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et doet me ontzettend veel genoegen, dat er toch steeds schrijvers zijn voor onze Explicateur. Daarnaast worden aan de diverse bekende personen binnen de SGD nog steeds vragen gesteld.
Van beide hoop ik, dat jullie dat vooral blijven doen. We zijn met elkaar de SGD en
dat willen we graag zo houden. Ook de website staat open voor vragen en antwoorden. Je
zou er zelfs een discussie op kunnen starten.
Schroom niet.
Cor Vermeulen schrijft in deze Explicateur
een stuk, waarbij je bij uitstek je licht via de
website over het filmen kunt laten schijnen. Ik
hoop dan ook dat ook leden, die niet zo snel
reageren het dit keer wel doen.
Zoals jullie weten houdt Henk Berendsen ons archief bij. Van alle
films van de SGD vanaf het begin is Jan de Graaf ooit begonnen om een
lijst aan te leggen over deze films met data van vertoning, wedstrijden,
prijzen, enz.. Toen Henk Berendsen in functie kwam is hij ook een lijst
bij gaan houden en is Jan van lieverlee met zijn lijst gestopt. Dubbelop
is eens zo dik immers.
Over vele jaren heeft Jan ook via de Explicateur geschreven over de
films van de SGD, daarbij werd jaar voor jaar gevolgd in een artikel
over de Nederlandse film met daarnaast de SGD-films. Door te spitten
in oude Explicateurs en soms even wat feedback bij SGD-ers van het
eerste uur kwam er veel boven water. Zo kunnen we ook nu nog lezen,
wat er allemaal te vertellen valt over die oude producten van onze SGD.
Hij startte hiermee in 1999 en de artikelen liepen door tot in 2010. Toen
kwam hij op behoorlijk recente informatie uit en leek het tijd om de
serie te stoppen.
Henk is recent begonnen om wat meer kolommen aan zijn lijst toe te
voegen. Zo kunnen we later zien bij welke festivals de films gedraaid
hebben, wanneer de eerste vertoning was enz. Oude jaarjournaals zijn
daarbij een goede hulp en de oude lijsten van Jan, waarbij dit allemaal
bijgehouden is. Het wordt wel een hele klus en waarschijnlijk is corona

de oorzaak met veel vrije tijd. Het wordt wel monnikenwerk, dus als je
Henk binnenkort in habijt tegen kom, dan weet je dat hij inmiddels in
het klooster zit.
In onze garage staat een aantal dozen met Explicateurs. Deze Explicateurs zijn ook allemaal in het archief van Dordrecht te vinden. Vanaf
1999 ben ik redactrice en zijn de Explicateurs op de computer gemaakt.
Daarvan zijn dus al digitale versies aanwezig. Nu loop ik er tegenaan,
dat sommige oudere digitale Explicateurs niet helemaal meer in elkaar
zitten, dus die loop ik even na om ze vervolgens als pdf op te slaan. Een
deel hiervan heb ik al eens gedaan. Nu maak ik al heel lang maandelijks
automatisch pdf-bestanden van onze Explicateur.
Wat me vooral opvalt in de oude Explicateurs is de hoeveelheid
advertenties. Dat is toch wel heel erg geslonken. Daarnaast is het ook
leuk om ineens weer geconfronteerd te worden met oude artikelen. Sommige zijn heel gedateerd, maar anderen zijn ook nu nog heel goed te
gebruiken. Ik maakte in mijn eerste periode ook veel tekeningen zelf
voor in de Explicateur, nu doe ik het veelal met de computer met onderdelen, die niet van mijzelf zijn. Wel veel gemakkelijker, maar toch
minder aantrekkelijk. Gebrek aan tijd (gunnen) is daar de oorzaak van.
Net als Henk ben ik dus aan het archiveren. De bedoeling is om alle
Explicateurs te digitaliseren. Van de oudere exemplaren wordt dat veel
scannen. Een hoop werk, maar toch ook wel weer leuk. En tenslotte hoef
ik het niet achter elkaar te doen. Als ik zin heb, dan doe ik een deel. Zin
in andere dingen, dan blijft het weer even liggen.
Dan ligt bij het bestuur de vraag, hoe we de leden enthousiast aan het
filmen houden. Als ik hoor, dat de coronamaatregelen nog wel tot maart
kunnen duren, dan hou ik mijn
hart vast. Wanneer kunnen we de
instapcursus organiseren en wanneer kunnen we weer clubavonden als vanouds organiseren met
interessante onderwerpen over
onze filmhobby? Allemaal vragen, waar we mee worstelen.
Hierin staan we natuurlijk niet alleen, want veel verenigingen hebben
hiermee te kampen.
Laat via de Explicateur eens horen hoe je omgaat met je filmhobby
in deze coronatijd. Immers ook in januari willen we weer een goed
gevulde en interessante Explicateur doen uitgaan.
!
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VAN DE REDACTIE
Joke de Graaf

