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VAN DE REDACTIE

MUZIEK VAN TV OF RADIO

Joke de Graaf

Ben van der Stigchel

e dagen worden alweer korter en de ergste warmte is een beetje
voorbij. Met die hitte doe je niet zoveel. De filmclub ligt door
de wereldomstandigheden al een tijd stil en je moet oppassen,
dat de animo tot filmen niet verflauwt. Als bestuur hebben we
ons best gedaan, om dat niet te laten gebeuren. Eerlijkheidshalve moet
ik zeggen, dat mijn camera toch wel een lange vakantie heeft gehad. Ik
heb me bezig gehouden met veel andere dingen. Mijn tuin was in geen
jaren al zo vroeg op orde als dit jaar en ik kon er daarna op mijn gemak
van genieten. Het bijhouden is dan ook plezierig, want ik ben nou eenmaal een plukker, die na even zitten alweer op sta om iets te gaan doen
op plekken, waar ik weer wat zie. Mijn tomaten in de kas doen het dit
jaar niet zo goed, net als mijn paprika’s. Wel heb ik veel pepers geoogst,
die behoorlijk heet zijn. En och ik ben toch niet zo van de groentetuin.
als mijn tuin vol met bloemen staat, dan is het genieten en daar ontbreekt het niet aan.
Echtgenoot Jan (inmiddels 92) vond het nodig de ladder uit te zetten
om een aantal takken uit bomen te zagen. Ik vond het niet zo’n geweldig
idee, maar goed. Dat heb ik gefilmd, maar ik heb nog nooit zulke slechte
opnamen gemaakt. Je moet ook niet filmen met angst in je lijf, tegelijk
de ladder vast willen houden en op die ouwe man letten. Eigenlijk ook
een lachertje, want wat doe je als de ladder kiept, of als hij eraf valt?
Waarschijnlijk waren we dan samen gegaan. Een mens zit raar in elkaar.
Verder is ook de naaimachine weer meer gebruikt en ook dat geeft
mij plezier. Wat andere knutseldingen kwamen ook weer eens aan de
orde. Ben van der Stigchel is weer aan het schilderen geslagen (zie zijn
artikel in deze Explicateur). Daar ben ik dan weer niet aan toe gekomen.
Die spullen zijn in de kast blijven liggen. Ja ik ben wel aan het verven
geslagen, maar dan in huis. Was zeker geen overbodige luxe.
Coronatijd begin ik nu wat lastiger te vinden. Je moet zo ontzettend
op die afstand letten en voor je het weet, ga je in de fout. Jan is daar veel
strikter in. Dat maakt ook, dat ik het weer beginnen van clubavonden
moeilijk vindt, ook al wil ik het wel graag.
Nog maar even aankijken en op afstand genieten en vooral toch weer
filmen. Heerlijke hobby toch?
!
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egelmatig hoor ik op de TV of radio een leuk muziekje, waarvan
ik dacht “dat kan ik wel eens gebruiken voor een film”. Helaas
heb je dan net niet gehoord wie de uitvoerder is of hoe het liedje
heette.
Er zijn natuurlijk honderden wegen die naar Rome leiden en ongetwijfeld zal iemand in de club ook wel een
oplossing hebben, maar ik maak gebruik van een app op mijn telefoon.
Mijn telefoon heb ik natuurlijk altijd
bij de hand en zodra ik een leuk nummertje op de TV of radio hoor pak ik
gelijk mijn de telefoon. Op mijn telefoon heb ik de app SHAZAM geïnstalleerd. Dit programma is gratis. Als ik
dan op de app druk, dan opent de app
en gaat de app gelijk zoeken welk nummer er wordt gedraaid. Als het nummer
officieel is uitgegeven, dan kan de app
dit nummer onherroepelijk vinden.
Binnen een paar seconde weet je welk nummer het is en wie het uitvoert. Zo niet dan maak de app het kenbaar door aan te geven dat het
niet is gevonden.
Je wordt dan wel gelijk doorverwezen naar Spotify, maar daar heb je
niets aan, want dat kan je niet downloaden. Je weet nu wel welk nummer het is en via YouTube kan je nu gaan downloaden.
Er zit ook nog een bibliotheek in waar alles in wordt bewaard wat je
hebt opgezocht.
Als je de uitvoerende artiest hebt en je zoekt op YouTube naar de
artiest, die de app voor je heeft gevonden, dan heb je gelijk weer een
heleboel andere mogelijkheden.
Zo heb ik regelmatig leuke muziekjes gevonden, waarvan ik het
bestaan niet wist en die ik later heb gebruikt bij één van mijn films.
Probeer het eens, want hiermee gaat het smoesje van “ik kan geen
muziek vinden” niet meer op.
!

