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VAN DE REDACTIE
Joke de Graaf
e natuur trekt zich weinig aan van het coronavirus. Overal bloeit
het volop. Het virus heeft er bij ons voor gezorgd, dat we al
vroeg genieten konden van de tuin. Met mooi weer werk je er
met plezier in en als je er zit, dan kun je gewoon even relaxen
tussen al dat moois. De computer is vooral in het begin wat op de achtergrond geraakt. Keurig even kijken voor de mail, maar veelal was het
dat wel. Inmiddels ben ik verder gegaan met het digitaliseren van oud
materiaal en dat op een nieuwe grote schijf aan het organiseren. Dat
maakt het monteren van dit materiaal straks nog gemakkelijker.
Wij video-amateurs verzetten diverse taken in ons eentje om tot een
film te komen. Kort geleden werd ik weer even met mijn neus op de
feiten gedrukt, hoe dat er in de professionele wereld aan toe gaat. Ik mag
‘s avonds laat graag even kijken naar 24 uur in de ER. In dit programma
wordt over een periode van 24 uur de hectiek in de spoedeisende hulp
in het grootste ziekenhuis van Londen weergegeven. Ik begrijp wel, dat
dit een programma is, dat niet voor iedereen weggelegd is, maar daar
gaat het even niet om. Er was een uitzending, waarbij al het filmwerk
achter de schermen belicht werd. Ga er maar aanstaan. Omdat men
natuurlijk niet zit te wachten op allerlei cameralui, die in de weg lopen,
heeft men maar liefst 82 camera’s opgehangen. Er is een crew van meer
dan 200 personen. Dat bestaat natuurlijk niet alleen uit de cameramensen en de regisseurs. Er zijn technici, die de apparatuur in de gaten houden. Er dient toestemming tot filmen gevraagd te worden. Dat is geen
sinecure, want soms zitten mensen in levensbedreigende situaties. Daar
is dus tact voor nodig. Vooraf wordt toestemming gevraagd en opnieuw
achteraf voor het uitzenden. Mensen, die niet in beeld willen, zowel van
personeel als patiënten moeten op een nette manier buiten beeld gehouden worden, of geblurd worden. Dat laatste herken ik wel uit het filmen
voor De Stoof, waarbij sommige buitenlandse vrouwen beslist niet
gefilmd wilden worden. We probeerden hen dan zoveel mogelijk buiten
het camerabeeld te houden, want blurren wilden we alleen in uiterste
noodzaak. Voor al dit soort dingen moeten snelle beslissingen genomen
worden en dan heb je een team nodig, dat uitermate op elkaar ingespeeld
is. Dat de serie populair is blijkt wel, want het wordt in heel veel landen
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uitgezonden.
Even terug naar onze eigen filmerij, want wat doe je in coronatijd,
waarbij het maken van opnamen veelal niet mogelijk is en je grotendeels aan huis gekluisterd ben, zonder allerlei sociale contacten. Natuurlijk wordt er flink geklust, maar ook blijft men nog veel aan de gang met
de computer. Van veel SGD-ers heb ik gehoord, dat ze nu eindelijk
toekomen aan het opschonen en organiseren van de boel. Oud filmmateriaal wordt daarbij herontdekt en ook materiaal, waarbij nooit eerder wat
gedaan is. Nu is er mooi de tijd om daar mee aan de gang te gaan en dat
doet men massaal. Als de tijden weer anders zijn, dan kunnen we misschien een avond organiseren om juist die resultaten eens te bekijken.
In deze Explicateur vind je de belevingen van sommige SGD-ers in
deze rare tijd. Als inspiratie is het zeker zinvol. Dat brengt me bij de
vraag, of er al iemand gestart is met het animatieprogramma, waar Jan
Smeets op attendeerde. Ikzelf heb het programma gedownload en kwam
tot de conclusie, dat het veel overeenkomsten vertoont met DAZ 3D,
waar ik ooit pogingen mee gewaagd heb. Verder dan die pogingen ben
ik nooit gekomen. Immers ik ben dat mens van die vele verschillende
interesses.
Misschien is er wel iemand op het idee gebracht om ook eens zo’n
trucagefilmpje, waar Chris de link van opstuurde, te maken. Is dat moeilijk? Nee, je moet wat handigheidjes bedenken en in de montage op de
juiste plek snijden. Dat laatste is natuurlijk wel essentieel. Een dergelijke film kan met elk montageprogramma gemaakt worden. Iedereen
denkt tegenwoordig, dat elke filmtruc met de computer gemaakt wordt.
Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Immers ook in heel oude films vinden
we trucjes en men had toen geen computer. Wel is het natuurlijk zo, dat
door de computer sommige dingen gemakkelijker te realiseren zijn. Je
moet wel je software kennen en daar ontbreekt het bij de amateur nog
wel eens aan.
Dat we zonder verslagen toch nog een Explicateur van 24 bladzijden
kunnen produceren is toch wel bijzonder. Ook in juni willen we weer
een Explicateur uitbrengen, maar daarvoor hebben we wel kopij nodig.
Ik roep al die mensen op, die de pen nog niet gepakt hebben om ook wat
te schrijven. Immers, de SGD zijn we met zijn allen, ook nu we minder
contact hebben.
Hou je haaks in deze rare tijden en geniet van de dingen, die nog wel
mogelijk zijn.
!
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BINNEN ZITTEN EN DAN...
Leen Vos
ngetwijfeld hebben we allen te maken met de gevolgen van de
Corona. Binnen zitten, of in ieder geval niet ver weg, is voor
iedereen van toepasing. Om de tijd zo goed mogelijk en nuttig
te besteden ga je wat zoeken. Ik
ben bezig om mijn oude Super8-films
vanaf 1979 te digitaliseren en met de
huidige mogelijkheden van de montageprogramma`s, de films wat beter toonbaar te maken. De inzichten over films
zijn in de loop der tijd wat veranderd,
merk ik. Al met al krijg ik er plezier in,
maar ik hoop wel dat de reden van deze
manier van tijdverdrijf snel achter de
rug zal zijn.
