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VAN DE REDACTIE

NIEUWJAAR

Joke de Graaf

7 januari 2020
Joke de Graaf

atuurlijk werkt bij jullie allemaal het komende vakantiefilmfestival. Misschien ben je bezig, of moet je zelfs nog beginnen met
de montage. Het lijkt me, dat iedereen een film in zou ‘moeten’
leveren. We willen graag zien, wat jullie in de vakantie beleven.
“Ja maar ik ben helemaal niet met vakantie geweest”, hoor ik een enkeling zeggen. Dat kan natuurlijk, maar wellicht ben je dan eens een
dagje ergens heen geweest, lekker de natuur in, of heb je een tentoonstelling bezocht. Lekker eruit kan op vele manieren. Ook het vormgeven
van de film kan op vele manieren. Toe zeg, je laat ons toch niet in de
steek.
Jan en ik hebben mogen jureren bij IJsselstreek/Draaiboek. Het is
altijd leuk om te zien, wat er bij een andere club gemaakt wordt. Het is
niet altijd gemakkelijk om een oordeel te vormen, als de films toch dicht
bij elkaar liggen. Aan het eind van de avond sprak iemand van de activteitencommissie de leden toe over de komende clubavond. Er werd
daarbij aangehaald, dat een deel van de avond gevuld zou worden met
familiefilms. En er werd bij gezegd, dat daar in de club eigenlijk weinig
aandacht voor is. Wel een vakantiegebeuren is bij uitstek een familiegebeuren en we genieten er graag van mee.
Dan het thema Ambachten. Ook dat mogen we natuurlijk niet vergeten. Ben je iemand, die niet zo gemakkelijk een verhaalstructuur bedenkt, dan zijn er nog veel mogelijkheden. Festiviteiten met oude ambachten kom je overal tegen. Zwijndrechtenaren wonen dicht bij H.I.
Ambacht en ook over de “Ambacht”steden valt wel wat te vertellen.
duik internet maar op en je komt vast wel wat tegen.
Ik hoor iemand zeggen, dat hij nog wel een film op de plank heeft
liggen over ambachten. Nee, dat kan natuurlijk niet. Immers, het reglement zegt, dat de film voor het festival gemaakt dient te zijn. Ach kom,
nog tijd genoeg. Schiet een maatje aan, als je het niet in je eentje wilt
doen. Lekker samen filmen, daarom zitten we toch op een filmclub.
De feuillefilm draait ook, maar daarbij valt het me dit keer op, dat de
groepjes erg klein zijn. Waarom heb jij je nog niet aangemeld?
Zo lekker filmen, het voorjaar komt er aan. We gaan ervoor.
!

e zijn het 66e jaar van de SGD ingegaan. Als gebruikelijk
starten we met onze Nieuwjaarsbijeenkomst. De zaal vult zich
gestaag tot het weer ouderwets goed gevuld is. Thijs heeft als
beloofd voor de oliebollen en appelflappen gezorgd. Ook de
anderen hebben allemaal lekker hapjes bij zich. Ik spot sushi, Indische
en Mexicaanse gehaktballetjes en nog veel meer. De aan elkaar geschoven tafels staan goed vol. De voorzitter begint het jaar met een openingswoord, waarbij hij een lijstje afgaat om vooral niemand met zijn
bedankjes te vergeten. De SGD is niet meer de club met bijna zestig
leden, want helaas heeft ook bij ons de krimp toegeslagen. We kunnen
ons wel altijd nog tot de grotere videoclubs rekenen. En waar gaat het
om in een club: enthousiasme betreffende de filmhobby. We hopen dan
ook dit jaar weer op veel (en) mooie films.
Aanvallen. Men laat zich de
hapjes goed smaken en er wordt
flink bijgepraat. Berrie loopt
heen en weer met de camera voor
het journaal van 2020 en spoort
en passant echtgenote Ailing aan
om de nodige foto’s te maken.
Een enthousiaste nieuwkomer
hebben we erbij. Van de journaalfilmster van 2019 is nog
niets te bekennen. Even na zessen werd ik gebeld, dat de computer stond
te draaien. Mogelijk is ze dus wat later, maar we gaan wel wat zien van
het journaal van 2019. Het moet nog verder afgewerkt worden, dus het
zal nog niet de uiteindelijke versie zijn. Rond negen uur stapt ze binnen
en kunnen we ervoor gaan zitten. Jezelf terug zien is soms leuk en soms
confronterend. Al met al blijft zo’n journaal leuk voor het archief. Tot
zover bedankt Ria, we wachten geduldig op de definitieve versie.
De bardienst heeft het redelijk druk en men laat zich de hapjes nog
steeds goed smaken. Aan het eind van de avond zijn de tafels aardig
leeg. De eerste avond zit er weer op. We maken er weer een leuk jaar
van.
!
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Camera tips:
Alles wat beweegt is leuk. Als je een opname maakt van bijvoorbeeld
een stoommachine, kijk dan welke onderdelen bewegen en neem die op.
Liefst in close-up, dat is veel leuker dan alleen stilstaande onderdelen.
Zorg wel voor rust in je film met rustige en goed uitgevoerde camerabewegingen en monteer nooit twee camera bewegingen achter elkaar,