R

2

VAN DE VOORZITTER

FILMEN MET JE SMARTPHONE

Chris Schepers

Jan Smeets

Normaal zou ik jullie vanaf dit artikel van harte welkom heten bij de
start van het nieuwe seizoen van onze SGD. Om reden die ons allemaal
meer dan bekend is, moeten we helaas afzien van onze wekelijkse clubavonden. Niemand durft zich aan een voorspelling te wagen, wanneer
deze toestand weer naar “normaal” gaat. Gelukkig is er geen enkele
melding uit de club gekomen van iemand die besmet is geraakt of geweest
en hopelijk zal dit zo blijven.
Nu het zomerreces
voorbij is gaan we wellicht
toch weer wat meer nadenken hoe we onze hobby
“op afstand” weer kunnen
oppakken. Ik bedoel hiermee het maken van filmpjes, persoonlijk, maar ook hoe dat in groepsverband zou kunnen.
Het zomerreces is voor het bestuur altijd een periode van betrekkelijke rust geweest. Dit jaar hebben we echter veel meer over en weer contact gehad om onder andere de website wat aan te passen, zodat we in
ieder geval nog enigszins contact met elkaar hunnen hebben. Met name
Jan Smeets heeft hier de nodige uren aan besteed en daarvoor heeft hij
alle lof verdiend.
Filmen kan natuurlijk altijd en (bijna) overal. Maar bespreken op de
manier zoals dat gebruikelijk was bij de werkgroep film is nu even niet
meer mogelijk. Echter, ik neem aan als je met een vraag zit, of ergens
een oplossing voor zoekt, dan is er altijd wel iemand in de club, die je
kan helpen.
Wel blijven filmen en de resultaten naar Jan sturen, die het dan weer
op de website zet, zodat we allemaal mee kunnen genieten. Mocht er
iets speciaals te melden zijn, dan zullen jullie daarvan via de daartoe geeigende kanalen van in kennis gesteld worden. Blijf allemaal gezond,
ook je familie en vrienden.
!

egenwoordig kun je met de meeste smartphones eenvoudig filmpjes maken van uitstekende kwaliteit. Om ze ook nog leuk, interessant en spannend te maken voor de kijker is een ander verhaal.
Iedereen kent ze wel, de filmpjes van ome Kees, die hij met z’n
smartphone heeft gemaakt. Ze duren te lang, er zit te veel beweging in,
ze zijn te donker of te licht. En vooral: er is geen begin, geen einde, niks
en bovenal: er zit geen verhaal in. Filmpjes zonder verhaalopbouw zijn
saai. Wat ome Kees doet, is de camera zijn ogen laten volgen zonder er
bij na te denken. Zonde, er is zo veel meer uit te halen.
Aan de smartphone zelf ligt het niet, die is eenvoudig te bedienen, de
kwaliteit van de nieuwste apparaten zijn
prima en er zijn genoeg eenvoudige programma’s om al die beelden te monteren
tot een verhaal, al dan niet met een muziekje eronder. Je kunt vaak op dat ene
apparaat filmen, monteren en uitzenden.
Voordat je begint met filmen controleer je eerst de lens voor je van wal
steekt. Zeker bij smartphones zitten er
vaak vingerafdrukken of vuil op.
Smartphones hebben een klein lensoppervlak. Een beetje stof of een vingerafdruk kunnen de opnames flink verpesten. Maak de lens dus schoon, voordat je begint.
Wie serieus gaat filmen, wil niet gestoord worden. Bovendien stopt een
smartphone met filmen wanneer je wordt
gebeld. Het zal je maar gebeuren dat je je
voetballende kind filmt en je net een telefoontje krijgt als het scoort. Daarom:
vliegmodus. Zorg uiteraard voor voldoende opslagruimte, liefst 5 gigabyte of meer.
De batterij moet sowieso vol zijn, een powerbank voorkomt, dat je met een lege
accu komt te zitten. Filmen vreet energie, vooral als het koud is.
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Denk voor het filmen goed na over je onderwerp, wie je doelgroep is en
hoe je het thema in beeld wil brengen. Doe je dat niet, dan is de kans op
nutteloos beeldmateriaal groot. Een verhaal bestaat in mijn ogen uit de
antwoorden op drie vragen. Wat is er aan de hand? Waarom wil je daar
iets over vertellen? Wat gebeurt er?
Op deze manier ga je veel gerichter
aan het werk. Je kunt deze vragen op
allerlei onderwerpen toepassen: een
dagje zwemmen in de zee, een verjaardagsfeestje, het maken van een
appeltaart of een boswandeling in de
herfst. Neem de boswandeling. Begin
bijvoorbeeld met een close-up van het
aantrekken van laarzen. Maak dan een shot van regendruppels, die in
een plas vallen en vervolgens een totaalshot terwijl je wegloopt van
huis, onderweg naar het bos. Eenmaal in het bos? Gebruik een selfiestick en vertel kort iets over de dingen die je ziet. Of laat iemand anders
iets vertellen. Maak shots van paddenstoelen of en andere leuke dingen
in het bos. En eindig met het drinken van een kop warme chocolademelk in een boshut. Het is een simpel voorbeeld, maar wel een verhaal
met een duidelijk begin, een midden en een einde.
Verschillende soorten shots zijn nodig om een film aantrekkelijk te
maken, om de vaart er in te krijgen en te houden, maar ook om ergens
de nadruk op te leggen.
Neem het filmen van een persoon.
Een close-up is een gezicht of een
deel van het gezicht, een mediumshot is een persoon, die je vanaf
borsthoogte filmt, een totaalshot
geeft aan in welke ruimte deze man
of vrouw zich bevindt: in een kantoor, op een sportveld of in een bos.
Film niet alleen vanaf ooghoogte,
maar wees creatief. Zak eens door je
knieën, of houd de smartphone juist
boven je hoofd vast. Het levert vaak grappige shots op.
Wie een shot minimaal acht seconden laat duren, heeft tijdens de
montage voldoende ruimte om te snijden. Anders gezegd: zorg voor een
beetje vlees aan beide kanten, ook bij het maken van een close-up. Denk