Laatst vroeg iemand me om wat tips
om de tijd nuttig door te komen, het was een filmer. Nou, ik had er wel
wat en ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben. Hier volgen er een paar.
Lees de handleiding van je camera
eens goed door en probeer alles uit wat je
camera aan mogelijkheden te bieden heeft.
Als je het serieus gaat doen, dan ben je nog
wel even bezig. Verder zou je een soort
van draaiboek kunnen maken, of in ieder
geval je idee op papier zetten, voor allerlei
clubactiviteiten die bij de SGD worden
georganiseerd. Ik denk dan aan het themafestival, de jaarwedstrijd en dingen die je
voor jezelf zou willen filmen. Of als het
kan ga vast met je film aan de gang nu er nog ruimschoots tijd voor is.
Zo voorkom je dat je op het laatste moment nog het een en ander moet
regelen, of met een smoes aankomt, dat je er geen tijd voor had.
Wat ook tijdrovend is, maar wel heel leuk om te doen, is muziek uit
te zoeken en te selecteren, die je op een later tijdstip bij een van je films
zou kunnen gebruiken. Wat ik ook aan het doen ben, is de hoeveelheid
kabels en kabeltjes, die ik in de loop der tijd verzameld heb van ver-
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schillende apparaten en soms al afgedankt zijn, uit te zoeken en te voorzien van een stickertje, zodat ik weet waar ze voor zijn, of waren. Ik
denk, dat iedereen wel een aantal kabeltjes heeft liggen zonder te weten, waar ze voor dienen of dienden.
Ik heb tijd genoeg nu voorlopig de seizoenplaats op de camping niet
gebruikt kan worden en de geplande vakantie naar Canada in juni a.s.
volgens mij ook niet door zal gaan. Ik verwacht dat de SGD-avonden
ook nog wel even opgeschort worden, evenals de feuillefilm en het
Dagje uit op 14 mei a.s., maar daarover later meer.
Mocht het zo zijn dat je met je tijd geen raad weet, zou ik zeggen,
schrijf een stukje voor de Explicateur, zodat er wat kopij is voor de
Explicateur. Er is altijd wel wat te schrijven onze hobby betreffende.
Schroom niet om wat op papier te zetten en als je denkt het niet goed
te kunnen, toch doen, Joke schaaft het wel bij. (toch Joke ???)
Met positieve gevoelens ga ik ervan uit, dat we binnen afzienbare tijd
weer een redelijk normaal leven zullen kunnen beleven. Ik wens ieder
het beste toe, denk om je gezondheid en graag tot ziens.
!
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CORONA, LOCK- EN MELTDOWN
Ruud Meyer
ewoonweg heerlijk. Die warmte, het prachtige weer en het zonnetje, dat al enkele weken voor een straalblauwe lucht zorgt. In
het land van herkomst is het zaadje gezaaid voor de liefde voor wat anderen
oneerbiedig de koperen ploert durven noemen.
In het land van JP Coen is het tot volle wasdom
gekomen. En met een ruim bemeten dakterras
op het zuiden, geniet Ruud er iedere dag met
volle teugen van.
Al te lang, naar zijn idee, worstelt hij echter
met een videoblog. Schrijvers kennen een writersblog. Je komt gewoon
tot niets, geen inspiratie en totale stilstand, in dit geval tot de videohobby. Er liggen nog stapels ruw videomateriaal. Dat gaat zelfs terug tot
1995. Voor veel er van betekent het, dat Studio 14 weer van stal moet
komen. Want daarmee zijn de beelden op VHS-C en Mini-DV bandjes
geschoten en in Studio ingelezen. En tja, hoe werkt Studio 14 alweer.
Eerder merkte hij, dat het op zijn nieuwe pc volledig en probleemloos
werkt onder Windows 10. Daar
zal het dus niet aan liggen. En van
dat thema “Ambachten”, hij had
zich er zo veel van voorgesteld, is
tot nu toe ook nog niets terechtgekomen. Uitstel/afstel?

G

Het is Coronatijd, Covid-19, en bij
Ruud is het niet alleen een videoblog. Het is één en al lamlendigheid wat bij hem de klok slaat. Er
is bij hem sprake van een gevorderde lockdown. Met veel wilskracht heeft hij een plafond en een
muur gewit. Dat was niet alleen
om te voorkomen, dat zijn vriendin nog verder over de rooie zou gaan,
maar die smoezelige en aangetaste plekken waren hemzelf ook te bar
geworden. Dus de drempel was wat lager om er iets aan te doen. Die vijf
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deuren, die al op een verfje wachten sinds de kinderen uit huis zijn,
kunnen echter nog wel wat langer wachten. Overblijfselen van verwijderde stickers, beschadigingen, het ziet er gewoon niet uit daar op de
bovenverdieping. Maar gelukkig komt de visite niet zo ver en zeker niet
in deze tijd.
In Coronatijd kijkt Ruud veel Netflix: Homeland, Breaking Bad,
Better Call Saul, Mad Men, Undercover, Gomorra... Het moet je genre
zijn. Eigenlijk geniet hij van zijn eigen lockdown, als de secretaris van
zijn videoclub hem ruw wakker schudt. Ze vraagt of er in deze komkommertijd nog wat te schrijven valt voor het clubblad De Explicateur:
“Laat het weten. Het is voor de andere leden leuk om te lezen”. Leuk
om te lezen…?? Waar haalt dat mens het vandaan om in deze tijd zoiets
van je te vragen? Ik weet en heb gewoon niks. En met dat beetje dat met
de hobby te maken heeft, kun je geen
goed verhaal schrijven, waar de leden
wat aan hebben.