tenzij het functioneel is natuurlijk. Probeer maar eens uit.
Zet twee zoombewegingen achter elkaar, commentaar op de filmclub
verzekerd. Op de camera zit een zoomknop. Nou heb ik een enorme
hekel aan dat gezoom, maar als je toch zo nodig gebruik wilt maken van
dat technisch vernuft, doe het dan wel goed. Gebruik die knop zo weinig
mogelijk en houd de camera stil, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van een statief. Wil je een onderwerp dicht bij hebben, dan is het mooier
om zelf met de camera dichter bij het onderwerp zien te komen inplaats
van in te zoomen.
Zorg voor veel verschillende camerastandpunten
van het onderwerp, bij de latere montage kan je de
beste gebruiken. Film ook eens met gebruik van een
laag of juist hoog standpunt, het zogenoemde kikkerperspectief en het vogelperspectief. Probeer eens een
rijer te maken vanaf een rijdende fiets en vanuit een
rijdende auto, of met en dolly. Soms levert dit leuke
en bruikbare shot op. Elk camera standpunt levert
afwisseling op die soms heel goed bruikbaar zijn.
Neem er de tijd voor, film rustig en experimenteer. Het is leuk om te
doen en je zult soms versteld staan over het resultaat. Iets wat beweegt
is over het algemeen leuker om naar te kijken, dan naar iets wat stil
staat. Hou de camera stil en laat het onderwerp bewegen en maak VEEL
close-ups. Bekijk je opnamen tussen door even of het is geworden wat
je beoogt. Even terug naar Benidorm of naar een andere vakantiebestemming om een opname over te doen is soms wat lastig en kostbaar.
Probeer te filmen met een voorgrond. Dat geeft diepte in je beeld.
Een hek op de voorgrond met daar achter een weiland met koeien is
leuker om naar te kijken dan alleen de koeien in de wei. Neem de tijd
om een goed camerastandpunt in te nemen. Kijk om je heen of er plekken zijn waar vandaan je beter kunt filmen. Soms moet je op en hekje
klimmen voor een mooiere opname of juist op je buik gaan liggen. Als
er een shot te kaal is, schuif dan gewoon met wat materiaal om de boel
aan te kleden, een takje kan soms wonderen verrichten om de opname
spannender te maken. Hou voor ogen, dat je overal vanaf mag wijken,
als het maar functioneel is.
In de hoop dat ik wat nuttige informatie op papier heb gezet, sluit ik
hierbij af. Op de avonden van Werkgroep Film kunnen we verder praten, als we het maar kort houden, want oeverloos lang ergens over praten heeft geen zin en is zonde van de tijd.
!
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GEBRUIK VAN DE CAMERA
Leen Vos
e meeste leden van de SGD hebben wel een videocamera, denk
ik, maar helaas zien we toch wat weinig films van diverse leden.
Jammer, want dat ding heb je toch niet voor niets. Of willen we
de overige leden van onze filmclub ons materiaal niet laten
zien? Laat je materiaal zien op de avonden Werkgroep Film. Het is
nuttig om je film, al dan niet gemonteerd, te laten zien en daar adviezen
over te krijgen. We kunnen ALLEN wat leren van de gemaakte opmerkingen en geloof me, het is niet om je materiaal af te kammen. We kunnen allemaal voordeel hebben van eventueel gemaakte opmerkingen.
Dan een ander onderwerp namelijk de camera. Laat je niet uit het
veld slaan door de soms wat uitgebreide techniek van de camera. Er
zitten soms vele knopjes en mogelijkheden op de camera tegenwoordig.
Jammer van je dure geld als je een camera gekocht hebt met mogelijkheden, die je toch niet gebruikt. Neem dan een goedkopere camera, die
wel kan doen wat je er mee wilt.
De superhandige en haast altijd bruikbare automatic knop is voor
velen de belangrijkste. Daardoor worden bijna alle andere knopjes en
mogelijkheden overbodig en hoef je je alleen maar bezig te houden met
het beeld en geluid, dat je wilt opnemen. Jammer, want met de handmatige instellingen zijn er veel mogelijkheden om je film beter te krijgen.
Soms vraag ik me wel eens af: “Waarom heeft die en die een camera
aangeschaft met heel veel mogelijkheden, die toch nooit gebruikt zullen
worden.” Neem een camera, die dan alleen maar rechtuit kan filmen,
maar ga aan de slag. Voor je aan de slag gaat met je nieuwe aanwinst,
(of al tijdens de periode, dat je de camera bezit): lees de handleiding
goed door en houd hem altijd bij de hand. Doe hem gewoon in de cameratas. Maak enkele proefopnamen en bekijk ze terug. Hoe meer je geoefend hebt, hoe beter je de camera leert kennen.
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WERKGROEP FILM
14 januari 2020
Jan Smeets
o de kop is eraf. We starten weer fris vers en fruitig zogezegd. Na
een snel woord van de voorzitter mag Joke de microfoon overnemen, wat nu Joke?? Werkgroep Film is toch Leen, nee vanavond