daarbij aan het geluid: als je een opname langer laat duren, kun je het
geluid in- en uitfaden, zoals dat zo mooi heet. Voor een filmpje van een
ongeveer minuut is het raadzaam
om twintig à dertig verschillende shots te maken. Je hoeft ze
niet allemaal te gebruiken, maar
dan heb je wat te kiezen.
Bij de meeste smartphones
kun je belichting, scherpte en
witbalans vastzetten. Het is bijna
altijd verstandig om dat te doen.
Bij de iPhone kun je de scherpte
en belichting heel eenvoudig
vastzetten door op het gele vierkantje te drukken. Druk net zo lang tot
je de AE/AF-vergrendeling in het scherm ziet verschijnen. Bij Android
toestellen is de werkwijze afhankelijk van het type smartphone.
Door het vastzetten van licht en scherpte voorkom je dat de camera
gaat corrigeren wanneer de lichtsituatie verandert, bijvoorbeeld wanneer
je de camera beweegt in een ruimte met tegenlicht. Verder heeft de
smartphone een hele kleine lens. Zoek daarom het licht op, maar film
niet tegen het licht uit een raam in.
Film volgens de zogenaamde regel van derden. Via instellingen kun
je een raster aanzetten. Dit verdeelt het scherm in twee horizontale en
twee verticale lijnen, dus in negen vlakken. Als het hoofdonderwerp op
een van de vier snijvlakken staat, krijg je de meest aantrekkelijke beelden.
Kijk maar eens om je heen: de meeste mensen die met een smartphone filmen, zijn maar wat aan rondzwaaien. Doe het niet, het levert onrustige beelden op.
Laat de beweging in
principe gebeuren in
het shot, dus houdt
de smartphone stil.
Beweeg alleen als het
een functie heeft,
bijvoorbeeld wanneer
iemand ergens naartoe loopt of wegloopt.
Wanneer je zoomt, gaat de beeldkwaliteit er op achteruit, net als bij
het maken van een foto. Het is bijna altijd een onnodige camerabewe-
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ging. Zoomen met je smartphone doe je door naar het object toe te lopen. Zoomen met je voeten dus. Als je bij nader inzien toch iets dichterbij in beeld wil brengen, doe dat dan tijdens de montage.
De nieuwste smartphones hebben een ingebouwde stabilisator, toch
blijft het soms lastig om stabiel te filmen vanuit de hand. Dan kan een
handstatief handig zijn. Er zijn ook gimbals: stabilisators waarmee je,
vanuit de hand, vloeiende en trillingvrije beelden opneemt. Zelfs als je
loopt.
De laatste stap is natuurlijk om dat verhaal vorm te geven, hiervoor
zijn diverse programma’s voorhanden, zowel koopbaar of gratis. Een
van die gratis programma’s is onder anderen Shotcut, gratis en voor niks
te downloaden en als de installatie is voltooid ook nog met een Nederlandstalig menu echt een volwaardig programma. In de toekomst gaan
we weer diverse cursussen geven waar we dit programma gebruikt gaat
worden.
!
Wordt vervolgd
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HOBBY EN CORONA
Thijs Volker
et de vraag hoe het met de clubleden gaat, een kort verslag van
Thijs. De corona heeft wel wat voor ons allen teweeggebracht.
Geen dinsdagavond meer naar het Rode Kruisgebouw. Weinig
of geen films bekijken of en bespreken. Onze kinderen en
kleinkinderen en familie moeten missen. En de saamhorigheid. Het wel
en wee van elkaar horen we over het algemeen wel via de explicateur,
maar het is toch anders en vaak heeft dat dan met gezondheid te maken.
Wat mijzelf betreft en de familie gaat het gelukkig goed. Ik heb zelf
de afgelopen tijd echter niet stilgezeten. De eerste maanden van corona
vond ik en wij allen zeer bedreigend. De kinderen vonden dat ik voorlopig moest stoppen met het werken bij Amega, wat inhoudt het transporteren van auto’s, wat ik nu weer bescheiden heb opgepakt.
Het clubgebeuren ging door via het nieuwe ledengedeelte van de
website en daar werden de gemaakte film getoond. Helaas ging dat bij
mij soms mis, omdat ik niet de speciale site kon vinden. Dat komt weer
tot uiting, omdat ik
geen computerfreak
ben.
In de vrije tijd,
die ik inmiddels had,
ben ik begonnen met
de film, die op de
club besproken was
onder de naam Kerkweekend. Volgens de
clubleden viel daar
nog wel het een en
ander aan te verbeteren en dat was ook
zo. Hoewel ik aardig
Verbouwing De Rank
opgeschoten ben is
de film nog steeds niet af en naar mijn zin. De grootste kluif voor mij is
de voice-over, wat ik op verschillende manieren heb geprobeerd. Hoe
vaak ik opnieuw ben begonnen durf ik niet te zeggen. Ik krijg nu een