Die kleindochter van negen bijvoorbeeld, die opa haar eerste zelfgemaakte
stop motion video zond. Legofiguurtjes
fotograferen, ze verplaatsen, weer een
foto enz. en met alle foto’s achter elkaar heb je een filmpje. Of die ingebouwde functie in Windows 10, waarmee je een video maakt van alles wat
op je bureaublad gebeurt. Je moet wel
beschikken over de standaard bij
Win10 geïnstalleerde X-box Console en Gamebar apps. Tegelijk de
WIN (linksonder) en G-toets indrukken. Helemaal geen screen recorder
nodig, dus.
Tja, dan die club. Het enige, dat hem als lid van het projectieteam
bijstaat, is dat de lens van de beamer sinds de laatste clubavond van 10
maart, er niet afgedekt bijstaat. Dat wordt straks aanslag verwijderen en
opnieuw instellen.
Toch maakt Ruud zich zorgen, dat zijn gekoesterde lockdown niet overgaat in een meltdown. Die vijf deuren, die nodig geverfd moeten worden, zouden de impasse kunnen doorbreken. Het vlees is echter zwak.
Want op het moment dat hij dit schrijft schijnt het zonnetje nog volop
en roept het dakterras.
!
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KOFFIE DRINKEN
Ineke Vastenhoud
k wil best een stukje schrijven op verzoek van Joke. Er moet toch
wat in het clubblad komen te staan. Met ons gaat het allemaal goed,
tot nu toe met Piet ook en dat willen we zo houden.
Ik denk dat wat ik ervaar in deze tijd, eigenlijk hetzelfde is als wat
jullie allemaal beleven. Piet en ik blijven ons keurig aan de regels houden:
zoveel mogelijk binnenblijven en af
en toe wat boodschappen doen op een
rustige tijd, bijvoorbeeld op een
maandag en dan rond half een.
Ook spring ik bijna elke dag op
mijn fietsje, met goed weer natuurlijk,
desnoods met een warme jas aan. Ik
doe dan ook altijd als afsluiting een
rondje havens, want daar kan ik niet
van buiten.
Een dochter woont in een klein
straatje, dat uitloopt op de havens
(Hoefijzerstraat). Een aantal dagen
geleden vroeg ze of we een bakje
kwamen doen. Dat wilde ik en mijn
andere kinderen best wel, maar hoe?
Nou dat was snel bedacht. Zij zou een
tas met een koffiekan, kopjes en andere attributen aan een touw naar beneden laten gaan (ze woont boven), Ze
had al stoelen voor haar deur neergezet op een veilige manier uit elkaar
en een tafeltje. Zij hing boven in de vensterbank en dronk daar haar
koffie. Mijn andere dochter nam lekkere tompoesjes mee. Zo konden
weer eens genieten van een bakkie met ons gezinnetje. We vonden het
best wel geinig om het zo te doen. Ach je moet er maar wat van maken
hè.
Voor de rest blijven we niet zeuren, al mis ik mijn clubjes. We willen
er gezond bij blijven dus ik wens alle clubleden sterkte en vooral de
moed er inhouden.
Heel veel groetjes van Piet en mij.
!
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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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NIEUWE ALTERNATIEVEN
Cor Vermeulen
e inbreuk op ons dagelijkse leven door de coronacrisis valt niet
te onderschatten. Hoewel iedereen het natuurlijk op zijn eigen
wijze beleeft, zullen velen worstelen met de toegenomen hoeveelheid vrije tijd, die je, bijna noodgedwongen, moet gaan
invullen om niet in een breakdown te belanden.
Ten opzichte van buitensporters, festivalgangers, enz. zijn wij als
amateurcineasten, met een hobby die doorgaans heel veel tijd in beslag
neemt, duidelijk in het voordeel. Al is het hanteren van de camera in
deze tijd een stuk lastiger en bijna een taboe geworden. Het monteren
van een film blijft toch altijd de meest tijdrovende bezigheid. Als het
goed is, hebben we nu een zee van tijd om aan dit belangrijkste onderdeel van het maken van een filmproject meer dan normaal aandacht te
geven. Wellicht is het weer tijd om de laatste versie van alle daarbij
gebruikte software te installeren en daarin een ontdekkingstocht te maken om alle features goed te leren kennen, zodat we ze steeds met gemak kunnen terugvinden en toepassen.
Natuurlijk missen we bij de SGD de “computeravonden”, die hiervoor zo inspirerend kunnen werken, maar een eigen “studie” zal doorgaans een effectiever resultaat opleveren dan het passief consumeren van gegeven informatie. Laat me vertellen over mijn eigen ervaringen.
Het zal iedereen waarschijnlijk wel zijn opgevallen, dat ik zo ongeveer de
laatste twee jaar voor mijn
films nauwelijks zelf de camera heb gehanteerd of sprake was van opnamen uit het verleden. Dat had alles te maken met de gezondheid, die
mijn fysiek op een laag pitje had gezet. Het begon met films over de
schilder Jeroen Bosch, de Nachtwacht, twee andere schilderijen van
Rembrandt (alle met bijna uitsluitend extern beeldmateriaal van internet
en zo) en een film over de Tasmanian Devil met opnamen uit 2004/06.
Voor “Een land bezaaid met kerken” (met Otto Dicke) wist ik acht ca-
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meramensen in het land te strikken. Tot slot de film “Waterrijk onder
pijlers” met oude opnamen uit 2010 van het Eiland van Brienenoord.
Het plan voor de aanschaf van een nieuwe (4k) camera heb ik uit mijn
hoofd moeten zetten.