niet. Tineke Vos, de vrouw van, heeft in haar wijsheid Leen thuis
gehouden Leen heeft koorts en dan hoor je in bed of in ieder geval je
gezondheid boven de club te stellen. Joke heeft nog een mededeling en
dat ging over de het afmelden van een lid, Theo Boon. De gezondheid
van Theo noodzaakt hem om afscheid van de SGD te nemen. En zo
worden we een klein clubje. Ik denk dan gelijk aan de woorden van de
voorzitter in zijn Nieuwjaarsrede ‘kleine clubjes zijn vaak gezelliger dan
grote’. Maar vanavond zijn we er niet voor de gezelligheid maar om wat
te leren over onze hobby.
Thijs Volker, wie kent hem niet, nou Thijs wil een intro en hoe maak
je dat en waar moet je opletten. Een ding dan vooraf. Een intro kan wel
leuk en spannend zijn, maar als dat wat erna komt, dus de uiteindelijke
film iets anders is of minder, dan past dat ook weer niet. Hier hoort de
kreet K.I.S. KIS staat simpelweg voor het volgende ‘Keep It Simpel’
houd het simpel. Er worden door een paar mensen wat voorbeelden
aangedragen, waar Thijs zeker mee aan de slag kan en eventueel dat
samen met een van de tipgevers kan uitwerken.
Ivar Gosman, je weet wel hij met die drones, Ivar is op vakantie
geweest met zijn partner naar Indonesië. Een verslag van hun vakantie
en daarvoor wil hij wat tips en handvatten om het kijkgenot te vergroten. Een tip lijkt me op voorhand al toepasbaar, kijk zelf naar je eigen
maaksel en haal er uit wat je verveelt en niet interessant vindt. Daardoor
wordt het al wat korter en dan, knippen, knippen ………. en nog eens
knippen.
Na de pauze mag Ria Wemelsfelder haar productie laten zien. Ria
heeft een verslag gemaakt, een filmpje zoals ze zelf zegt, van het Denksportcentrum in Papendrecht. Ikzelf, als ook inwoner van Papendrecht,
heb er weleens van gehoord. Voor mij is dit gebouw de school waar
mijn zusjes opzaten; heel vroeger, heel, heel vroeger, maar dat was toen.
Nu het Denksportcentrum, bij het zien van de eerste beelden dacht ik
bijna aan een soort wijkgebouw. Wat ze daar allemaal verorberen en die
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drankenkast van de bar, wow. De film wordt bekeken en Ria krijgt het
nodige aangereikt om haar filmpje interessanter te maken en als ze daar
hulp bij nodig heeft horen wij dat wel en dat weet ze.
Joke heeft iets ‘ter leering ende vermaeck’. We gaan kijken naar een
YouTubefilm van twee dames, Riske en Grietje, die ons iets gingen
vertellen over geluid. Yes, ja, jawohl zij hebben een aantal Nederlandse
vlogs voor de filmende hobby videofilmers en met name onderwerpen
voor de beginnende videograaf. ‘De Videomakers’ heten ze. Zoek ze op
en abonneer je op hun videokanaal met een heleboel interessante onderwerpen.
Zoals iedereen weet struin ik ook het hele World Wide Web af voor
informatie en ik leer elke dag nog over onze hobby en dan beland je al
snel in de diverse video tutorials. Ik vind ze vaak alleen aan de andere
kant van die grote plas. Daar is wel een makkelijk antwoord op, omdat
video daar nog leeft, terwijl het in Nederland zachtjes aan het verdwijnen is. Tenminste, zo heb ik het gevoel. Kijk maar hoe moeilijk het is
om nieuwe leden te vinden en niet alleen voor onze club. Alle clubs
hebben er last van.
Twee dames gaan ons iets vertellen over AUDIO, en het leuke is wat
ik regelmatig in mijn schrijfsels verkondig, wordt hier ook verteld.
Audio is goed of slecht. Je kan het heel moeilijk repareren, ook al heb
je nog zo’n gelikt programma. Natuurlijk gedeeltelijk wel met dat programma, welke ik gebruik. Ahem. Met de nodige effecten lukt het wel,
maar het blijft moeilijk en realiseer je het zal alleen maar slechter worden. Audio in je film of productie neemt de kijker mee en dan is de
uitspraak “naar een film kijk je met de ogen en oren” wel terecht.
We hadden weer een leerzame avond met diverse en leuke onderwerpen. Wat mij opviel was bij de afsluiting, dat er op de projectietafel nog
een heleboel films lagen, welke niet aan bod zijn gekomen om naar te
kijken. De makers komen bij de volgende avond aan de beurt en ik
begreep van Joke, dat er een aantal zaken worden doorgeschoven en
opgepakt op de Computeravond. ‘Computeravond’, die naam moeten
we ook maar eens veranderen, want we hebben het niet over computers,
maar over de montage met de diverse programma’s.
Dit allemaal genoteerd hebbende gaan we naar huis. De volgende
avond kom ik denk ik maar op de fiets, als het weer het toelaat. Immers
met de afsluiting van de Wantijbrug zal het een puinhoop worden in
Dordt.
!
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FF VOORTGANG
Leen Vos