M

8

redelijk geluid via mijn telefoon en ben nu op het punt om het zo goed
mogelijk neer te zetten waar het hoort. De warmte heeft ook bij deze
werkzaamheden roet in het eten gegooid. Maar tijd vinden, hoe vreemd
het ook klinkt heeft veel parten gespeeld.
Rommeldam kon niet doorgaan, maar we moesten wel van alle spullen af, die opgeslagen lagen. De kerk moest geheel leeg, omdat in augustus de verbouwing zou beginnen, die inmiddels ook begonnen is. We
zijn weken bezig geweest met instanties die spullen wilde hebben
of kopen. U heeft het misschien
gelezen of op RTV Dordrecht gezien. De kerk staat nog overeind,
maar we zijn als ik dit schrijf nog
bezig met sloopwerkzaamheden,
die we zelf ter hand nemen.
We hebben ook vier weken in
Putten en Voorst van de warmste
vakantie in Nederland kunnen
genieten. Dat heb ik ook op film vastgelegd. Nu de uitwerking nog. Dit
geldt ook voor de beelden van de Veluwse Stoomtrein, waar we mee op
stap zijn geweest. Maar alles wat je doet is zo anders geworden. Helaas,
het is niet anders
Ik worstel ook nog met de vraag over het thema Ambachten. Komt
dat er nog van,
is er nog tijd
voor. Jullie zijn
weer een beetje
op de hoogte
van Thijs zijn
activiteiten. Ik
hoop, dat de
clubactiviteiten
weer zo snel
mogelijk kunnen
starten.
O ja, vergeet ook niet mijn treinenhobby, waar het eigenlijk ook te
warm voor was. Nu zijn jullie weer een beetje op de hoogte van de
activiteiten van Thijs.
Ik hoop dat we elkaar weer snel op de filmclub kunnen ontmoeten. !
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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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nze maatschappij is ontredderd. Musea, cafés en restaurants
worden gesloten, scholen gaan dicht, er is beperkt openbaar
vervoer. Kantoren sluiten, medewerkers kunnen thuis gaan
werken. Sectoren, zoals het toerisme en horeca storten in elkaar. Kortom onze economie, die op zulk een hoog peil stond, valt uiteen tot een niveau, zoals we sinds de oorlog niet meer hebben meegemaakt. Samenkomsten thuis en
daarbuiten worden verboden
en ook massa manifestaties
zijn niet meer mogelijk. Zo
heeft ook onze videoclub SGD
haar wekelijkse bijeenkomsten
moeten stoppen.
De oorzaak van dit alles:
een microbe, die zo klein is,
dat we haar met het blote oog
niet kunnen waarnemen. Op een markt in China is deze vanuit een dier
overgesprongen naar een mens. Door haar
besmettelijkheid en het feit, dat er in onze
moderne wereld geen afstanden meer bestaan
groeide een en ander uit tot een heuse pandemie, die de gehele wereld ging overheersen,
met alle gevolgen van dien. Probleem is, dat
dit virus zich zeer snel vermenigvuldigt en in
korte tijd veel slachtoffers kan maken.
Gelukkig is een en ander op zijn retour en
heeft onze overheid haar eerder genomen
maatregelen kunnen versoepelen. Probleem is echter, dat we nog geen
vaccin hebben gevonden, dat voorkomt, dat besmetting op grote schaal
kan worden voorkomen. Men is druk bezig en diverse laboratoria menen
een oplossing te hebben gevonden. De praktijk is echter de beste leermeester en testen op mens en dier zullen moeten aantonen, of eerder
gevonden resultaten ook in de praktijk op grote schaal zullen functioneren.