H

n 2012, pas na zo’n 15 jaar filmen realiseerde ik me, dat ik nog nooit
opnamen had gemaakt van de schitterende herfsttooien, die de natuur ons te bieden heeft. Bomen en planten zijn dan favoriet, maar
ook paddenstoelen en niet te vergeten de zo specifieke lichtval die
bij dit jaargetijde hoort. Als locatie koos ik voor het arboretum Trompenburg in Rotterdam, want daar kon ik wellicht wat bijzondere, meer
exotische planten
tegenkomen. Het
was ergens in de
tweede helft van
november, dat ik
er bijna een hele
dag doorbracht,
gewapend met
camera en statief.
Het bleek een heldere dag, maar
vooral ook nagenoeg windstil.
Weinig beweging in takken en bladeren, maar daar wist ik wel wat op…
Tja, dan kom je thuis met zorgvuldig gekozen beelden, waar je je
uiterste best op heb gedaan en wat moet
je er nu mee. Ik dacht in de richting van
toepasselijke muziek en kwam al snel
bij “Autumn Leaves” uit, waarvan ik
me herinnerde, dat Frank Sinatra dat
ooit had gezongen. Op YouTube was
dat snel gevonden, maar er waren talloze artiesten, die het ook hadden gezongen en even zovele instrumentale uitvoeringen. De één nog mooier (en vooral
anders) dan de ander. Ik kwam een
prachtige vertolking tegen van een
zangeres, die ik nog niet kende: Eva Cassidy in een wat amateuristische
filmopname van een optreden. Het sprak me erg aan.

Dus Googelen om te weten te komen wie zij eigenlijk was. Welnu, dat
levensverhaal kon ik wel wat mee. Wellicht ook wel iets met dat filmpje, dus downloadde ik dat ook maar. Hoewel het wat minder mijn
voorkeur van filmgenre betrof, deed ik er met veel plezier mijn uiterste
best voor om, zoals we dat geleerd hebben, de boodschap
aan de kijker te kunnen overbrengen.
Destijds is de film o.a. bij
de SGD vertoond en het leek
erop dat ik daarin min of meer
geslaagd was. Over de beeldinzet (een soort PIP) van de
zangeres werd wel verschillend
gedacht. En vooral dat laatste
kwam weer boven toen ik onlangs een vergelijkbare film op You Tube tegenkwam. Op een YTkanaal
dat bijna geheel gewijd is aan Eva Cassidy. Geplaatst in 2018. Omdat
mijn film tot enkele maanden geleden nog op YouTube was te zien,
kreeg ik even het idee dat mijn film wellicht mede de
inspiratie voor die bewuste film kon zijn geweest. En
dan ga je natuurlijk vergelijken... Maar je bent “partijdig”.
Daarom zou ik graag eens de mening van anderen
horen. Niet als een soort wedstrijd, want vergelijken
gaat altijd mank. Maar de onderscheidende aanpak,
het verschil in interpretatie (beeld- en muziekuitvoering), opvattingen en de boodschap van de maker. In ons voor leden
afgesloten deel op de website
zal ik Jan Smeets vragen beide
films te plaatsen zodat iedereen zijn schriftelijk visie en
reactie kan geven. Voor sommigen misschien ook wel een
goede oefening in het maken
van een filmanalyse. Hopelijk
kunnen al die reacties dan in
het volgende nummer van de
Explicateur worden vermeld.
!
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HERFST
Cor Vermeulen