Thuis de Griekse sfeer proeven?
Of gewoon geen zin om eten te koken?

Kom dan naar hét

Griekse eethuis en afhaalcentrum
van Zwijndrecht!

e groep onder de bezielende leiding van Ria Wemelsfelder, die
aan de gang is met de feuillefilm heeft helaas wat vertraging
opgelopen. Gezondheidsproblemen zijn hiervan de oorzaak. We
hopen toch dat deze maand de werkzaamheden tot een goed
einde komen, zodat de volgende groep aan de slag kan gaan.
Dit wordt de groep die onder leiding komt te staan van Ben Kleinjan.
Deze groep heeft dan de tijd tot 15 maart 2020. Vervolgens gaat Bas
de Ruiter met zijn groep aan de gang. Als dan alles verloopt volgens
planning, dan zou de eindproductie te zien kunnen zijn op de avond
Werkgroep Film d.d. 2 juni 2020.
Mochten er nog liefhebbers zijn, die met Ben en/of Bas willen meewerken, zou ik zeggen, meldt je aan. Al is het alleen maar om mee te
kijken en er wat van op te steken.
!
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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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e voorzitter opent de avond. Allereerst moeten we helaas melden, dat Albert Dabach is overleden. Dan volgen wat meldingen
over de zieken. Leen is al enige tijd geveld door een fikse griep,
Albert V. is vandaag geopereerd voor een nieuwe knie en Cok
is vandaag eindelijk weer thuis na een paar weken ziekenhuis. Kaarten
liggen klaar om te rond te laten gaan en te versturen. Ook Ben M. is
afwezig, omdat hij zich niet zo lekker voelt en Ria L. heeft een kleine
operatie aan haar hand gehad en slaat dus ook een weekje over.
Op 18 februari komt Johan van
der Adel een avond over dynamische
cameravoering verzorgen. We nemen
dan wel de camera mee!
Jan Smeets en Bas de Ruiter mogen aan bod. Voor Bas is het de vuurdoop. We krijgen een aantal van de
jaarwedstrijdfilms te zien en daarna
wordt het juryrapport voorgelezen en kijken we of en hoe we ons daarin
kunnen vinden. Dan is er vervolgens de vergelijking met de zaalprijs.
“We gaan vanavond geen films beoordelen”, aldus Jan. Omdat er op
deze wijze gewerkt
wordt, worden ook
films vertoond van
de makers, die er niet
zijn. Voor een tweetal films liggen ook
lege juryrapporten
klaar, zodat men die
in kan vullen. We
kunnen dan zien, wat
onze leden genoteerd
hebben.
We zien achtereenvolgens IJsland van Leen Vos, Nat in nat van Ineke Vastenhoud, Water van Ruud Meyer, De kringloop van het water van
Ben van der Stigchel en Vliegoefeningen van Ria Wemelsfelder. Duide-