Dan komt het bestuur van de SGD met het thema “Ambachten” voor
het themafestival in 2020. Met een paar medeleden wat gesprekken
gevoerd voor een gezamenlijk project, maar dat liep op niets uit. Een
tentoonstelling in het land brengt me op een idee voor een mogelijk
scenario en ik start met onderzoek en research om te bezien of er voldoende en geschikt beeldmateriaal voorhanden is om er iets mee te
doen. Het resultaat was boven verwachting en ik maakte een demo montage van de inleiding (de kop van de vis, dus) die ik op de club liet zien.
Doel bereikt: niemand kon uit de inleiding het onderwerp van de film
voorspellen. Ik had dan ook de filmtitel weggelaten…
Dan wordt de geografische regio bekend gemaakt voor de Landenavond: Scandinavië en bijbehorende gebieden. Nu ben ik zo’n vijftig
jaar geleden wel eens in Denemarken geweest (zakelijk en zonder camera), maar daar blijft het bij, dus wat moet je dan. Op zo’n avond verwacht de kijker prachtige
beelden van de natuur, zoals
de Noorse fjorden of IJsland
met de beroemde geisers.
Maar is het ook anders te benaderen, vroeg ik me af. De
drang om dat weer te onderzoeken was niet te weerstaan.
De montage voor “Ambachten” (pas in oktober) ging in
de pauzestand en de montage
voor de Landenavond is nu
bijna klaar.
Dat alles mede dank zij cor-o-n-a: “COR Ontdekt Nieuwe Alternatieven”
Misschien is mijn verhaal een inspiratie voor anderen om deze rottijd
dragelijker door te kunnen komen. Ik wens iedere collegafilmer daarbij
heel veel sterkte en vooral (misschien nog wel belangrijker) veel geduld.
Tot ziens in betere tijden!
!
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ZEG HET IN KLEUR
Ben Kleinjan
ilm is emotie, maar hoe werkt dat. Ooit pakten we een voorzetlens
en accentueerde je de wolken met grijs of romantisch avondrood.
Met een pookje aan de lens draaide je enigszins de kleur op de
juiste plek en dat moest snel anders was het licht veranderd en
werkte de kleur niet meer.
Vooral de skyline van steden werden
zo extra gekleurd. Op locatie, maar ook
bij kleding en het schoeisel van de acteurs roept het emoties op. Lampen met
gekleurde folie benadrukken hetgeen de
regisseur duidelijk wil maken. Je kunt
een scène vrolijk maken door kleuren te
kiezen, die een zonnig gevoel opwekken.
Je kunt dezelfde scene droevig maken
door andere kleuren te kiezen, die een somber gevoel opwekken.
Kleuren beïnvloeden ons gevoel.
De natuur in de lente, zomer, herfst
met hun overwegend bruin, geel en
rood roepen een ander gevoel op
dan een sneeuwlandschap.
Welke kleuren zou je verwachten bij een gevoel van verlatenheid,
eenzaamheid of wanneer je treurt
om een geliefde? De Engelsen hebben voor dit soort van emotie de
term ‘blues’ (een kleur blauw anders dan het uitbundige hemelse
blauw, eerder een donkere versie
tegen het paarse aan). Denk aan
politieseries, vaak van Scandinavische producers, in het noorden van
Europa gefilmd. De witbalans zit niet voor niets op de camera. Daglicht
is van nature blauwachtig. Lamplicht en in het bijzonder licht van gloeilampen, is roodachtig en neigt naar roodoranje.
Sprookjes krijgen vaak extreme kleuren. De heks heeft een groen
gezicht. Zij ziet gifgroen, want ze brengt 'gif' in het leven. Rode schoen-
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tjes geven 'kracht' en striphelden hebben vaker rode kostuums aan dan
blauwe. Hoewel Superman een blauw pak draagt, is zijn mantel rood!
Geel is in haar grootste zuiverheid altijd helder en heeft een opgewekt,
monter, prikkelend karakter’.
Kleurenemotie gebruik je niet alleen in speelfilms. Ook in documentaires en zelfs in reisverhalen of vakantiefilms kun je emoties oproepen
door op specifieke kleuren te letten. Zie “goud”gele objecten, denk dan
aan rode tinten en combineer je shots in de nabewerking. Zo is roze
liefde, rood egoïsme, paars jaloezie, blauw enthousiasme en groen terughoudendheid. Speel met de betekenis van de kleuren en probeer de
expressie te vinden bij de objecten en mensen om je heen. Je “spelers”
zijn het publiek, gekleed in diverse kleuren, dat wordt geleid door het
thema van jouw film. Bijvoorbeeld: als je een strand filmt, dan is dat het
decor en niet alleen een strook zand met water. Er gebeurt iets, dus zoek
de kleuren. Kinderen met felle kleuren, hangjongeren in rode, gele en
groene kleuren, een ouder echtpaar in zacht lila en grijs-bruin. etc.
Geniet van de kleurige zonnige zomer en vergeet de grijze ellende
van Corona.
!
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NL BLIJFT THUIS
Jan Smeets
ké, nu dan eens iets anders iets uit de losse pols zeg maar. Normaal had ik een stukje over het audiogebeuren in relatie tot film
van ons amateurcineasten. Ik was wel bezig met een vervolg op
het artikel, dat in de vorige Explicateur staat, maar dat laten we
dan maar op de plank liggen voor andere tijden. Wat ik wel gek vind en
vond van die coronarestricties is, dat alles in een keer veranderde, geen
directe contacten
meer, Facetimen,
Skypen, videobellen
en natuurlijk Whatsappen. Veel Whatsappen met bekenden en familie, met
de een iets meer dan
de ander, een heel
andere invulling
van je bezigheden,
zeg maar.
Ook het boodschappen doen zonder echt boodschappen te doen was
zo’n ding. Is het digitaal, dan mag ik het doen van vrouwlief. Ik kan niet
zeggen, dat ik me verveelde, omdat ik niks te doen had; wel anders en
andere dingen. Als ik tegen mijn vrouw zeg: “Ik ben even naar mijn
magazijn, dan weet ze, dat ik naar Hornbach ben. Ook daar ben ik al een
poos niet meer geweest. Wat ik wel probeer vol te houden is mijn fietsrondje en dan zie je, dat het groeien en bloeien gewoon doorgaat.
