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VAN DE REDACTIE
Joke de Graaf

HOERA, WEER EEN UPDATE
VAN MIJN VIDEO MONTAGE PROGRAMMA…..
Aart Versendaal

l zeven maanden hebben we het zonder onze SGD-clubavonden
moeten stellen. Wat een virus al niet kan doen. Helaas, het einde
van de pandemie lijkt nog niet echt in zicht. Gelukkig hebben
we een mooie zomer gehad, waarbij je je vanzelf wel goed blijft
voelen. Maar de contacten worden natuurlijk wel gemist. Per september
en ook weer per oktober hebben we een poging gedaan om te starten.
Helaas heeft een mogelijke tweede golf ervoor gezorgd, dat we toch de
gezondheid van onze leden voorop stellen. Veel andere videoclubs zijn
ook nog niet gestart en diverse clubs zijn na opstarten in september per
oktober toch weer gestopt.
Opvallend schijnt het te zijn, dat vooral bij koren het virus zich makkelijk verspreid. Ruud Meyer stuurde mij een krantenbericht over een
koor, dat alle regels in acht had genomen. Toch raakten veel leden besmet. Dus mondkapjes en goed ventileren is zeker niet altijd een garantie. Bij een beetje nadenken lijkt het toch niet helemaal vreemd, want
zingen maakt het “de druppeltjes” gemakkelijk om te verspreiden. Ach,
op onze club willen we toch niet stilzwijgend naar de films kijken. Dus
toch nog maar even voorzichtig blijven.
Gelukkig hebben we enthousiaste leden, die ons online bij de les
houden. Jan Smeets boog zich over een nieuw ledengedeelte en vanaf
de start viel daar wel het nodige te beleven. Helaas stuurt maar een klein
groepje leden films in. Is het via de website dan toch anders dan op een
clubavond? Voor minder zekere filmers waarschijnlijk wel. Toch is dat
jammer. We kijken toch op dezelfde manier naar de films als op de club
en de films zijn niet door buitenstaanders te bekijken. Buiten dat is er
ruimte om te reageren. Doe dat eens. Zeg dat je een film leuk vindt, of
dat je het waardeert, dat iemand een film gemaakt heeft. Stel een vraag,
of laat gewoon even wat horen. We staan er open voor en op die manier
houden we contact.
Diverse mensen hebben al gevraagd, of de films van de website ooit
ook op de club vertoond worden. Wel dat staat direct als begin al op de
planning. Kijk in het bestuursgedeelte van deze Explicateur, wat er
verder te wachten staat.
Blijf wel filmen en met plezier!
!