lijk was al, dat het juryoordeel totaal niet strookte met het oordeel van
de zaal. Niks nieuws onder de zon, denk ik maar zo.
Nu zijn de punten van de zaalprijs niet zo’n goede graadmeter om
naast alle films te leggen. Door onze manier van punten geven voor de
eerste, tweede en derde prijs wordt uitsluitend hiervoor een waardering
gegeven en komt er dus een totaal ander puntenaantal uit dan bij een
tienpuntensysteem per film.
Over de ‘wollige’ beelden van Leen is inmiddels duidelijkheid. Er is
een verkeerde codec gebruikt bij het exporteren. Dat is dan voor de
toekomst opgelost.
Ruud heeft een heel betoog op papier gezet om aan te geven, waar de
jury het volledig mis heeft over zijn film. Hij is niet te stoppen voor het
allemaal gezegd is.
Bij vliegoefeningen is men het er duidelijk over eens, dat een verhaallijn de film zal versterken. Dan komt ook het gebruik van een drone
ter sprake, want het wordt steeds moeilijker om plekken te vinden, waar
de drone gebruikt mag worden. Het schijnt ook behoorlijk hoge boetes
op te kunnen leveren. Voor mooie beelden moet je wat over hebben.
Over de kringloop van het water en de film Water wordt nog gezegd,
dat beide films
uitstekend geschikt zijn om
op school vertoond te worden.
Bij de Kringloopfilm moeten
dan wel een paar
kleine onjuistheden betreffende
de kringloop
verbeterd worden. Immers
water begint in de bergen en eindigt in zee en zo zijn er nog een paar
kleinigheden. Bij napraten over beide films, die toch zeker veel raakvlakken hebben, zei iemand, dat hij een ding opvallend vindt. Bij het
terugdenken aan de film van Ruud ziet hij duidelijk de beelden voor
zich, terwijl bij de film van Ben de tekst vooral blijft hangen.
Na de vliegoefeningen slaat de klok precies half elf en kunnen we
thuis aan de borrel, of een alcoholvrij drankje vanwege dry january. !
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JAARWEDSTRIJDFILMS
21 januari 2020
Joke de Graaf

D

NABESPREKING KRONKELS
Jan Smeets
insdag 21 januari hadden we onze jaarlijkse bespreking welke
ik weer mocht doen samen met Bas de Ruiter. Zoals iedereen
weet hadden we maar een klein aantal films, maar zeven stuks.
Daarvan waren er ook nog eens vier, welke al besproken waren,
omdat ze meededen aan een eerder festival, dus blijven er drie zeg maar
‘nieuwe films’ over. Dan hebben we ook nog
eens het fenomeen dat mensen hun film niet beoordeeld willen hebben en daar heb ik ook begrip voor, want het is jouw film. Daarbij hanteren
we ook nog eens een regel, dat de maker aanwezig moet zijn bij de bespreking. Dus we
hadden eigenlijk geen films om te bespreken.
In mijn wijsheid dacht ik, “laten we de
juryrapporten van alle films dan eens terhand nemen en kijken of wij
hetzelfde zien, als de jury zag”, mede ook omdat er zo’n verschil was
met betrekking tot de zaaljury en de externe jury. Ik vond dit weer eens
wat anders. Immers hoe makkelijk is het om alleen te kijken naar hoeveel fouten er in een film zitten.
Als je die instelling
hebt, dan heb je volgens
mij wel een probleem en
kun je niet genieten van
wat je te zien krijgt. Mijn
uitgangspunt is altijd:
snap ik wat de maker(s)
laat zien en natuurlijk
daarnaast kijkt en vooral
hoort het lekker.
Niet alle films van de
Jaarwedstrijd kwamen
aan bod, maar een ding
viel me op. Bij de film ‘De kringloop van het water’ waren we het allemaal redelijk eens met het juryrapport. Aan een kant geeft dit een doorkijk naar het jureren zelf. Ik denk ook, omdat we van twee films een

D
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eigen beoordelingen mochten geven.
Aan de andere kant kan ik makers wel begrijpen, die niks van hun
film herkennen in wat een jury er van vindt. Ook kregen we aan het
einde van de avond een leuke discussie over het nut van zo’n beoordeling door een externe jury. Links en rechts hoor je dan andere oplossingen over de invullingen van zo’n wedstrijd of festival.
Bij het afstruinen van de WWW kwam ik het volgende tegen:
Hoe ga je om met perfectionisme.
Eigenlijk kan perfectionisme alleen maar negatieve gevolgen hebben.
Perfectionisme is heel moeilijk, je kan er door gefrustreerd raken met
alle gevolgen van dien tot en met je gezondheid, dus je kunt beter in
plaats van perfectionisme zeggen ‘Klaar is beter dan perfect’. Hetgeen
weer een betere steunpilaar is, dan de perfecte video willen maken. Dit
is perfectie nastreven, wat weer iets anders is dan perfect maken. Perfectionisme is eigenlijk een vloek en iets nastreven wat niet zal lukken.