Je hoorde of beter las in de krant, dat veel mensen zich op hun tuin
stortten en of iets deden met hun huisdieren. Daar kan ik kort in zijn.
Het gen voor de groene vingers van mijn opa is niet aan mij overgedragen. Ik heb het ooit wel eens geprobeerd. Ja, het aanleggen, dat gaat
wel, maar wat daarna komt, dat is niet mijn ding. Ik kan er wel van
genieten zo’n goed onderhouden tuin, maar daar blijft het bij. Het groene deel van onze tuin zijn een paar bakken bij elkaar iets van 1m² daar
groeit en bloeit iets in, dus wij hebben grindtegels gezaaid. Wij hebben
ook alleen maar een tuin achter, wat inhoudt dat de stoep, trottoir of
voetpad vlak langs de voorgevel ligt.
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Ooit hadden we hier in de volksbuurt, waar ik woon, een hype. We
moesten de buurt vergroenen en mochten een stukje tuin maken van zeg
maar zo’n stoeptegel breed aan de voorkant. Netjes afgewerkt met een
geïmpregneerde border en dat stak iets boven het maaiveld uit.
Doordat de stoep tegen de voorgevel ligt, werpen passanten geregeld
een blik naar binnen, wij wonen hier pas 43 jaar en zijn er aan gewend
en als ik dan aan de tafel zit, zwaai ik wel eens naar iemand, ook al ken
ik hem niet. Zo ook die zondag. Ik zie ineens een mijnheer in mijn blikveld, maar de beste man loopt vlak langs de gevel en kijkt naar binnen.
Ik zwaai, hij kijkt nog eens goed naar mij en ziet daardoor het vlijtig
aangelegd stukje groen over het hoofd. Hij verdween ook zeer rap uit
mijn blikveld. Ik zag de neerwaartse beweging van de beste man, verhief me van mijn stoel en ga naar de voorkant van het huis om hulp te
bieden, maar de beste man was inmiddels in geen velden of wegen meer
te bekennen. Maar heel onze bloementuin(tje) alles plat. als volgende
actie heb ik de bordertuin maar weer verwijderd en tegels teruggeplaatst.
Maar terug naar het heden. Zoals jullie in de notulen hebben kunnen
lezen zijn we bezig om een basiscursus op te zetten om nieuwe leden
aan te trekken, maar ja hoe ga je zo’n cursus opzetten? Dat is best nog
een ding, dus in het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht, ga je
het internet afstruinen en kom je van alles tegen. Om hier een begrijpbaar iets van te maken is weer een andere stap. Gelukkig ben ik bekend
met de functies van PowerPoint, dus het opzetten van een presentatie is
dan weer een appeltje eitje ding. In ieder geval moeten er de drie basisstappen voor het hobbyfilmen in: voorbereiden, opnemen en monteren.
Het geheel moet samengevat worden in een aantal lessen, ik denk een
stuk of zeven.
Daarnaast had ik het ultieme idee om me in het animatieprogramma
Blender te verdiepen, maar het werd iets heel anders. Music Maker van
Magix, dus het maken van samples. Wat ook eens hoognodig moest
gebeuren was mijn archief met zowel muziek, geluid-effecten en beeldmateriaal eens goed te organiseren. Eigenlijk kwam het een door het
ander en ben ik weer bezig met de eerste vaardigheden, welke ik op de
kleuterschool heb geleerd: kleuren, knippen en plakken. Ik moet constateren, dat me dat digitaal beter afgaat.
Ook heeft Adobe weer wat nieuwe vaardigheden aan zijn programma’s toegevoegd, welke ik me eigen wil maken. Dus vervelen och, ik
hoorde net dat IKEA NL op 28 april weer gedeeltelijk open gaat. !
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aar ik helaas met al mijn montageprojecten klaar was, moest ik
toch iets gaan verzinnen om de verveling tegen te gaan. Toen
kwam ik op het idee om wat oude films uit mijn beginnende
filmperiode opnieuw te bekijken. Mijn eerste film dateert uit
1998 en was onze vakantiereis door Thailand. Destijds had ik een Sony
handycam type PC10, de opvolger van de
PC7. Een handig en handzaam cameraatje en
uiteraard in DV filmend.
Daar ik in 1998 helemaal niets van videofilmen of de techniek afwist, zeg maar 0,0,
dan kun je je voorstellen dat deze vakantiefilm niet echt geschikt is om aan vrienden en
bekenden te laten zien. Eerst even de DVbandjes opgezocht. Nou heb ik van latere
films op DV nog alle basisopnames (bandjes) bewaard. Maar…. je raadt het al, van Thailand alleen maar het eindproduct. Geen probleem dan maar op een andere manier “re-editen”.
Daar ik al jaren niet meer met DV-bandjes heb gewerkt, duurde het toch
wel weer een flinke tijd voor ik doorhad hoe dat capturen ook al weer
werkte. Maar na dit probleem te hebben overwonnen kon ik aan de slag.
Eerst heb ik alles maar eens op de tijdlijn gezet. Wel schrok ik enigszins van de kwaliteit, die in het beginnende digitale tijdperk meestal niet
best was, zeker als je het vergelijkt met de huidige camera’s en
resolutie. Bovendien zit je bij de
montage heel dicht bij je monitor, waardoor de beelden nog
slechter lijken.
Daar het eindproduct natuurlijk één lang bestand was, moest
ik er eerst weer in werkbare
clips gaan op delen. Een behoorlijk karwei daar de film een uur lang
was. Tijdens dit knippen heb ik alvast wat aan de montage gedaan, zoals
slechte stukken eruit, nietszeggende en overbodige scènes eruit, enz. Het
werk heb ik opgeslagen en een werkkopie gemaakt om ongewenste

verrassingen te voorkomen. De hele film heb ik nogmaals doorlopen en
de montage voor de tweede keer weer aangepast.