I

l eerder is er aandacht besteed op clubavonden en schreef ik in
de Explicateur over het onderwerp Beeldcompositie. Ongetwijfeld zullen er onder jullie zijn die denken: “Wat een gezeur, ik
film wel op mijn eigen manier”. Nou prima toch, maar ik vind
en meerdere met mij zullen het wel een belangrijk onderwerp vinden,
dus ga ik maar verder met mijn bijdrage aan deze Explicateur.
In de fotowereld en ook in de kunstschilderwereld staat beeldcompositie bovenaan de lijst van belangrijke vaardigheden. In onze wereld
van videofilmers is het genoemde onderwerp minstens zo belangrijk.
Nou ben ik niet zo’n TV-programmakijker, maar op RTL 4 is een programma te zien, dat luistert naar de naam “Het perfecte plaatje”. Een
aantal BN-ers met als hobby fotograferen, maakt naar aanleiding van
een opdracht foto’s, die later door een jury worden besproken. Onderwerpen als belichting, camerastandpunten, enzovoort komen aan de
orde. Natuurlijk
komt het onderwerp beeldcompositie vaak uitgebreid aan de
orde.
Bij beeldcompositie wordt als
eerste genoemd
het belang van
een voorgrond bij
je opnamen. Het
toevoegen van
een voorgrond in
je beeld creëert
een effectvollere opname. Het geeft diepte aan je beeld. Soms kan het
een zelf aangebrachte voorgrond zijn in de vorm van boomtakken, bladeren, bloemen, een hekje o.i.d. Maar als er gebruik gemaakt kan worden van een ter plaatse aanwezig onderwerp is dat mooi mee genomen.
Als je het nog nooit heb toegepast, zou ik zeggen: “Probeer eens een
opname te maken met en zonder een voorgrond van hetzelfde onder-

werp”. Je zult versteld staan van het resultaat.
Niet bij elke opname kan en hoef je een voorgrond toe te passen. De
opnamen moet zich er wel voor lenen, zoals b.v. bij een landschap of
een totaal opname van een dorp. Vaak wordt de opname sprankelende,r
als er met een toepasselijk voorgrond is gewerkt.
Nu ik toch over compositie zit te mijmeren, moet ik ook denken aan
de plaats in je beeld van je te filmen onderwerp, waar je de aandacht
op wil vestigen. Vaak zie je dat precies midden in het beeld weergegeven. Niet doen, denk aan “de regel van derden”. Een onderwerp dat
vooral veel wordt toegepast bij fotografie en door kunstschilders. Ook
hierover is vaak gesproken en geschreven, maar helaas zie ik, dat het
maar weinig wordt toegepast bij de filmonderwerpen.
Wat is de regel van derden ook
alweer? Even een geheugenopfrisser! Deel je beeld zowel horizontaal als vertikaal in drieën. Zorg
dat het punt van aandacht in je opnamen op één van de snijpunten
van de lijnen staat, in plaats van
midden in je beeld. Hierdoor voorkom je, dat het onderwerp het
beeld domineert. Ga er eens mee
aan de gang, oefen veel met de hier boven beschreven onderwerpen. Het
geeft vooral in deze tijd wat nuttigs te doen en het is een leuk tijdverdrijf.
Zo dat was wat info van mijn hand. Als er behoefte aan is, wil ik er
later nog wel eens op terug komen
b.v. op een clubavond (in overleg
met het bestuur natuurlijk).
Over clubavonden gesproken. Ik
hoop dat we weer snel bij elkaar
kunnen komen. Zonder dat we onze gezondheid in gevaar brengen
natuurlijk. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik mis de clubavonden heel erg.
Vanaf deze plaats wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. Alvast een heel gezond
2021 met heel veel filmplezier.
!
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BEELDCOMPOSITIE
Leen Vos