ort geleden ontdekte ik, dat er weer een nieuwe versie van mijn
videomontageprogramma is uitgekomen. Het programma, waar
ik het over heb, is Vegas Pro. We zijn nu toe aan versie 18.
Even een terugblik. Toen ik met pensioen ging in 2012 kreeg ik
als afscheidscadeau een Sony videocamera. Ik had nog nooit een film
gemonteerd en wist niet goed welk montageprogramma ik moest kiezen.
Op een verjaardagsfeest van een vriend sprak ik iemand die (semi) professioneel films monteerde. Hij adviseerde mij om Vegas te kiezen,
omdat hij daar goede ervaringen mee had. Dat programma was oorspronkelijk gemaakt door Sony. Het was volgens hem heel veelzijdig.
Hij waarschuwde wel dat het in het begin wat lastig zou kunnen zijn.
Heel voorzichtig kocht ik een ‘light’ versie Sony Vegas Movie Studio. Niet duur en tamelijk veelzijdig. Een gewaarschuwd mens telt voor
twee, dus schafte ik ook meteen een
boek aan met de titel The Muvipix.com Guide to Sony Movie Studio Platinum. Zeer duidelijke uitleg,
goede illustraties, een aankoop,
waar ik nooit spijt van heb gehad.
Het lukte al gauw een film in elkaar
te zetten. Je moest wel veel zelf
doen. Het is duidelijk anders dan
andere programma´s, waar je bakken met titels en effecten en muziek
bij krijgt. Toen stopte Sony met het
ontwikkelen van Vegas en werd het
programma overgenomen door Magix. Er kwam meteen een nieuwe
versie (14) uit en hoewel Movie Studio 13 naar tevredenheid werkte,
kon ik de nieuwe versie als klant super goedkoop aanschaffen. Dat heb
ik toen gedaan.
De grote broer van Movie Studio heette Vegas Pro. Veel duurder dan
zijn kleine broer`, maar ook veel uitgebreider. Ik vond het een te grote
uitgave en was nog tevreden met wat ik had. In korte tijd kwamen er
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toen updates van het professionele pakket Magix Vegas Pro 14 en 15 op
de markt. Het gevolg was de oude versie Vegas Pro 13 voor een super
laag bedrag in de uitverkoop kwam. Ik wilde het toch eens proberen.
Een beste koop. Met name het gebruik van maskers bood mogelijkheden, die de kleine broer niet in huis had. Ik heb inmiddels heel wat
films met Vegas Pro 13 gemaakt en doe dat nog steeds. Ik houd de
markt in de gaten, maar de nieuwe versies 14, 15, 16, 17 boden volgens
mij nauwelijks extra mogelijkheden. En nu dan versie 18! Hoera? Nee.
Weer geen reden om over te stappen. Ik kan alles wat ik maar wil met
mijn inmiddels bejaarde programma, loop 5 versies achter en vind het
best zo. Alles werkt nog steeds perfect. En zelfs na al die tijd ontdek ik
nog leuke nieuwe trucjes in Vegas 13.
De geweldige super gelikte reclames proberen ons telkens te verleiden om weer geld te steken in nog meer intro’s en effecten. Worden
onze films er beter van? Ik betwijfel het. Wel zullen sommige handelingen wat gemakkelijker gemaakt worden voor de gebruiker. Vegas Pro
13 kan al overweg met 4K. Tegen de tijd, dat we allemaal in 8K gaan
filmen moet ik misschien eens aan een update gaan denken.
Dat zal nog wel even duren.
!
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WORKFLOW VOOR
GELUIDSBEWERKING IN VIDEOMONTAGE
Jan Smeets
erken met video is voor mij mijn creatieve uitlaadklep. Ik vind
het heerlijk om te doen, maar ben me bewust, dat het een proces is met vaste stappen. Ik ben me echter ook bewust, dat je
een verschil maakt tussen de wat complexere en minder complexere videoprojecten en dat wordt niet direct bepaald door de duur van
de film. Immers een film van 1 minuut kan complexer zijn dan een van
15 minuten. De basis binnen de montage ligt in deze drie stappen: beeld,
kleur en audio. Afhankelijk van de film of het project kan je de laatste
stappen, kleur en audio, verwisselen, want hiermee wil je de kijker sturen binnen je verhaal.
Binnen het proces van videobewerking (editing) zijn er een aantal
stappen, welke in de juiste volgorde gedaan moeten worden, willen we
niet in een cirkel blijven werken. Elk van de drie genoemde basisstappen heeft weer zijn eigen procesgang. Met dit verhaal wil ik het audioproces belichten. Een film is in de basis een mix van beeld en geluid.
Voor mij is het geluid in de film de
lijm, welke die mix bij elkaar houdt en
zoals ik al zo vaak heb aangegeven:
slechte beelden zijn op een aantal punten te bewerken, slechte audio niet. Dit
wordt vaak alleen slechter.
Wanneer is het tijd om audio te gaan
bewerken tijdens een videoproductie.
Wat zal je aanpak moeten zijn en daaruitvolgende stappen in de audioworkflow? Dat bepaal jij allemaal zelf. Het is
geen moeten, maar mogen. Je kiest de
manier, die voor jou het makkelijkst
werkt.
De eerste stap binnen dit proces is
het inrichten van je werkplek, de tijdlijn en daarnaast ook je projectmap.
Let op: niet alleen binnen het montageprogramma, maar ook in je computer. In de huidige programma’s is het mogelijk om zelf het aantal
sporen of tracks te bepalen. Afhankelijk van het project en de soorten
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audiobestanden is het raadzaam om voor elk soort een eigen track te
hebben. Wil je hier dieper in gaan, dan heb je binnen de soorten geluid
ook meerdere tracks en in de basis zijn er vier elementen:

Veel geluidseffecten zijn afkomstig uit standaardbibliotheken. Andere
geluiden, zoals voetstappen, vuistslagen, voertuiggeluiden of kussen
worden vaak nagebootst of apart opgenomen met bijvoorbeeld een
voicerecorder. Let er hierbij goed op, dat je het juiste geluid toepast. Er
kunnen binnen je publiek mensen zijn, die de geluiden herkennen, bijvoorbeeld specifieke auto- en treingeluiden. Plaats niet lukraak een van
deze geluiden onder je beelden. Eenzelfde probleem kan zich voordoen
bij de keuze van de muzieksoort, zeker bij muziek uit landen, waarvan
je de taal niet beheerst. Hierbij kun je wel eens voor verrassingen komen
te staan.
Zorg dat je dit allemaal vooraf, dus zeker aan het begin van de montage, in de daarvoor aangemaakte mappen op
je computer of je projectschijven hebt staan.
Pas beeldvergrendeling (slotje/picture-lock)
toe als je audio gaat toevoegen en bewerken.
Bij picture-lock zijn alle videoclips gesneden
en gerangschikt in hun definitieve volgorde op
de tijdlijn. Zorg ervoor, dat al het werk, dat op
de audiotijdlijn wordt gedaan, wordt uitgelijnd
met de videotijdlijn, wanneer ze worden gecombineerd. Kleurcorrectie
is op dit moment nog niet nodig en visuele effecten kunnen voor of na
de audiobewerking worden uitgevoerd. Het toevoegen van geluidseffecten is echter veel gemakkelijker te doen als de visuele effecten al aanwezig zijn.
In de meeste videobewerkingssoftware is het mogelijk om audio en
video in sequences (scène, hoofdstukken) te bewerken, meestal met een
groot aantal tracks om zo ongeveer alles te doen wat een video-editor
met audio zou willen doen. Als je hetzelfde programma gebruikt om

zowel video als audio te bewerken, beschik je over een enkele softwarewerkstroom. Dit is waar je slechts één programma gebruikt om al het
werk te doen, zonder de interface te verlaten.
Als je echter dieper wilt ingaan op de audiobewerking of als je je
gehinderd voelt door de omslachtige audiogereedschappen in je bewerkingsprogramma, dan kan het gebruik van speciale audiobewerkingssoftware nuttig zijn. Als je dit doet, verlaat je het ene programma om
naar het andere te gaan en kom je terug om de twee delen weer samen
te voegen. Dit wordt round-trippen genoemd.
Soms kan je met OMF-bestanden (Open Media Framework) heen en
weer schakelen tussen software van verschillende leveranciers. Adobe
is bijvoorbeeld in staat om de round-trip tussen Premiere (Pro CC) en
Audition (CC) te stroomlijnen met behulp van wat zij Dynamic Link
noemen, dit gebeurt in een muisklik en elke aanpassing zal je op de
tijdlijn van Premiere vinden.
Als je eenmaal een plan hebt om het uit te voeren, kun je een duik
nemen in de audiobewerkingsworkflow zelf.
Het eerste audio-element om op te focussen is dialoog. Het belangrijkste doel hier is om alles te verwijderen of te repareren, dat van de
dialoog zelf afleidt. Corrigeer je audioclips en zorg, dat ongewenste
geluiden worden verwijderd. Dit is ook het moment waarop je ruis kunt
aanpassen en het volume kunt normaliseren. Belangrijk! Tijdens deze
stap kan compressie nodig zijn, vooral voor gesproken commentaar. Dit
is ook wanneer je het EQ (equalizer) effect zou kunnen gebruiken om
ongewenste frequenties te verwijderen. Een goede regel om te volgen
bij het gebruik van EQ is om alleen frequenties te verwijderen - nooit
toe te voegen! Als de geluidsbron bijvoorbeeld te modderig is, verwijder
dan enkele van de lage middenfrequenties in plaats van de hogere frequenties te versterken. Tenslotte is dit het moment om eventuele overgangen toe te voegen. We hebben het hier niet over een video-overgang,
maar over audio-fades, die problemen tussen twee audioclips overbruggen, zoals het abrupt afkappen van het geluid aan het eind van een clip,
de zogenoemde J- en L-cuts.
Het volgende zijn de geluidseffecten. Er zijn een paar verschillende
soorten geluidseffecten, die je mogelijk aan de tijdlijn kunt toevoegen.
Afzonderlijke geluiden, die precies op de actie zijn geplaatst, worden
harde effecten genoemd. Voeg deze eerst toe, voeg daarna de audiobestanden in om het gevoel toe te voegen van een scène. Hier komt sounddesign om de hoek kijken. Zodra de dialoog en harde geluidseffecten
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< Ambience
livegeluiden, roomtone, geluiden die bij het beeld horen.
< Spraak
dialoog, dubbing van spraak, voice-overs.
< Geluidseffecten
< Muziek