Eigenlijk is het ontstaan van zulke epidemieën niets bijzonders. Zij
komen met de regelmaat van de klok voor.
Een voorbeeld is de pestepidemie in de 14e
eeuw, waarbij in korte tijd meer dan 75 miljoen doden waren te betreuren. Een groot
deel van Europa werd ontvolkt. Probleem
was in die tijd, dat de oorzaak van deze
ziekte onbekend was. Het begrip “virus”
kende men niet. Dit ontdekte men pas in de
19e eeuw.
In onze moderne tijd kennen we de Russische griep van 1889, waarbij 1 miljoen
slachtoffers het leven lieten en niet te vergeten de Spaanse griep, die na
de eerste wereldoorlog uitbrak en waarbij eveneens miljoenen mensen
het leven lieten. Genoemde griep brak plotseling uit en eindigde even
snel als zij was begonnen.
Na de laatste wereldoorlog
kennen we onder andere
de Aziatische griep de
Hongkonggriep, de Agriep en de Mexicaanse
griep. Uit de sterfgevallen
blijkt, dat het Corona virus
wat het aantal doden betreft onder haar voorgangers tot nu toe een bescheiden plaats inneemt.
Er zijn deskundigen,
die voorspellen, dat het Coronavirus op den duur zal uitsterven en deze
ramp even snel zal ophouden als de Spaanse griep van honderd jaar
geleden. De economische gevolgen zijn echter enorm. Voor wat betreft
de horeca schat men, dat een derde gedeelte van de bestaande bedrijven
op korte termijn hun faillissement zal moeten aanvragen. Ook in de
reisbranche zijn er ondernemingen, die op omvallen staan. Hoe zich dit
verder gaat ontwikkelen, dat zal de tijd ons leren.
Laten we de zaken niet al te somber bekijken. Aan alles komt een
einde op deze aardbol, dus ook aan de ellende, die we van het virus
ondervinden. Wij houden onze blik vooruit en vergeten zo snel mogelijk
het verleden.
!