A

AUDACITY
Joke de Graaf en Wim Meyerink
nze Explicateur wordt al jaren ook verspreid naar bevriende
clubs. Op die manier hopen we altijd op een beetje kruisbestuiving en door de jaren heen is die er ook geweest. In onze vorige
Explicateur schreef Jan Smeets een stuk over, hoe kan het, geluid bij film. Je vindt het op pagina 11. Daarin werden ook wat audioprogramma’s genoemd. Een daarvan is Audacity. Er zijn SGD-ers, die het
gratis programma met plezier gebruiken en Jaap den Boer heeft er in het
verleden een paar keer uitleg over gegeven.
Op het artikel kwam een reactie van Wim Meyerink, die we kennen
als lid van RVCV. Zie hieronder:

O

“Als aanvulling op de inhoud van de Explicateur over bewerken van
geluid:
Het apart op meer sporen bewerken van geluid kun je bijvoorbeeld doen
met een zeer goed en veelgebruikt GRATIS programma, Audacity in
plaats van op je tijdlijn. Dit programma is er voor Windows, OS.X (Apple) en Linux. Met de juiste bibliotheken erbij kun je een videoclip
slepen in het programma
en dat haalt dan de audio
sporen uit het videobestand. Als je dat later in
bewerkte vorm op de
tijdlijn plaatst in plaats
van het oorspronkelijke
geluid, zou het weer
synchroon moeten lopen
met de video. Als je er
niet in geknipt hebt tenminste... Je kunt sporen (tracks) toevoegen als je
die nodig hebt.
Ik heb het zelf regelmatig gebruikt voor het onderdrukken of verwijderen van tikken, bromgeluid of andere irritante geluidjes, zowel bij
video als ook bij interviews, die bij de lokale radio op bijvoorbeeld een
voetbalveld werden gemaakt. Of in een persruimte waar ook een koelkast stond, die af en toe aansloeg...
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Voor het strak op 1 niveau krijgen van een voice-over zitten er ook
standaard hele mooie 'filters' in. Teveel filters om allemaal op te noemen
en dan zijn er nog vele (gratis) elders verkrijgbare zgn. VST filters,
waarvan Blowfish een mooie is om je stem wat 'op te pompen' voor een
mooie volle voice-over.
Het werkt net als een video-editor, je oorspronkelijke audio wordt
niet overschreven, tenzij je dat zelf (expres) doet. Dus je kunt gewoon
proberen, afluisteren en uiteindelijk het definitieve product exporteren.
Bibliotheken die je er daarom bij MOET hebben:
< Met de FFmpeg import / export-bibliotheek kan Audacity veel extra
audioformaten importeren en exporteren, zoals AC3, AMR (NB),
M4A en WMA, en audio importeren uit videobestanden. Audacity
2.0.6 en hoger vereist FFmpeg 1.2 tot 2.3.x (of libav 0.8 tot 0.10.x).
Lees de FFmpeg FAQ op de site om FFmpeg te installeren.
< Met de LAME MP3-coderingsbibliotheek kan Audacity audio exporteren in het populaire MP3-formaat. Lees de LAME FAQ op de
site om de LAME-bibliotheek te
kunnen installeren.
Mocht men nog vragen hebben, wil
je die verzamelen en gebundeld aan
mij sturen? Ik wil best kijken of ik
die kan beantwoorden.”
Het is een aanvulling, waar de gebruikers zeker wat mee kunnen. Ben
je nog op zoek naar een audioprogramma zonder prijskaartje, dan is
het zeker aan te bevelen om het te
proberen. Als er vragen zijn, dan kun
je ze mij of Jan Smeets toesturen. Blijven wij het antwoord schuldig,
dan kunnen we het doorspelen naar Wim en daar zijn we natuurlijk heel
blij mee.
Misschien is deze coronatijd ook een tijd om het geluid van je films
eens extra onder de loep te nemen en te gaan stoeien met zo’n programma.
We krijgen het nog druk met alle besprekingen, die na deze vervelende tijd komen.
!
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VIDEOCURSUS-1
Thuis de Griekse sfeer proeven?