Vervolgens ben ik aan de slag met de kleurcorrectie. Hiervoor gebruik ik altijd tenminste
twee gereedschappen te
weten: de “RGB/YUV correctie” en de “3 way color
correction”. Daarnaast
gebruik ik ook de “Color
Balance”. Tijdens het
monteren is bij mij altijd
de Zebrafunctie actief, die
de overbelichte gedeelten
van je opnames aangeeft. In Color Balance moet je dan het vakje “safe
color” aanvinken en dan ben je in 90% van de gevallen die nare overbelichting kwijt. Wat er dan nog overblijft van overbelichting verwijder je
met de RGB-correctie.
Dan ga ik aan de slag met het geluid. In zo’n oude film, die ook nog
eens buiten werd opgenomen, is altijd heel veel windgeruis te horen.
Meestal is dat erg storend en wil
je dit weghalen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor,
die door mij ook veelvuldig zijn
gebruikt. Sinds kort werk ik met
“Acon Restauration Suite 2” en
daar ben ik laaiend enthousiast
over. Ook nog even de geluidsniveau’s aanpassen.
Nu de hele tijdlijn selecteren
en de
stabilisator van het montageprogramma erop
zetten. Dit programma werkt redelijk. Mercalli van Prodad werkt weliswaar beter, maar
is niet programma-eigen en er moet steeds
gerenderd (uitgerekend) worden en kost dus
veel tijd. Daar de beelden veel ruis bevatten,
ben ik gaan experimenteren met sharpness,
maar daar heb je echter weinig resultaat van.
Met de toepassing van de plug-in “Detail Enhencer” kreeg ik een beter
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IK HAD TOCH TIJD GENOEG
Chris Schepers

D

resultaat, dus dit ook maar op de hele tijdlijn toegepast.
Nu weer van voren af aan de hele tijdlijn doorlopen en waar nodig
kleurcorrectie toepassen. De schemer- en avondopnames heb ik vervolgens bewerkt met ”Neat Video” om de heel erge ruis eruit te halen.
Mijn noeste arbeid heb ik eerst even opgeslagen, ook in de werkkopie
en nog weer eens op resultaat beoordeeld. Helaas vond ik het nog niet
het gewenste kwaliteitsbeeld te hebben. Wat dan???
De gedachte kwam in mij op dat Neat Video wellicht ook de onscherpte, wat voor een groot deel ruis is, eruit zou kunnen filteren. en
ja het resultaat was er een heel stuk beter op geworden. Dus Neat Video
op de hele tijdlijn toegepast. Neat Video geeft het beste resultaat als het
bovenin de effectenlijst staat, maar door het collectief op de tijdlijn te
plaatsen komt het onderaan de lijst te staan. Ja, dan maar clip voor clip
naar boven verplaatsen; een heel
karwei, maar ja tijd genoeg.
Omdat zowel Neat Video en
Detail Enhencer geen programmaeigen plug-ins zijn, moet de gehele
tijdlijn gerenderd worden. Nou dat moet dan maar, want je laat toch het
editprogramma zijn werk doen en jij kan koffie drinken. Ja, dat had je
gedacht. Neat Video vraagt enorm
veel rekenkracht en wordt waarschijnlijk nooit op hele tijdlijn van
ca. 50 minuten toegepast. Het programma liep herhaaldelijk vast en
daar werd ik eigenlijk een beetje
moedeloos van. Heb toen stukje
voor stukje van een halve minuut
gerenderd en opgeslagen, dat ging
goed maar het kostte wel enorm
veel tijd. Maar ja, ik had toch niets
anders te doen. Wat Thaise muziek eronder en een MPEG-file maken,
wat voor de verandering nu eens zonder problemen verliep en ....
KLAAR IS CHRIS.
Natuurlijk is het geen video geworden, die je met trots vervuld op de
club laat zien, maar voor ons is de herinnering aan een aangename en
interessante vakantie weer levendig(er) geworden.
!
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TIPS WINDOWS 10
Aart Versendaal
n deze rustige tijd is er eens gelegenheid om je computer weer eens
wat op te ruimen en de tijdschriften te lezen, die waren blijven liggen. Ik kwam weer een aantal tips tegen voor het werken met windows 10. Enkele daarvan waren al eens aan bod geweest op een
clubavond. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik de meeste weer vergeten was.
Maar toch, er zijn een paar
prachtige tips bij. Een tip van
mijn kant: als je iets nuttig
vindt, schrijf het dan op een
klein vel papier en leg het bij
je computer.
Een paar tips gaan over de
windowstoets (tweede van
links onderaan je toetsenbord)
in combinatie met een andere
toets. Sommige tips zullen bij
de meesten van ons wel bekend zijn, maar je weet maar nooit.
Als je onderaan je scherm een taakbalk hebt staan, kun je de bijbehorende programma’s snel starten door er op te klikken met je (linker)
muis. Wist je, dat
je als je er op klikt
met je rechtermuisknop, je bij
heel veel programma’s (zoals Word
of een webbrowser) een overzicht ziet van onlangs gebruikte bestanden.
Daar kun je op klikken en zo snel een bestand meteen openen, als je dat
wilt.
Een om echt te onthouden: de knop PrintScreen op je toetsenbord.