11

12

HET VIRUS
Ben Mars

O

ONZE WEBSITE
Jan Smeets
alf augustus 2020, we hebben net de langste hittegolf achter ons
gelaten. Buiten is het eenentwintig graden, maar het is nog
vroeg, daarom lekker koel. Immers, het raam staat wijd open en
ik kijk uit over de bomenpartijen op het pleintje achter ons
huis. De duiven van een achterbuurman, die ik persoonlijk niet
ken ondanks dat we hier pas 43
jaar met veel plezier wonen, vliegen rond of zitten te koeren. Het
grappige van dit hele schouwspel
is, dat de buurman met de duiven
het gek vindt, dat zijn duiven zo
weinig eten. Wel, de oorzaak ligt
hem in de andere buurman, die elke ochtend trouw een lading voer
strooit, wat die duiven natuurlijk (smakelijk denk ik) opeten, maar dat
weten ze na al die jaren nog steeds niet van elkaar.
Dat is het moment elke dag dat ik de grote
energieknop omzet in mijn kamer en ga ik kijken
of er een lid een film naar mij heeft opgestuurd
voor onze website. Onze website, jammer genoeg
nu nog ons contactmiddel van ons ‘clubje’. Wat ik
jammer vind, is dat niet alle leden reageren; zeker
na alle e-mails, welke door die mevrouw van het
secretariaat naar ons zijn verzonden. Het beveiligde gedeelte is alleen toegankelijk voor ons leden,
natuurlijk als je het wachtwoord weet. Dan is het
natuurlijk aan onszelf hoe we daar mee omgaan, dus niet aan niet-leden
verstrekken dat is het motto en ik ga er vanuit dat dat niet gebeurt.
In het ledendeel van de website vinden we een aantal pagina’s, waar
we informatie en films van leden laten zien. Na het ingeven van het
wachtwoord mag je de eerste pagina aanschouwen ‘Beveiligd: Leden
SGD’ met daaronder de inhoudsopgave naar de hoofdpagina’s en daaronder een aantal actuele verwijzingen. De vermelde pagina’s in de inhoudsopgave spreken voor zich denk ik zo. Daar is trouwens voldoende
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te zien en te lezen. Wil je over een bepaald onderwerp iets weten laat het
dan weten. Jullie weten mijn motto is “domme vragen bestaan niet” en
trouwens ik ben meer bezig met de techniek van het filmen en te weinig
met het filmen zelf en daardoor leer ik nog elke dag ondanks dat ik pas
geleden zag dat mijn eerste film in 1973 heb gemaakt.
Mijn uitgangspunt voor het beveiligde deel is, dat alleen de leden
toegang hebben met betrekking tot de ingezonden films en dat is redelijk ingedekt. Ook met betrekking tot de auteursrechten voor bepaalde
stukjes muziek krijg ik alleen meldingen, dat het gebruikt mag worden
zonder winstbejag en dat doen we niet natuurlijk. Alle films zijn naar
mijn beleving alleen via het beveiligde deel van de website te zien, als
anderen een andere mening hebben hoor ik dat graag.
Dus kom op, stuur die films welke je op een clubavond wil laten zien
op. Op de website is te lezen hoe je het mag doen en naar welk e-mailadres het gezonden kan worden.
Ik wens iedereen in deze tijd met allemaal restricties veel film en
vooral kijk- en leesplezier op onze website.
!
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TIJD OVER IN CORONATIJD?
Ben van der Stigchel
et filmclubgebeuren staat voorlopig helemaal stil en ik merk bij
mezelf, dat het animo om te filmen ook gelijk op een laag pitje
staat. Mede door Corona en mijn mobiele beperkingen kom ik
nu helemaal de deur niet meer uit.
Zelfs het vissen met mijn kleinzoon werd
al een probleem.
In de eerste weken thuis blijven in
maart ging het nog wel, want ik had nog
wat montagewerk, waarmee ik aan de slag
kon gaan. Eerst het filmpje voor het Vakantiefestival afgemaakt voor wat het
waard was, want mijn vakanties zijn anders dan van andere, maar het is toch gelukt. Over de grens gaan betekent voor mij
Dordt uit gaan.
Nadat ik het filmpje door had gestuurd naar Jan ben ik aan het themafilmpje over “Ambachten”
begonnen. Dat had nog veel
voeten in de aarde, maar met
die problemen zal ik jullie
niet verder belasten. Het is
volgens mij toch wel een aardig filmpje geworden. Natuurlijk verklap ik het verder
niet, maar mocht het ooit tot
vertoning komen dan zien jullie het resultaat wel.
Uit verveling heb daarna
weer een filmpje gemaakt wat
je in coronatijd thuis kan filmen. Niks bijzonders maar
toch ook wel weer een leuk
filmpje geworden, die nog wel
eens vertoond gaat worden,
hoop ik. Verder gaat ook deze
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film naar de externe harde schijf en er wordt verder nooit meer naar
gekeken. Althans bij mij.
Nu ik ook deze mogelijk had benut kom je toch voor het feit te staan
dat je gaat denken, wat nu. Tijd zat om na te denken en ja hoor “EUREKA’ (betekent GEVONDEN). Laat ik nu eens wat gaan doen wat niet
in de vergetelheid raakt en waar je altijd naar kan kijken.
In mijn vroegere jaren heb ik een 5-jarige studie gevolgd aan de
Kunst Academie in Breda. Nadat ik was afgestudeerd heb ik er eigenlijk
nooit meer iets aan
gedaan, omdat ik
inmiddels in het zakenleven beland was
geraakt.
Nu in deze coronatijd heb ik het
kunstzinnig bezig
zijn weer eens opgepakt en ben inmiddels weer volop aan
het schilderen geslagen. Experimenteel
schilderen en het lijkt
voorlopig nog nergens op, maar alle begin is altijd weer even moeilijk. Het geeft wel meer
kliederzooi dan een filmpje monteren, maar zo komt Jan Splinter deze
tijd wel door en zoals Karel Appel eens heeft gezegd “Ik rotzooi maar
wat an”.
De eerste werkjes hangen inmiddels aan de muur en zo laat je in deze
moeilijke tijd nog wat zichtbaars achter aan de mensheid, met een knipoog.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
eker in Coronatijd kan er verwacht worden, dat er wat te melden
valt betreffende zieken. Gelukkig is dat bij de SGD niet het geval.
Er zijn ons geen coronapatienten binnen de SGD bekend en dat
hopen we zo te houden. Bij het sluiten van de clubavonden had
Albert van der Veen net een nieuwe knie gekregen, maar zijn eerste
vorderingen hebben we niet kunnen zien. Het genezen is gelukkig goed
gegaan en als we weer beginnen, dan kan hij de club weer bezoeken.