DE VERHAALLIJN
Jan Smeets

Of gewoon geen zin om eten te koken?

en film, welke van de hak op de tak springt, is niet prettig om
naar te kijken. Een goed gemonteerde film kenmerkt zich vooral
door een duidelijke verhaallijn. Dat het creëren van zo’n verhaallijn lang niet altijd eenvoudig is, heeft iedereen ongetwijfeld wel
eens ervaren.
Wij amateurfilmers en ‘editors’ maken zelden een uitgebreid filmscript voordat we gaan filmen, waarin de complete verhaallijn staat
uitgeschreven en getekend. Veel vaker komt het voor, dat we gewoon
de camera pakken zeker op een vakantie, een dagje uit of speciale gelegenheid en alles vastleggen wat we interessant vinden. De consequentie
daarvan is, dat we achteraf wel de hoofdonderwerpen hebben, maar geen
verhaallijn.
Als je al deze opgenomen beelden terugkijkt ben jij waarschijnlijk de
enige, die er een touw aan vast kan knopen en weet wat al die beelden
betekenen. Een shot van een gevel van een oud pand, de besneeuwde
bergen van een wintersportvakantie of het dagje aan het strand krijgen
immers pas betekenis, als ze worden ingekaderd in een logisch verhaal.
Zouden we deze beelden zonder
het bedenken van een verhaallijn
gaan monteren, dan is de kans groot,
dat de uiteindelijke film voor de
neutrale kijker niet interessant is om
naar te kijken. Die verwacht namelijk, dat de beelden verklaard worden, zodat ze aan kracht en betekenis winnen. Het is de taak van de filmmaker of editor om die verhaallijn
tijdens de montage te bedenken en te creëren.
Het bedenken van een verhaallijn voor een film met één onderwerp,
bijvoorbeeld een verjaardag, een etentje of het buurtfeest is eenvoudiger,
dan wanneer je een lopend verhaal wilt bedenken voor het monteren van
een vakantiefilm. Daar passeren immers meerdere onderwerpen de revue, die samen ook weer een logisch geheel moeten vormen. Om die reden
nemen we de montage van een vakantie in Turkije als voorbeeld in dit
verhaal.

E
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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Dat neemt niet weg, dat wat voor film je ook maakt, de eerste stap zal
zijn: het inrichten van je projectmappen op je pc en het verzamelen en
spotten (bekijken) van al het aanwezige beeldmateriaal. Deze stap is best
belangrijk, zeker wanneer de vakantie al een poos geleden heeft plaats
gevonden. Door de jaren, denk ik,
wijzer geworden heb ik een standaard moedermap met submappen
voor mijn projecten gemaakt waarvan ik de submappen kopieer naar de
map voor het nieuwe project en verwijder of aanvul, wat ik denk nodig
te hebben.
Bekijk al het beeldmateriaal en
maak vooral aantekeningen van de
videoclips die goed, opmerkelijk, of
slecht zijn. Na het bekijken van alle
clips kan je beginnen met het nadenken over de verhaallijn. Het is
makkelijker, als je de shots daarvoor
in stukken opdeelt al naar gelang het
onderwerp. Dit kan op verschillende
manieren en is ook afhankelijk van
de mogelijkheden van het programma.
Je kan bijvoorbeeld de tijd als
rode draad voor het verhaal kiezen
door de film op te delen in stukken per dag of per week. Daarnaast is het
misschien mogelijk om het verhaal te vertellen door de belevenissen van
individuele personen te belichten. In ons voorbeeld kiezen we ervoor de
film op te delen naar de onderwerpen of excursies, welke we bezoeken.
Denk hierbij aan stedentrips, de bezoeken aan het strand, de omgeving
zoals bergen en vergezichten of bijvoorbeeld het leven in het hotel.
Welke indeling je ook voor je verhaal kiest, hou daarbij altijd in de
gaten of er voor de verschillende stukken van de montage genoeg beeldmateriaal is. Heb je veel shots van een bepaald onderwerp, dan kan je
er een aparte film aan besteden.
Als je voor een bepaalde indeling hebt gekozen, maak je daarvoor in