Als je daar op drukt, zie je bovenaan je scherm vier mogelijkheden om
te gaan knippen (en een kruis om af te sluiten). Je kunt nu een deel van
het scherm knippen. Je kunt de vorm van je knipsel kiezen. Van links
naar rechts heb je keuze uit een rechthoekig deel, een vrije vorm, een
venster dat open staat of het hele scherm. Je moet voor je die PrintScreen knop indrukt dus wel het scherm in beeld hebben, waar je iets uit
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wilt gaan knippen. Wat je uitknipt komt terecht op het klembord. Als je
dat knipsel gaat gebruiken dus even op CTRL + V drukken. Deze mogelijkheid tot knippen was al eerder geintroduceerd door Microsoft en
was (en is nog) beschikbaar onder WIN + SHIFT + S. Als je de combinatie WIN + PrintScreen gebruikt, maak je meteen een opname van je
hele scherm.
Ook handig: als je meer vensters tegelijk open hebt, kun je ze rangschikken met de knoppen WIN + pijltjes toets. Er kunnen zelfs meer dan
twee programma’s op je scherm, als je behalve het pijltje naar links of
rechts ook nog de pijlen naar onder en boven gebruikt. Even een beetje
oefenen en je ziet zo hoe het werkt. Ik gebruik zelf vaak twee schermen
naast elkaar, als je gegevens van het ene naar het andere venster moet
transporteren.
Als je meer vensters tegelijk open hebt, kun je alles tegelijk sluiten
door met je muis te klikken op (of eigenlijk rechts net naast) het dunne
witte verticale streepje helemaal onderaan rechts op je scherm.
Het klembord is aangepast. Er kunnen meer stukken tegelijk worden
bewaard en je kun zelfs stukken vastzetten, die je dan later ook weer
kunt gebruiken. Je moet het klembord de eerste keer instellen. Ga naar
Start en dan Instellingen en
vervolgens Systeem /
Klembord. Zet de schuif
op Aan bij Klembordgeschiedenis. Je kunt de geplakte stukken terug vinden met de knoppen WIN
+V
Als je eens wilt tekenen
in windows gebruik je
WIN + W. Dit is het zogenaamde Whiteboard.
Ook aardig is het opnemen van beeld bijvoorbeeld als je een demonstratie geeft op de pc. Alles kan worden opgenomen met WIN + G. De
knop ‘opname’ staat dan midden bovenaan je scherm. Maak eens een
leuke demo. Er is tegenwoordig geen apart programma voor nodig.
Alles kan met windows. De opnamen komen terecht in de map video /
opnames.
Ik hoop dat jullie wat met deze tips kunnen. Gewoon leuk om even
te proberen
!

nige tijd geleden, nog in de “pre corona” periode heb ik aan de
club een film laten zien met als titel “Zwijndrecht parel aan de
Oude Maas”. Hierin wordt een licht geworpen op de belangrijkste
locaties en heb ik een kort overzicht gegeven van de geschiedenis
van deze plaats.
Tijdens de nabespreking
merkte een van de leden
op, dat het beter zou zijn
geweest, indien ik ook een
paar foto’s of tekeningen
had laten zien uit het verleden van Zwijndrecht. Ik
vond deze kritiek op zijn
plaats! Echter, in welk vat
zou ik dat gieten? Om de
film helemaal opnieuw te
gaan maken, daarvoor
voelde ik niet veel. Na diep gepeins besloot ik uiteindelijk om een nieuwe film te gaan maken met als titel “Zwijndrecht vroeger en nu” en
waarin ik het heden en verleden van Zwijndrecht naast elkaar zou presenteren.
Opnames van het heden, die liggen voor de hand. Dat vinden wij
overal om ons heen. Het verleden is echter een stukje moeilijker, omdat
de plaats zich ontwikkeld heeft van een
dijkdorp tot een moderne plaats met veel
nijverheid en industrie.
Mijn eerste gang voerde mij naar de
plaatselijke oudheidkundige vereniging.
Deze is zeer actief en heeft een museum
opgezet, waarin onder andere opgravingen
en beelden uit een grijs verleden vallen te
bewonderen. Na te hebben uitgelegd,
waarvoor ik kwam, kreeg ik alle medewerking. Ik mocht filmen wat ik
wilde. Dit was een goed begin. Vervolgens ging ik naar het verpleeghuis
Swinhove. Zoals gezegd viel dit in de “pre corona” periode, dus ik
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ZWIJNDRECHT VROEGER EN NU
Ben Mars
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mocht naar binnen. In de hal, vlak bij het restaurant hingen een paar
duidelijke vrij grote zwartwit foto’s van het oude centrum zoals bijvoorbeeld het Veerplein met de pont naar Dordrecht.
Nadat ik het verleden voldoende had gefotografeerd, ben ik met
camera en statief er op uit getrokken om zoveel mogelijk die plaatsen
uit het verleden, die ik had verzameld, te filmen om zodoende een beeld
te geven hoe een en ander er nu uit ziet. Dit lukte niet helemaal, omdat
zoals bovenstaand al vermeld, er in de loop der tijden erg veel oude
zaken zijn gesloopt om plaats te maken voor de moderne tijd.
Eindelijk was ik klaar. Ik had films en foto’s en diende deze in elkaar
te zetten om zodoende een acceptabele film te krijgen. Inmiddels waren
wij vanwege de corona in de quarantaineperiode beland, zodat ik alle
tijd had om mij hiermede bezig te houden. Omdat ik met een systeem
werk, waarbij de clips nogal gemakkelijk wegschieten was dit een zaak,
die veel geduld en aandacht vereiste. Eindelijk was ik klaar. De film is
voltooid, maar ik was er
nog niet helemaal tevreden over. Ik sprak hieromtrent met mijn reisgenoot en deze reageerde
enthousiast. Hij beloofde
mij nog een paar foto’s
te sturen van het riviertje
de Devel, zoals dit er in
de 17e eeuw bijlag.