Z

CLUBAVONDEN
Bestuursleden Jan en Chris hebben samen gekeken, hoe we de zaal
coronaproof kunnen inrichten, als we de clubavonden hervatten. Een
plan is gemaakt, een tekening met opstelling ligt in onze zaalkast. Jan
heeft ook nog een paar foto’s gemaakt met de opstelling. We hebben de
leden gepolst en daar is uitgekomen, dat nog even wachten toch wel
wijs lijkt. Dus wordt er nog even pas op de plaats gemaakt. Een rondje
langs andere filmclubs laat zien, dat men hier en daar weer voorzichtig
gaat beginnen. Sprekers en clubs uitnodigen is iets, waar we voorzichtig
mee om dienen te gaan. De sprekers en de club, waarmee al halve afspraken liggen, heb ik gemaild, dat het voorlopig vooruit geschoven
wordt. Wat in het vat zit verzuurt niet.

Dit vooral geeft aan, hoe de filmers gegroeid zijn in hun filmgebeuren
en het brengt een lach op je gezicht. Het valt mij wel op, dat er een
categorie is, die er niet of nauwelijks gebruik van maakt. Doe mee, leuk
voor jezelf en voor je medeleden.
FEUILLEFILM
De feuillefilm ligt bij de groep van Ben Kleinjan en ook zij worden
gehinderd door corona. De groep heeft wel een scenario, draaiboek en
verdere filmplannen gemaakt. Immers de moderne mogelijkheden tot
vergaderen zijn eindeloos en zij hebben daar dankbaar gebruik van
gemaakt. Het gaat in september een vervolg met opnamen krijgen. Dan
volgt nog een groep en zoals het er nu naar uit ziet, zal de film toch aan
het eind van dit jaar of begin volgend jaar vertoond kunnen worden. Er
zitten glansrollen in voor sommige SGD-ers, dus het wordt weer knallen.
SGD-DAGJE UIT
De plannen van Leen Vos en Jan Smeets liggen gereed, maar afspraken
zijn ook hier niet gemaakt. Zoals iedereen begrijpt wordt dit uitje in
ieder geval verplaatst naar 2021.

DE DIGITALE SGD
Vrij kort na de corona-uitbraak heeft Jan Smeets zijn computerkennis
gebruikt om het ledengedeelte van de SGD actief te maken. Lees ook
het artikel, dat hij hierover geschreven heeft. Via deze weg hebben we
steeds getracht om het clubgevoel levend te houden. Of we daar in geslaagd zijn, zal de tijd leren. We hebben een Scandinavisch gevoel
trachten te creëren door de Landenavond digitaal te presenteren. Ook de
seizoensafsluiting werd met films via de website gelanceerd. Leden
werden opgeroepen om reclamefilms te maken of een gezegde of
spreekwoord te verfilmen. Ook kunnen films aangeleverd worden, zoals
ze voor de clubavonden ter bespreking vertonen. Er is een mogelijkheid
tot vraag en antwoord. En vooral leuk: Schaam je niet, laat het zien.
Hiervoor kunnen de allereerste film, die je ooit gemaakt hebt laten zien.