het projectenvenster de specifieke mappen aan op tijd, personen of onderwerpen. Vervolgens bekijk je alle beelden nog een keer, om ze daarna in de juiste mappen te ordenen. Als dat is gedaan, is er een keurig
overzicht van de
omvang van het
beeldmateriaal per
onderwerp. Als je
maar één dag op
het strand bent
geweest en tien
steden hebt bezocht verschilt die
omvang waarschijnlijk enorm
van elkaar. In dat
geval kan je er
voor kiezen de onderwerpen met veel beeldmateriaal nog verder te categoriseren. Maak dan bijvoorbeeld voor elke activiteit nog een aparte
map aan.
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De verhaallijn begint nu al enige vorm te krijgen, want we hebben een
onderwerp (de vakantie), de aktes of hoofdstukken (steden, strandbezoek, hotel) en de sequences of tijdlijnen (individuele stedentrips of
verschillende dagen of gebeurtenissen in het hotel).
Het eerste wat je moet achterhalen bij het samenstellen van een sequentie of tijdlijn is hetgeen je aan de kijker wilt vertellen. Soms is dit
glashelder. Als je een dagtrip maakt vanuit je vakantieadres om in de
historische opgravingen in Efeze en de bibliotheek van Celsus te bezoeken, dan kan de reis er naar toe en het etentje onderweg erg leuk zijn.
Aan de andere kant kan je je afvragen, afhankelijk van de doelgroep, is
dit interessant voor de kijker, maar het belangrijkste is het bezoek. Dat
moet de kijker dan ook mee krijgen.
Veel lastiger is het te bepalen, wat er nou zo bijzonder was aan bijvoorbeeld de stedentrip naar Istanbul, hier kan je je afvragen of het de
schoonheid van stad zelf was die je boeide, de gezelligheid die er heerste of toch het bekijken van de historie van de stad? Hetzelfde kan je je
afvragen bij het bezoek aan het strand. Was het de hitte, de drukte of
juist de totale ontspanning die het dagje zo bijzonder maakte?
Meestal kom je achter de belangrijkste reden, omdat je het simpelweg weet of omdat de beelden voor zich spreken na het spotten ervan.

Een voorbeeld. Stel dat je het uitstapje naar Selçuk en de opgravingen
van Efeze wilt vormgeven. In de submap Efeze in je projectvenster