IN MEMORIAM ALBERT DABACH
Albert tobde al geruime tijd met zijn gezondheid. Dat
was de reden, dat we hem niet meer op de club zagen.
Toch bleef hij sterk betrokken bij de club en wilde hij
onder geen beding de club verlaten.
Toen Albert op de club kwam, bleek hij al snel een
enthousiast lid, die ook bij veel andere mensen belangstelling voor de club wist te wekken. Hij bracht dan ook de nodige nieuwe leden aan. Albert was altijd bereid de handen uit de mouwen te steken om te helpen, ook al heeft hij het heel lang moeilijk en druk gehad
met de verzorging van zijn demente vrouw.
Albert was een eigenzinnig mens, die graag hielp. We kennen hem als
een warme persoonlijkheid, maar ook behoorlijk eigenwijs. Als er in een
groep gefilmd werd en hij was cameraman, dan was luisteren naar de
regisseur niet altijd gemakkelijk. “Maar als we het zo doen, dan kun je
kiezen”, was een van zijn gevleugelde uitspraken. Hij had het dan inmiddels al “zo” gedaan.
Misschien zijn het juist die dingen, die we zullen missen. We wensen
zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.
12

SGD FESTIVALS 2020
Jan Smeets
Uiterste datum voor
Aanmelden

Inleveren

Projectie

Vakantiefilmfestival

18 februari

25 februari

17 maart

Landenavond

19 mei

19 mei

26 mei

Themafestival

8 september

15 september

6 oktober

Voor dit jaar staan de hier vermelde Festival, c.q. wedstrijddatums gepland. Mocht er een wijziging komen, dan zal dit via de daarvoor bestemde kanalen gemeld worden, zoals clubavonden, Explicateur en de
website videoclub-sgd.nl, kijk daar regelmatig op.
Het aanmelden gaat via de Festivalcoördinator Jan Smeets, persoonlijk of via een e-mailbericht aan hem (voorkeur). Bij de aanmelding wil
hij, indien bekend, een aantal zaken weten:
<
<
<
<

< een film voor het Themafestival is speciaal voor het Themafestival
gemaakt
< een 1-minuutfilm is een film met een maximale speelduur van 60
seconden. Dit is gemeten inclusief het geluid en de titels
< elke 1-minuutfilm, die nog niet eerder heeft meegedongen naar de 1minuutwisselprijs komt voor mededingen naar die prijs in aanmerking
< voor deelname aan de Jaarwedstrijd komen in aanmerking films in
alle genres, formaten en systemen, zowel in zwartwit als kleur
< een film voor de jaarwedstrijd is gemaakt door een lid van de SGD
of een groep, die voor de helft of meer uit SGD-leden bestaat
< een film voor de jaarwedstrijd heeft niet eerder aan een SGD-jaarwedstrijd deelgenomen
< elke wedstrijd- of festivalfilm dient te beginnen met 5 seconden
zwart beeld
!

Bewaar dit overzicht voor jezelf.

voor welk platform (festival of wedstrijd) de film bestemd is
de titel van de film (indien al bekend, anders werktitel)
wie de maker of makers zijn
de afspeelduur

Na ontvangst van de aanmelding zal een en ander bevestigd worden via
een e-mailbericht aan hem. Na de aanmelding wordt een SGD usb-stick
verstrekt aan de deelnemer. Bied je meerdere films dan mogen deze op
1 stick staan.
Een korte samenvatting uit onze reglementen:
< een vakantiefilm mag niet langer zijn dan 20 minuten
< een vakantiefilm mag wel eerder hebben deelgenomen aan een SGDjaarwedstrijd
< een film voor het Themafestival film mag niet langer zijn dan 7 minuten
< een film voor het Themafestival moet op enigerlei wijze over het
thema gaan
13
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anavond is de eerste computeravond van het nieuwe jaar. Ben
van der Stigchel is al geruime tijd geleden begonnen om Studio
vanaf het begin door te nemen. Vanavond is afsluiting daarvan.
Maar eerst worden we nog even bijgepraat over de zieken. Leen
is nog altijd geveld door de griep en Albert heeft een nieuwe knie, hetgeen wel redelijk voorspoedig verloopt. Er gaan kaarten rond om ze een
klein hart onder de riem te steken.
Eerst gaan we een nieuw speeltje
van Jan Smeets bekijken, een minidrone. Er
wordt wat over verteld, maar de demonstratie wil niet lukken, omdat de batterijen leeg
zijn. Thijs ziet al mogelijkheden voor zijn
modelspoorbaan.
Ben begint met het beantwoorden
van wat Studiovragen. We stabiliseren, wijzigen snelheid en kopiëren de effecten op
een andere clip. Het is hier snel opgeschreven, maar door de interactie
kost het op de avond natuurlijk meer tijd. Dan is het tijd voor de uitleg
en die gaat over het gebruik van 3D in Studio. De computer weigert te
doen, wat Ben wil in het programma, waardoor hij niet kan laten zien,
wat hij wil. Gelukkig staat alles op
papier, dus iedereen kan het thuis
op het gemak uitproberen.
Ton heeft een oud filmpje
van zijn broer gekregen en hoewel
het filmpje geluid bevat, is het niet
te horen. Broederlief heeft het omgezet naar een andere codec en bij
dat filmpje is het wel goed. We
bekijken via MediaInfo de gegevens en zien een WMV en een MP4bestand. We kijken ook naar de audio en komen tot de conclusie, dat de
eerste film ongecomprimeerd geluid bevat tegenover gecomprimeerde
videobeelden. Bij de andere is het beide gecomprimeerd. Mogelijk is dat
de oorzaak.