binnen zijn, kun je beginnen met het toevoegen van geluiden om de
actie op het scherm te versterken of te benadrukken. Voeg ten slotte alle
productie-elementen toe. Dit is vooral handig om impact toe te voegen
aan titels en afbeeldingen.
Nadat alle geluid, dat nodig zijn om de kijker met het scherm te verbinden, naar wens is, wordt het tijd om je muziek op de juiste plek te
plaatsen. Ja, audio bewerken betekent meestal ook muziek toevoegen
om de beelden te ondersteunen. De meeste muziekbibliotheken geven
een robuuste preview van elk nummer. Je video samen met de muziek
afspelen, terwijl je nummers uitprobeert, is een geweldige manier om de
muziek te kiezen, die het beste past je werk. Veel bibliotheken bieden
zelfs verschillende variaties met alternatieve instrumenten of arrangementen. Ze hebben waarschijnlijk ook loops of stems van deze muziek,
zodat je kunt bepalen, waar de verschillende delen in je bewerking liggen. Zodra de muziek is geselecteerd, mix je deze zodat deze bij de rest
van de scène past.
Een opmerking: afhankelijk voor welk platform je de film maakt, zorg
ervoor, dat je de rechten hebt van alle muziek, die je gebruikt bij het
maken van je video. Lees de kleine lettertjes om te zien of jouw project
overeenkomt met de rechten die door de muziekprovider worden gesteld.
De laatste stap is om de gemengde audiobestanden terug te brengen naar
het videobewerkings- of montagesoftware. Als je meerdere applicaties
gebruikt heb, die bijvoorbeeld het roundtrippen niet ondersteunen, dan
kan het nuttig zijn om je audio in groepen te exporteren. We raden aan
om een bestand van elk type geluid te maken en deze dan te importeren
in je project. Als de elementen in elke groep het juiste niveau hebben ten
opzichte van elkaar, dan kun je eenvoudig de drie audiolagen mixen tot
een smeuïg audiopapje.
Het bewerken van audio voor video is niet moeilijk, als je het opsplitst in stappen en de volgorde van bewerkingen volgt. Zorg ervoor dat
de keuzes bewust zijn en het beste bij de film passen. Nu je weet hoe je
audio moet bewerken, kun je al deze processen samenvoegen om harmonie in je volgende video te brengen.
!

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:
Noot redactie: Weet je de betekenis van sommige begrippen niet helemaal? Lees dan ook Video/audiobegrippen op blz. 10.
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Frits Vogelstraat 2
3333 BC Zwijndrecht

Tel.: 078 - 619 04 99
Fax: 078 - 619 04 98
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FF VOORTGANG

VIDEO/AUDIOBEGRIPPEN

Leen Vos

Joke de Graaf

n de jaren dat ik lid ben van een filmclub, heb ik het vaak mee gemaakt, dat er een feuillefilm werd georganiseerd. Vaak waren er
strubbelingen bij een dergelijk project, maar het kwam altijd tot een
goed einde. Vorig jaar werd er bij de SGD ook weer een start gemaakt met een feuillefilm. Verschillende groepjes zijn inmiddels
aan de slag geweest, maar helaas
toen kwam meneer (of is het mevrouw?) corona, waardoor er roet
in het eten werd gestrooid. Ik bedoel een rem op de voortgang van
de feuillefilm. Ik heb van Jan
Smeets begrepen, dat er toch weer een start wordt gemaakt om door te
gaan met de feuillefilm.
Zodra ik meer weet omtrent de gang van zaken zal ik daar melding
over doen in een volgende Explicateur. Vanaf deze plaats wens ik de
“kartrekkers” en de medewerkers aan het project veel succes en sterkte
met het vervaardigen van de feuillefilm.
Ik heb er vertrouwen in, dat ook het vervaardigen van deze feuillefilm tot een goed einde komt, ook al gaat het met wat tegenslagen gepaard.
!
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n het artikel over geluid van Jan Smeets kwam ik het begrip ‘stems’
tegen. Dat zei me even niets, dus maar internet ingedoken. Al snel
had ik het gevonden. Nu zal ik beslist niet de enige zijn, waarvoor
sommige begrippen niet meteen duidelijk zijn. Daarom zet ik voor
de liefhebber er even een paar op een rijtje. Daar zullen er zeker bij zijn,
die onder de noemer “dat weten we toch wel” vallen. Dus de allesweter
slaat dit maar gewoon over.