bevinden zich alle videoclips. Na het bekijken van deze clips constateer
je, dat je deze dag eenvoudig kunt opdelen in een aantal scènes. Je hebt
een paar beelden van de reis er naar toe, enkele beelden van de stad
Selçuk en veel beelden van het opgravingen zelf en tenslotte beelden
van de adembenemende terugreis, waar er ook nog eens een stop werd
gemaakt bij de tempel van Artemis. Voor de sequence Efeze zijn er dus
zes mogelijke scènes ter beschikking om het verhaal te vertellen.
Zoek nu van elk scène dat specifieke shot op, dat het verhaal vertelt
van die scène. Afhankelijk van het montagepakket dat gebruikt wordt,
kan je dat specifieke sleutelframe toekennen aan de thumbnail van de
clip, die wordt getoond in het projectvenster of je kopieert de clip en
verwijdert de overige frames, zodat alleen het sleutelframe overblijft.
Vervolgens plaatst je deze zes sleutelframes op het storyboard of op de
tijdlijn van het montagepakket. Deze stap wordt daarna voor elke sequence of hoofdstuk herhaald welke in de montage wordt gebruikt.
Je kunt voor het ordenen van de sequences verschillende methodes
toepassen. De meeste montagepakketten tegenwoordig ondersteunen het
gebruik van meerdere sequences. In dat geval maak je eerst de verschillende sequences aan om ze daarna te combineren op één tijdlijn. Het
grote voordeel daarvan is, dat je het overzicht behoudt, doordat de montage in kleinere stukken wordt verdeeld. Biedt het programma niet de
mogelijkheid om meerdere sequences aan te maken, dan kan je gebruik
maken van markers.
Als alle sleutelframes van de verschillende scènes, onderverdeeld per
sequence, overzichtelijk op de tijdlijn staan kan je het verhaal verder
vormgegeven door hier structuur in aan te brengen. De bedoeling van
deze structurele fase is om te kijken, wat er werkt en wat niet, door de
shots op elkaar af te stemmen. Door de sleutelframes van elke scène in
volgorde aan te passen, kan je nu het verhaal van de sequence vertellen.
Hoe dat verhaal is opgebouwd kan het beste bepaald worden aan de
hand van de eigen beschikbare beelden. Soms zal de climax van het
verhaal (het bezoek aan het museum, het uitzicht van de hoogste berg
of de stralende lach van geluk op het strand) aan het eind willen laten
vallen, terwijl je er op andere momenten er juist mee wilt beginnen.
Je kan daarbij de chronologie van die dag hanteren door met de reis
te beginnen, de stad te tonen, de wachtrij, het museum en de terugreis,
maar je kan die de chronologisch volgorde ook loslaten. In dat geval
gebruik je bijvoorbeeld de beelden van de terugreis gecombineerd met
die van de heenreis om direct bij het museum aan te komen. Tijdens het
tonen van de beelden ziet de kijker, dat het daar enorm druk is, maar dat
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Hetgeen belangrijk is, heb je ongetwijfeld (bewust of onbewust) het
meest in beeld gebracht. Als geen enkel beeld voor zich spreekt en je
kunt het belang ervan niet achterhalen, dan moet je jezelf afvragen of je
dit onderwerp wel apart ter hand moet nemen. Want als het shot niet
duidelijk is, is dat voor de kijker al helemaal niet. Een nietszeggend shot
van iets in het verhaal lijdt alleen maar af of schept verwarring bij de
kijker.
Dat betekent niet dat je deze beelden niet kunt gebruiken. Shots van
mooie gebouwen, steegjes, maar ook bergen en mensen op het strand
zijn ook te gebruiken in combinatie met andere stedentrips, bergen en
strandopnames. Dat is nu het mooie van monteren, we gebruiken beelden om suggesties op te wekken of om een sfeer te creëren, die het totale verhaal ten goede komt. Niemand die je zal vertellen, behalve misschien degene die bij de trip aanwezig waren, dat het beeld of de volgorde van de vakantieactiviteiten niet kloppen met de werkelijkheid. Natuurlijk moet je er daarbij wel opletten, dat het totale plaatje blijft kloppen; een shot van het strand met volle zon en heldere lucht naast een
shot van het strand met een bewolkte lucht, valt natuurlijk wel op.
Nu we weten wat we willen vertellen per sequence, kan je de beelden
gaan selecteren die je wilt gebruiken om het verhaal te vertellen. Ook dit
doe je alleen op hoofdlijnen door de sleutelframes te selecteren voor
elke scène, die je wilt gebruiken om de sequence op te bouwen.
De sleutelframes of key-shots bevatten enkel die shots waar het in die
specifieke scène
om draait. Om
die shots te kunnen bepalen,
bekijk je de specifieke shots van
dat onderwerp
nog een keer
zeer nauwkeurig.
De sleutelframes
van de verschillende scènes komen dan waarschijnlijk vanzelf in je op.