Dan bekijken we nog even wat beelden van park Merwestein. Er zijn
proefopnamen met de smartphone en gimbal gemaakt. Na de montage
lopen de pans schokkerig. Ook hier hebben we de informatie van de 3
bestanden bekeken. We zien iets opmerkelijks, namelijk dat de opnamen
met een variabele framerate zijn opgenomen. De opnamen van 30fps
zijn via de montage overgezet naar 24fps. Dat vinden we niet logisch.
Wij zouden kiezen voor 25fps of 50fps. Proeven in diverse programma’s
geven aan, dat er bij 50fps geen schokkerige beelden zijn. Advies is, bij
gebruik van uitsluitend beelden van 30fps, dat gewoon aan te houden.
Bij een mix de boel overzetten naar 50fps.
Op de vorige avond van de Werkgroep Film zijn wat films blijven liggen. Vanavond is de herkansing. We zien beelden aan zee van
Henk Nieboer. Een echte Henkfilm, die je uitnodigt om ook naar de
tentoonstelling te gaan. Dat kan overigens nog. Het idee om ook een
stukje van de foto’s van het atelier van Niki de Saint Phalle in de film
te laten zien, beklijft niet bij de maker.
Berrie staat al enige tijd te popelen om te laten zien hoe hij filmt.
Hij heeft een viertal films achter elkaar gezet. In sneltreinvaart komt een
promo voor de SGD voorbij, de podiumopbouw voor een bokswedstrijd
en een film over de Biberbunker, die ook als promo bedoeld is. De ‘collage’eindigt met een natuurfilmpje. De SGD-promo lijkt niet af, maar ziet
er prima uit, aldus het publiek. Niet alle onderwerpen lenen zich voor
een dergelijke snelle montage. De podiumopbouw kan het goed hebben,
maar is voor ons publiek dan toch aan de lange kant. Voor de doelgroep
uiteraard niet. Bij de Biberbunker gaat het zo snel, dat je de beelden
nauwelijks in je op kan nemen. Het filmpje slaat bij de jongere kijker
wel aan, aldus Berrie. En de bunker heeft daarna meer bezoekers gekregen. Bij het natuurfilmpje is het even lastig overschakelen. Het lijkt dan
ineens traag, terwijl je dat bij het uitsluitend zien van dit filmpje het
helemaal niet zo ervaren zou hebben. Hier kan o.a. nog wel wat gesleuteld worden aan de voice-over. Het klinkt alsof er ergens in de verte
gepraat wordt. Het was zijn eerste film met een voice-over en daarom
zit hij op een videoclub, aldus Berrie.
Van Ineke laten we de schokkerige montage van de Merwesteinbeelden nog even zien en dan is het al weer ruim over half elf. Tijd om
naar huis te gaan. Ben M. krijgt zijn herkansing als eerste bij de komende Werkgroep Film.
Om eerlijk de waarheid te zeggen bevalt mij zo’n mix van uitleg
en films kijken wel. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken.
!
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WERKGROEP COMPUTER
28 januari 2020
Joke de Graaf

V

VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf

ANDERE SGD-ZAKEN
De feuillefilm loopt. Elders in deze Explicateur lees je er meer over.
Het jaarlijkse Dagje Uit staat op de rol. Binnenkort horen jullie er meer
over.

elaas hebben we weer een lid verloren door overlijden. Het is
Albert Dabach. Zie ook het in memoriam.
Over de zieken nog even het volgende. Albert van der Veen
heeft inmiddels een nieuwe knie. We hopen hem snel weer op
de club te zien. Hetzelfde geldt voor Leen Vos, die ook maar in de lappenmand blijft.

H

CLUBAVONDN
Op 4 februari is de Ledenvergadering.
Op 11 februari is de Werkgroep Film. We hopen, dat Leen het voortouw
weer kan nemen. zo niet, dan is Chris standby. Iedereen kan films meenemen om te laten zien, dan wel tips voor verbetering te krijgen. Beloofd is, dat de film van Ben Mars, die er nog ligt voorrang krijgt.

BESTUUR
Deze Explicateur komt uit op de dag van onze Algemene Ledenvergadering. Hoe ons bestuur er daarna uit zal zien is nog niet bekend. Kandidaten voor het penningmeesterschap of anderszins zijn op ht moment van
dit schrijven nog niet naar voren gekomen. Onze vice-voorzitter Leen
Vos stopt na twee jaar. Daarbij moet wel gezegd worden, dat Leen al
eerder in het bestuur zat, namelijk van 2006 tot 2013. Jan de Graaf verlaat zijn post na 20 jaar trouwe dienst. Hiermee is hij het langstzittende
bestuurslid uit de geschiedenis van de SGD. Beiden bedanken we voor
hun inzet voor de club. Gelukkig heeft Jan toegezegd de boekhouding
te willen blijven doen, als er geen nieuwe penningmeester op staat.