FESTIVALS EN WEDSTRIJDEN
Helaas heeft het SGD-vakantiefilmfestival geen doorgang gevonden.
Prijzen, programma’s en films, het ligt allemaal in de opslag. Er is nog
wel geopperd om het vakantiefilmfestival digitaal te laten gaan, maar
duidelijk is, dat men vooral de voorkeur geeft aan uitstel tot een latere
datum in de zaal. Als datum is op dit moment geprikt 13 oktober 2020.
Voor het Themafestival Ambachten geldt een soortgelijk verhaal. Om
een ieder de kans te geven met een gedegen film te komen is ook die
datum vooruit geschoven naar 24 november 2020. Dan rekenen we wel
op een ruime deelname. Wij doen moeite, jullie ook neem ik aan. Ach,
je kent zo langzamerhand het motto, dat meedoen minstens zo belangrijk is als winnen. En tenslotte zijn alle deelnemers winnaars.
Vanuit België hebben we bericht gekregen, dat de Clubinterland een
jaartje overslaat. Iets, waar wij natuurlijk al vanuit waren gegaan. Er ligt
een dubbel probleem aan ten grondslag. In de eerste plaats corona, maar
ook het overlijden van de voorzitter van de organiserende videoclub
Deurne. Het is een kleine club en een nieuwe voorzitter was niet een,
twee, drie beschikbaar. Zelfs het voortbestaan hing even aan een zijden
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draadje. Inmiddels is bekend, dat de vicevoorzitter voorlopig die taak
overneemt. Zij organiseren de interland in 2021.
De jaarwedstrijd wordt in januari 2021 gehouden. Gewoon op een dinsdagavond. Een datum daarvoor is nog niet geprikt.
SGD-CURSUS
Alweer een hele tijd geleden vond het bestuur, dat de cursus, zoals we
die gaven voor instappende filmers wel aan een update toe was. Jan
Smeets heeft zich ongeveer vanaf zijn aantreden als bestuurslid daarover
gebogen en een pakket hiervoor samengesteld. Het ligt gereed op wat
films ter ondersteuning na. De cursus zal niet eerder dan in 2021 plaats
vinden. We hopen natuurlijk dat de cursus na de coronadip de club weer
een oppepper geeft.
RTV DORDRECHT
De club lag stil, maar de mannen van ons RTVD-team hebben niet stil
gezeten en gezorgd, dat er nog steeds films vertoond worden via 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 juli - De ziel van de Balkan -1
4 en 10 augustus - De ziel van de Balkan - 2
Op 10 september 2019 verzorgde Henk Nieboer een avond over de
Balkan. Zijn films, zijn verhaal en de hele ambiance er omheen gaf
weinig moeite om in de sfeer te komen. We genoten volop en laten de
RTVD-kijker graag meekijken.
1 en 7 september - Toch genieten in coronatijd
Door het covid-9 virus kwam de club stil te leggen. Dat betekent niet,
dat er niet meer gefilmd werd. Chris Schepers maakte in de Elzen vele
opnamen. De film bewijst, dat er altijd wel wat te filmen en dus te genieten valt.

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
WE WACHTEN NOG EVEN MET DE CLUBAVONDEN.
Geplande data:
13 oktober
Vakantiefilmfestival
24 november Themafestival Ambachten. Opgeven bij Jan Smeets.
januari
Jaarwedstrijd SGD
VOOR ONZE LEDEN:
HOUDT HET LEDENGEDEELTE VAN ONZE WEBSITE
IN DE GATEN.
REGELMATIG IS ER WAT TE ZIEN OM VAN TE LEREN OF ZOMAAR VOOR HET PLEZIER.
DOE MEE OM VIA DE WEBSITE-ACTIVITEITEN HET CLUBGEVOEL LEVEND TE HOUDEN.

ADVERTENTIE-INDEX
Omslag:
4 Cave Michel
achterzijde buiten - Mythos
10 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 13 Rotronica
NOG EVEN HOUDEN WE HET BIJ DE
DIGITALE VERSIE VAN DE EXPLICATEUR.

SGD-ers, die de films niet via de reguliere kanalen kunnen zien, kunnen
er via het ledengedeelte van de club kennis van nemen.
!

Stuur uw kopij voor het oktobernummer
t/m vrijdag 2 oktober naar:
Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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