I

< Loop. Muzieklus van een kort muziekstuk, meestal 5-30 seconden
(1-8 maten). Lussen kunnen naadloos voor onbepaalde tijd worden
herhaald, waardoor een continu muzikaal patroon ontstaat. Je hoort
geen ‘las’. Zo’n loop is er ook voor beeld, waarbij een ‘patroon’
eindeloos herhaald kan worden, zonder dat je een las ziet.
< Stem / Track out / Musical phrase. Dit is een afzonderlijke of gegroepeerde verzameling audiobronnen, die met elkaar zijn gemengd,
meestal door één persoon, die vervolgens als één eenheid worden
behandeld.
< One-shot sample. Dit is een enkelvoudige geluidshit, bijvoorbeeld
een kickdrumhit of een enkele basnoot.
< (Audio)track. Een track is een spoor op de tijdlijn, waarop je (geknipte) materiaal gegroepeerd worden. Je hebt audiotracks voor geluid en videotracks voor beeld.
< L- en J-cut. Een L- of
J-cut werkt goed door
de combinatie van dialoog en beelden. Bij
een L-cut loopt het
geluid door onder een
volgend beeld of volgende beelden. In het
beeld wordt gesneden,
maar in het geluid niet. Bij een J-cut hoor je het geluid van een volgend beeld, dat je dus nog niet ziet.
< Ambience. Sfeergeluiden om een levensechte weergave te geven.
Hieronder vallen o.a.:

Andere filmactiviteit. Verhaaltjes filmen 2008
9
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< Livegeluid. Het woord live zegt het al. Rechtstreeks opgenomen
geluid, dat bij je video-opname hoort. Het wordt ook wel (ten onrechte) gebruikt voor toegevoegd omgevingsgeluid, zoals het in de
scène past.
< Set noise / Room tone. Het natuurlijke geluid van de set. Dat kan
livegeluid zijn, maar ook toegevoegd om de sfeer van de ‘omgeving’
realistisch te maken. Uitermate belangrijk!
Veel van deze woorden zijn ontleend aan het Engels en worden praktisch nooit in een Nederlandse vertaling gebruikt. Even een vertaling
van het woord opzoeken, wil vaak al helpen om het te begrijpen. Een
goed voorbeeld is het woord sequence. In goed Nederlands: sequentie.
Natuurlijk ook niet helemaal waar, want het is een leenwoord uit het
Latijn. Het staat voor opeenvolging of reeks. In een sequence of sequentie vind je dus de een opeenvolging van je beeld- of geluidfragmenten.
< Footage. Letterlijk vertaald: beeldmateriaal. En dat is wat het is.
Vind je het lastig, dat je voortdurend geconfronteerd wordt met allerlei
onbekende woorden, maak dan voor jezelf een lijstje. Ongetwijfeld zijn
er ook op internet uitgebreide lijsten met allerlei begrippen te vinden.
Dan even over het woord Begrip. Begrijp je nu alles over geluid? O,
jij ook nog niet. Maar artikelen zoals die van Jan helpen je uitstekend
om met dat geluid om te gaan. Probeer het je eigen te maken, of pik de
dingen eruit op, die je voor jou belangrijk vindt.
Maar vooral: houd plezier in het filmen. Dan maakt het niet uit, of jij
wel of niet diegene bent, die lekker diep in de materie wil duiken. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat.
!
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MOVIE MAKER REVISITED
Aart Versendaal
og niet zo lang geleden kon je in windows gebruik maken van
een super eenvoudig (wel wat beperkt) filmmontageprogramma:
Movie maker. Dat programma is geluidloos verdwenen uit
windows, maar inmiddels is er een opvolger beschikbaar namelijk de windows app: video-editor. Een erg leuk heel simpel programmaatje, waarmee je in no-time een film in elkaar zet of een diapresentatie maakt. Er zijn leuke (misschien wat kinderachtige) effecten beschikbaar en ook muziek. Aardig om eens uit te proberen op een regenachtige
dag.
Verwacht niet dat je een scheve horizon recht kunt zetten of de belichting kunt verbeteren, daar heb je
een wat geavanceerder programma
voor nodig. Hoe werkt het?