LET OP!
Op 18 februari komt Johan van den Adel ons
de fijne kneepjes van een dynamische cameravoering bij brengen. Dit wordt een avond, die je
beslist niet mag overslaan. Neem allemaal je
camera mee, dan kun je meteen zijn wijze lessen volgen. Vooral doen. De avond is al bij diverse videoclubs verzorgd en men is er zeer enthousiast over.

VAKANTIEFILMFESTIVAL
Op 17 maart is ons Vakantiefilmfestival. Leden kunnen hun film opgeven tot en met 18 februari bij Jan Smeets. Alle regels voor de festivals
vind je elders in deze Explicateur weer even op een rijtje gezet.
Dit festival is vooral interessant voor leden, die niet zo snel hun film
opgeven voor een wedstrijd. En vergeet het motto niet: meedoen is
belangrijker dan winnen. Immerser zijn op zo’n avond alleen maar winnaars. Maar o, je bent niet met vakantie geweest? Misschien toch wel
een Dagje weg? Zo’n uitje past ook uitstekend in het programma.

25 februari is het weer tijd voor de Werkgroep Computer, waarbij je al
je vragen over videomontage kwijt kan. Jan Smeets heeft nog een uitleg
liggen en we kijken of we een montage kunnen laten zien, waarbij alle
info over die montage gegeven wordt. Voorzichtiberen we een wat andere weg in te slaan, waardoor de avonden interessant blijven voor
iedereen.
Op 3 maart brengen een paar leden van videoclub Toverlint uit Gouda
ons een tegenbezoek. We zijn vorig jaar bij hen geweest. Ze zullen ons
laten genieten van allerlei films van hun club.
Dan is er alweer een Werkgroep Film te gaan en wel op 10 maart met
de gebruikelijke invulling.

THEMAFESTIVAL AMBACHTEN
Dit leuke jaarlijkse festival vindt plaats op 6 oktober en we hebben dit
jaar als thema Ambachten. Daar kun je weer vele kanten mee uit. Natuurlijk ben je al bezig. Zo niet, begin er aan. Je hebt nog tijd genoeg.

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.
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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.
3 en 8/9 maart - Glas Kosta Boda
Wim van der Graaf neemt ons mee naar een glasblazerij in Zweden,
waar het beroemde Kosta Boda glaswerk wordt gemaakt. Via een kaartaanduiding zien we de locatie en
dan volgt het proces van het glasblazen. De film is aangeboden op
de jaarwedstrijd van 2015. De jury
vindt, dat het proces goed wordt
weergegeven, maar dat duidelijke
uitleg ontbreekt. De voice-over is te zacht en wordt te staccato uitgesproken. Dat moet duidelijk nog wennen, want het is een van de eerste
keren, dat de maker een voice-over ingesproken heeft.

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
4 februari
11 februari
18 februari
25 februari
3 maart
19 maart
17 MAART

VAKANTIEFILMFESTIVAL. INSCHRIJVEN BIJ JAN
SMEETS T/M 18 FEBRUARI

24 maart

Werkgroep Computer

ANDERE ACTIVITEITEN
4 oktober

7 en 12/13 april - Water
Ruud Meyer laat ons zien, wat water allemaal inhoudt, zelfs het sterrenbeeld Waterman ontbreekt niet. Het thema voor 2019 is Water en voor
dit festival is de film gemaakt. Ook is de film aangeboden op de jaarwedstrijd. Is Ruud bij het themafestival zijn eigen concurrent door twee
films in te sturen, bij de jaarwedstrijd houdt hij het bij een film. Bij de
jury valt hij net buiten de prijzen, maar de zaal vindt hem de absolute
winnaar.

Algemene Ledenvergadering
Werkgroep Film
Workshop Dynamische cameravoering door Johan van den
Adel
Werkgroep Computer
Bezoek van videoclub Toverlint uit Gouda
Werkgroep Film

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

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
7 De Griek
achterzijde buiten - Mythos
8 Rotronica
achterzijde binnen - Vos belevingen 14 Cave Michel

5 en 10/11 mei - De nieuwe Dordtse Biesbosch
“Het is tijd voor een uitstapje
naar De nieuwe Dordtse Biesbosch”, aldus het verslag van het
Themafestival Water in 2019.
“We zien veel water en beestjes
om daarvan te genieten is niet
moeilijk.”
!

Kopijsluitingsdatum volgende Explicateur:
vrijdag 28 februari 2020
Adres: Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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