijf niet langs de kant afwachten.
CLUBAVONDEN
Als gebruikelijk starten we op 7 januari het nieuwe jaar met de Nieuwjaarsinloop. De Explicateur wordt op die avond uitgereikt, dus heeft het
weinig zin om er hier meer aandacht aan te besteden. We maken er in
ieder geval weer een leuke avond van.
Op 14 januari neemt Leen jullie weer mee op de Werkgroep Film. Wat
jullie mee dienen te nemen is films of filmfragmenten, waarvoor je dan
weer tips en trucs krijgt aangereikt om je films nu of in de toekomst nog mooier te maken. Met
de vorige Werkgroep Film had ik
‘als vulling’ nog een item over
geluid bij me. Als er tijd voor is
en Leen mij dat toestaat, dan kunnen we dat ook die avond doornemen.
Op 21 januari vindt de nabespreking van de jaarwedstrijdfilms plaats.
Dit keer nemen Jan Smeets en Bas de Ruiter dit voor hun rekening. Jan
heeft al laten weten, dat de avond dit keer een wat ander format zal
krijgen, dus daar zijn we benieuwd naar. Leren kunnen we er in ieder
geval van.
28 januari wordt de computer weer uit de kast gehaald. Ben van der
Stigchel zal voorlopig zijn laatste uitleg over Studio geven en ook Jan
18

Smeets heeft weer een en ander voorbereid. Ben blijft ook na vanavond
paraat om jullie vragen over Studio te beantwoorden. De volgende avonden gaan we in ieder geval met ‘werkelijke’ montage aan de gang. Heb
je iets liggen hiervoor laat het ons weten, dan kijken we wat we kunnen
doen. Leerzaam zal het ook dan weer worden.
4 februari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Denk
er eens over na of je in een van de vacatures voor het bestuur wil stappen. We hebben nu een bestuur van zes personen, maar in wezen is vijf
altijd voldoende gebleken. Wel is het zo, dat zeker wat betreft programmering we wel wat hulp kunnen gebruiken. Daarvoor hoef je overigens
niet in het bestuur te zitten. Persoonlijk ben ik altijd voorstander van een
programmacommissie geweest, maar gek genoeg hebben we dat zolang
de SGD bestaat, nooit van de grond gekregen.
Op 11 februari is er alweer een avond van de Werkgroep Film met de
gebruikelijke filmbesprekingen en een onderwerp om even wat dieper
op in te gaan.
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.
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
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
4 oktober

Speelfilmfestival Sneek.
Info: http://www.videoclub-windjammer.nl

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
8 De Griek
achterzijde buiten - Mythos
12 Cave Michel
achterzijde binnen - Vos belevingen 16 Rotronica

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 31 januari 2020
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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