N

Een nieuwe video maken die je van
het begin tot het einde kunt bewerken.
Ga als volgt te werk:
1. Typ video-editor in de zoekbalk
links onderin Windows 10 en druk
op Enter. Nu kun je links boven kiezen uit Foto’s en Videoprojecten.
2. Voor een film moet je videoprojecten en nieuw videoproject selecteren.
3. Geef een naam op voor de video.
4. Nu kun je foto’s en video’s kiezen, die je gereed wilt gaan zetten in
je projectbibliotheek om straks te gaan gebruiken. Je kunt video’s of
foto’s toevoegen vanaf je pc of waar je ze ook hebt staan. Je kunt
zelfs afbeeldingen toevoegen vanaf internet. Je zoekt dan met Bing,
de zoekmachine van Microsoft. Je krijgt een flinke voorraad leuke
beelden te zien waar je uit kunt kiezen! Daarna kun je de video’s
en/of foto’s toevoegen aan het storyboard (vergelijkbaar met een
tijdlijn). Je sleept je beelden gewoon naar je storyboard in de volgorde, waarin je ze wilt hebben. Op de tijdlijn kun je gemakkelijk de
volgorde nog aanpassen door te verslepen.
12

Als je het storyboard hebt georganiseerd, kun je het uiterlijk van elke
foto of elk videofragment wijzigen. Boven het storyboard staan een
aantal knoppen, die voor zich spreken: knippen, splitsen, snelheid, tekst,
titelkaar toevoegen. Een leuke knop is: beweging. Daarmee kun je in
een foto een beweging aanbrengen, zodat die niet te statisch lijkt. Als je
op de knop ‘beweging’ klikt krijg je de mogelijkheid om alle kanten op
te zoomen of bewegen door gebruik te maken van een serie heel duidelijke knoppen. Bij ‘tekst toevoegen’ krijg je een stel aardige lettertypen
te zien en kun je simpel de plaats van de tekst kiezen.
Bovenaan rechts in het scherm kun je achtergrondmuziek toevoegen
of een voice-over. De achtergrondmuziek wordt aangepast aan de lengte
van de film. Je kunt zelfs de video synchroniseren met de beat van de
muziek.
Kortom een heel leuk programma. De moeite waard om eens mee te
spelen, ook voor ervaren filmers. En voor absolute beginners wordt zo
meteen duidelijk wat monteren eigenlijk inhoudt.
PS : gebruikers van Apple kunnen hetzelfde en nog veel meer met
iMovie op elke iPad of Mac computer.
!

SOORTEN VAN FILMS
Leen Vos
at er een grote verschillen aan soorten van films zijn, zal niemand ontgaan. Maar wat voor soorten van films onderscheiden
we en vallen onder welke naam, is soms een discussie. Je kunt
je afvragen, of het van belang is om te weten onder welke groep
je film valt. Ik vind het niet zo belangrijk, als je maar plezier ondervindt
met het maken van je film en bij alles wat daar bij komt. Maar toch,
soms kan het wel van belang zijn bij het maken van je film om te weten
met welk doel je een film maakt en wat je doelgroep is waar je film
wordt vertoond. Hier volgen enkele van de meest voorkomende soorten van films.

D

1. Home films
Dit zijn ongetwijfeld de meest voorkomende films, die door ons
worden gemaakt. Ze worden gemaakt in de privésfeer, zoals in en
rond het gezin en tijdens vakantie.
2. Trainings- of instructiefilms
Hierbij wordt gedemonstreerd hoe
iets werkt, of hoe er mee gewerkt
moet worden. Ook wordt er gedemonstreerd, hoe je iets moet doen
om je werk voor elkaar te krijgen.
Denk aan het vervangen van een
closetpot, of het demonteren en monteren van een automotor. Ik
noem maar wat. Vooral via internet zijn er legio van dit soort films
te vinden.
3. Reclamefilm
Hier wordt reclame
gemaakt voor een product. Soms zijn er heel
mooie of grappige filmpjes met een goede
boodschap als inhoud.
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In korte tijd kan je soms veel “vertellen”. Zie sommige reclamespots op
de tv.