Ik ging opnieuw aan
de slag. Ditmaal ging
mijn systeem kuren te vertonen. Het audiogedeelte was vastgelopen. Er
kwam geen geluid meer uit. Een mailtje naar de technische dienst bracht
uitkomst. Men stuurde mij een update en jawel hoor, de zaak zette zich
in beweging en ik had weer een goed functionerend geluid. Nu weer
beginnen met het plaatsen van de nieuwe beelden en het wegwerken en
verschuiven van de zaken, die me niet zo bevielen. Eindelijk, na veel
gezucht kwam de film klaar. Of het een succes is geworden, dat moet de
club maar beoordelen.
Zodra het virus is bedwongen en het leven zijn normale loop gaat
nemen, dan neem ik hem mee. In ieder geval is dit een uitstekende manier om de quarantaine dagen snel en op een aangename wijze te laten
verlopen.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
og steeds ligt de samenleving stil vanwege het coronavirus.
Gelukkig zijn er nog geen besmettingen bekend in de SGD-gelederen. Wel zijn we weer twee oudgedienden van de SGD verloren. Teun Klootwijk is overleden. Teun kenden we als een zeer
sociale man, die jarenlang vooral nieuwkomers in de club op weg hielp
met de beginselen van filmen. Hij zorgde ervoor, dat ze zich snel thuis
voelden in de club. Toen het allemaal digitaal werd, haakte hij af, maar
is desondanks nog lang lid gebleven. Glansrollen in films speelde hij
onder andere als ‘blinde vink’ met Annemarie als “die lekkere meid van
de personeelsadministratie” en als Jehovagetuige-colporteur in de 1minuutfilm van Chris. Teun is 90 jaar geworden en was tot eind maart
nog actief met allerlei hand- en spandiensten in de Sterrenlanden.
Het tweede overlijden betreft Arie van Vugt. Zoals jullie weten, vertoefde Arie al enige tijd in een verzorgingshuis, omdat de gezondheid hem
lichamelijk en geestelijk in de steek liet. Leen en Simon zochten hem
nog wel eens op. Arie heeft het filmen nooit zo goed onder de knie
gekregen, maar was desondanks een zeer enthousiaste SGD-er. Soms
kreeg je ook wel eens wat uit zijn groentetuin mee en velen gaven hem
lege potjes en deksels hiervoor. Arie heeft net nog de leeftijd van 89 jaar
gehaald.
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SGD-ACTIVITEITEN
Er zijn geen clubavonden, dus over het programma valt niet veel te
melden. Op de valreep viel ons Vakantiefilmfestival in het water. Niet
leuk natuurlijk, te meer daar het een goedgevulde avond beloofde te
worden. Een enkel lid opperde om het festival digitaal te houden, maar
een klein onderzoek liet weten, dat men toch liever voor uitstel gaat. De
sfeer en de vertoning op groot doek op zo’n avond raak je dan kwijt. We
zien clubs, die wel een digitale vakantiefilmwedstrijd houden, maar dat
heeft alles te maken met het moeten kiezen voor een film uit de club
voor een overkoepelend festival.
Het betekent al met al, dat de programmering van het najaar ook op de
schop zal gaan. Natuurlijk laten we het Themafestival Ambachten niet
schieten, maar ook hiervoor lijkt de geplande datum niet reëel. Immers
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er kan nu niet of nauwelijks gefilmd worden en je moet eerst beelden
hebben om te kunnen monteren.
In de programmering voor het najaar is ook een bezoek van een andere
club gepland en er zijn een paar sprekers benaderd. Ook dat staat nu op
losse schroeven, omdat we niet goed weten, wanneer het weer reëel is
om mensen van buitenaf in te schakelen.
Ons SGD-Dagje Uit wordt naar een later tijdstip verschoven. Wel blijft
het doel gelijk: het binnenvaartmuseum in Dordrecht en het baggermuseum in Sliedrecht. Leen Vos en Jan Smeets organiseren het. Hetzelfde
geldt voor de volgende opnamen van de feuillefilm. Deze zijn voorlopig
doorgeschoven naar september.
Jan Smeets is al een tijd druk bezig met voorbereidingen voor een SGDcursus. Hier gaat hij gewoon mee door. Helaas kunnen we ook daarvoor
geen datum prikken.
Over de clubinterland hebben we nog steeds niets vernomen. Waarschijnlijk is ook hier Corona schuldig aan. Mogelijk vervalt het dit jaar.
Gaat het wel nog gebeuren, dan worden jullie tijdig ingelicht.
Wat kunnen we in deze tijd wel doen? Digitaal gaan. In mijn naïeve
enthousiasme heb ik de rest van het bestuur geprikkeld om hiermee aan
de slag te gaan, hierbij gesterkt door e-mailverkeer met een van onze
leden. Wel, dat blijkt allemaal nog niet zo gemakkelijk te zijn. We lopen
tegen allerlei haken en ogen aan, die vooral komen, omdat wij als club
totaal niet via social media actief waren.
Natuurlijk hebben we als bestuur doorgegeven, dat men nog films in kan
sturen, zoals we op de avond van de Werkgroep Film gewend zijn. Men
kan dan gesteund door de opmerkingen en de tips, de film ook nu al
verfijnen.
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.
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.”
!
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AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl

VANWEGE HET CORONAVIRUS
LIGGEN ALLE ACTIVITEITEN VAN ONZE SGD STIL
.
ZODRA ER WEER GROEN LICHT WORDT GEGEVEN,
LATEN WE HET JULLIE WETEN.
ANDERE ACTIVITEITEN
4 oktober

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

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
4 Cave Michel
achterzijde buiten - Mythos
8 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 11 Rotronica
NOG NIET DUIDELIJK IS, WANNEER HET WEER HAALBAAR
IS OM EEN PAPIEREN EXPLICATEUR
TE LATEN DRUKKEN.
VOORLOPIG HOUDEN WE HET DIGITAAL.
ONZE ADVERTEERDERS WORDEN GECOMPENSEERD.
Blijf wel uw kopij voor de Explicateur sturen naar:
Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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