IK FILM VOOR MIJN PLEZIER
Joke de Graaf

4. Bedrijfsfilm
De bedoeling is om
een bedrijf te promoten. Om te doen is dit
plezierig, waarbij je
ook veel informatie achter de schermen te horen en te zien krijgt.
5. Gebeurtenis
Een activiteit van b.v. een vereniging of een of andere gebeurtenis.
Te denken valt ook een bezoek van
een van de leden van het koninklijk
huis aan …… Vooral om er met
meerdere mensen aan bezig te zijn,
is heel leerzaam en goed voor het
“wij-gevoel”.
6. Fictie
Het verfilmen van een (zelf) bedacht verhaal.
7. Documentaire
Vaak om iets (van vroeger) via film te verduidelijken of uit te leggen.
B.v. het vervaardigen van
houten klompen, zoals
dat vroeger ging.

< De amateur probeert iets goed te doen, maar de professional moet
ervoor zorgen nooit iets fout te doen.
De amateur mag best een fout maken, zolang het geheel maar aantrekkelijk blijft.
< Te veel zorg over wat populair is.
Maak dingen, die je leuk vindt, zonder altijd toe te geven aan hetgeen
populair is.
< Niet voldoende verhalende inhoud.
In een film is het verhaal alles. Zorg voor voldoende verhalende
inhoud, ook in een korte film.
< Zorg bij een korte film met een grap voor een beeldgrap.
Bij een woordgrap kan de clou gemakkelijk verloren gaan.
< Piekeren over falen.
Falen is onvermijdelijk in een creatief proces, maar als je er te veel
op richt, zal de angst je afhouden van het maken.
< Geluid is maar bijzaak.
Nee. Geluid en beeld maken samen een film. Slecht geluid maakt de
film meteen slechter. Voor goed geluid en slecht beeld geldt uiteraard hetzelfde
< Ik weet niet wat ik moet filmen.
De kranten en internet zijn vol inspiratie. Kijk in je naaste omgeving.
Gewone dagelijkse dingen zijn vaak veel meer de moeite waard, dan
we ons realiseren.

Dit was een greep uit soorten van films. Ongetwijfeld zijn er hier en
daar opmerkingen of aanvullingen te geven, maar die zie ik dan wel in
een volgende Explicateur.
Voorlopig veel film plezier, want laat ondanks alles, je camera niet
ongebruikt in de kast liggen.
!

< Ik kan niet de nieuwste apparatuur en programma’s kopen.
Met wat voor materiaal enz. een film tot stand komt, is niet belangrijk. Het gaat om het resultaat. Inzicht en kunnen omgaan met de
allernieuwste snufjes is geen garantie voor een goede film. Vooral je
creativiteit zorgt daarvoor.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf
lannen om begin september weer te beginnen met de clubavonden
hebben we uit voorzorg toch maar weer afgeblazen. Een hernieuwde poging voor oktober onderging hetzelfde lot. Een krantenartikel, dat ik van Ruud Meyer aangeleverd kreeg over een
besmet koor maakt duidelijk, dat goed ventileren en de andere bekende
voorzorgsmaatregelen geen garantie zijn, dat het virus niet kan toeslaan.
Voorzichtigheid blijft geboden.

P

Helaas bereikte ons het bericht, dat Cok Veth is overleden. Cok was
geen filmer, maar een uitstekend fotograaf. Als partner van Ria Wemelsfelder was hij betrokken bij onze club. We komen hem tegen in
veel films van Ria, maar ook in diverse feuillefilms. In de laatste film,
waarin we hem zagen was hij druk in de weer met de nieuw aangeschafte drone. We wensen Ria en de familie veel sterkte toe.
LEDENDEEL WEBSITE
Gelukkig hebben we het ledengedeelte van de website, waarin we ons
ei toch een beetje kwijt kunnen. Persoonlijk vind ik, dat er veel te weinig
gebruik van wordt gemaakt. Veel leden zitten stilletjes op de achtergrond
af te wachten. Heel jammer. Op de
club laat men vaak films zien, af of
niet af. Dan vraagt men om advies om
de film te verbeteren. Dat kan ook via
het beveiligde deel van de website.
Dus: niet achteroverleunen, maar actie!
Er waren even wat problemen met de website, zoals het plotseling veranderde uiterlijk
en het niet kunnen ‘doorbladeren’ met sommige mobieltjes. Aart Versendaal heeft het
naar tevredenheid opgelost.
Er ligt nu geen inzagemap op de club. Liefhebbers kunnen daarin altijd
de notulen van de bestuursvergaderingen vinden. Om jullie toch op de
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hoogte te houden gaan we vanaf nu steeds een samenvatting van hetgeen
besproken is op de website plaatsen. Je vindt het dan in het ledengedeelte onder bestuur.
INLOOPAVOND
Bij de inloopavond worden altijd wat films meegenomen om te laten
zien op de club. Dat kunnen oude of nieuwe films zijn. Het bestuur
nodigt jullie uit om de film, die jij klaar hebt gelegd om mee te nemen,
op te sturen naar het bekende e-mailadres voor plaatsing in het ledengedeelte van de website. Dit geldt natuurlijk niet uitsluitend voor de bekende kopstukken. Ook als je jezelf een “mindere filmer” vindt, dan is
je bijdrage zeer welkom. Beschouw het gewoon als een clubavond.
Denk er ook om, dat uitsluitend leden van onze SGD het kunnen zien.
CLUBFESTIVALS
Het vakantiefilmfestival werd uitgesteld. Als datum was geprikt dinsdag 13 november. Gezien de omstandigheden en de wens om het niet
nog langer uit te stellen is er besloten om dit evenement via het ledengedeelte van de website te laten plaatsvinden. De prijzen liggen allang
klaar en ook het programma en de films
liggen gereed. Vanaf dinsdag 13 oktober
staan de films tenminste een week op de
website. Men wordt geïnformeerd via email en ontvangt daarbij het bekende stemformulier. Je kunt je stem uitbrengen t/m
maandag 19 oktober 12.00 uur via
jan.smeets83@gmail.com. De uitslag wordt
bekendgemaakt via de website. We zorgen
daarna, dat de prijswinnaars de beker krijgen. Dit kan alleen slagen, als we allemaal
meedoen en daar gaan we dit keer toch van
uit.
Uiteraard zullen we bij de start van de clubavonden jullie de gelegenheid geven om de films nogmaals via het grote doek te bekijken.
THEMAFESTIVAL
Er zijn op dit moment twee aanmeldingen voor het Themafestival Ambachten. Dat is natuurlijk mede te wijten
aan corona. Er was een datum geprikt voor dit festival,
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maar het is nog lang niet zeker wanneer we weer met zo’n groot aantal
bij elkaar kunnen komen. Daarom wordt dit festival vooruitgeschoven
naar betere tijden. Dat moet jullie er natuurlijk niet van weerhouden aan
de slag te gaan. Sterker nog, het geeft meer gelegenheid om toch ook
met een film te komen.
FEUILLEFILM
De groep van Ben Kleinjan is de groep van Jan
Smeets geworden, die de coördinatie van hem
overgenomen heeft. Jan maakte al deel uit van
de groep. Er kunnen afspraken gemaakt worden om te filmen. Na de
montage kan de laatste groep aan de gang. Zie ook het artikel hierover
van Leen Vos.
BUITENACTIVITEITEN
Het ligt in de bedoeling om ook wat vaker buiten te gaan filmen met
elkaar. Dat zal nog wel even duren, want de planning daarvoor is het
voorjaar van 2021.
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.
Voor leden, die RTV dordrecht niet kunnen ontvangen zijn de films ook
via het ledengedeelte van de website te bekijken.

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
OPNIEUW ZIJN DE CLUBAVONDEN UITGESTELD.
Geplande data:
13 oktober

Digitaal Vakantiefilmfestival. Vergeet niet te stemmen!
januari 2021 Themafestival Ambachten. Opgeven bij Jan Smeets.
2021
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
6 en 12 oktober - Open dag brandweer Zwijndrecht 2012
Leen Vos nodigde een aantal SGD-ers uit
om te komen filmen bij de Open dag van de
brandweer in Zwijndrecht. Een van hen
was Ben van der Stigchel met als resultaat
deze film. Op de een of andere manier is
het project destijds een beetje tussen wal en
schip geraakt en zijn de films nooit op de
club vertoond. Jammer, want dit is toch
weer een mooie film geworden. Ben kwam
hem opnieuw tegen bij het opruimen van
zijn archief.
!
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Omslag:
3 Cave Michel
achterzijde buiten - Mythos
8 De Griek
achterzijde binnen - Vos belevingen 12 Rotronica
DE DIGITALE VERSIE VAN DE EXPLICATEUR
BEVALT IEDEREEN GOED EN WORDT GECONTINUEERD..
Stuur uw kopij voor het novembernummer
t/m vrijdag 30 oktober naar:
Joke de Graaf, Cereslaan 60, 3318 EA te Dordrecht
email: janjoke.graaf@hccnet.nl
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