het nog wel drukker kan worden, omdat er nog een enorme wachtrij
staat.
Je werkt alle sequences af, om daarna ook deze sequences in een
logische volgorde te plaatsen. Daarbij hanteer je dezelfde principes als
bij het structuur geven aan de sequences zelf.
Welke sequence is in het totale verhaal het belangrijkste? Hoe kan je
naar dat belangrijke punt toewerken met de andere sequences? Vaak is
het een kwestie van uitproberen om te kijken, wat er werkt of wat niet
en waar je de knip legt. Als je de tijdlijn daarna in z’n geheel bekijkt,
merk je vanzelf wat er werkt of waar je nog aan de structuur moet sleutelen.
Na het structureren van de sleutelframes en de sequences is de basis
van het verhaal wat je wilt vertellen klaar en kunnen de individuele
shots, waaruit elke scène bestaat op de tijdlijn worden geplaatst door de
complete videoclips te gaan gebruiken per sequence. Voordat dit gebeurt, is het verstandig eerst het project op te slaan en het daarna nog
een keer op te slaan onder een andere naam en ook indien natuurlijk
aanwezig op een andere schijf. Mocht er iets gebeuren, dan is er altijd
nog de originele opzet van uw verhaal.
Als je nu de sequence afspeelt, zal je merken, dat er van de verhaallijn nog maar weinig terug te vinden is. Allereerst bevatten veel scènes
shots, die er niet in thuis horen of de shots zijn niet voldoende getrimd.
Denk hierbij aan een ongewenste zwenking van de camera en bijvoorbeeld de beelden, waarop te zien is, dat u de camera instelt. Snijd of trim
al deze beelden weg, zonder de volgorde van de clips aan te passen.
Door het bewaren van de alternatieve shots heb je altijd extra beelden
ter beschikking, als je straks in de fijne montage de scènes gaat monteren. Hetzelfde doe je nu voor alle shots van hetzelfde onderwerp, die
geschoten zijn vanuit verschillende posities. Ook deze shots zijn later
goed te gebruiken in de fijne montage. Herhaal deze opschoonstappen
voor elke scène in elke sequence.
Nadat alle scènes zijn opgeschoond van onbruikbare shots, zal de
verhaallijn weer zichtbaar worden. Je bent nu aangekomen op het punt
dat je aan de fijne montage kan beginnen. In die stap ga je de shots op
maat snijden, zodat elke scène en sequence goed loopt. Hoe je dat kunt
doen en waar je dan op moet letten vertellen we in het volgende deel
van deze serie.
!
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GOEDENDAG ALLEMAAL
Monique Veerman en Ad Staal
ier een berichtje over ons. Ten eerste hoe gaat het met jullie?
Met ons gaat het goed. Het is een bizarre tijd. Dit mag je wel en
dat mag je weer niet. Het
werk gaat voor ons gewoon door. Ad werkt vanuit huis
en Monique werkt op het werk
(wel met de Coronamaatregelen,
wat best wel eens lastig kan zijn),
omdat ik met te gevoelige informatie werkt. Waar het werk onmogelijk is om het van huis te
doen.
Op 29 april van dit jaar hadden
wij besloten om er nog een hond
bij te nemen. Ook leuk voor onze
andere hond. Het is een Mechelse
herder geworden van nu alweer
10 maanden oud. Op de foto is de
grootste Mechelse herder 3 jaar

H

en de andere is de jongste
hond, toen was hij 4 maanden. Foto op de bank is
Branco nu 10 maanden en
de andere foto is Maylo nu 3
jaar.
In september zouden wij
naar Mallorca gaan, maar
helaas was dit geannuleerd
vanwege het Coronavirus.
Wat wel erg jammer was,
omdat Monique daar haar 50e verjaardag wilde vieren. In plaats van
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naar Mallorca zijn wij een week
naar Alden geweest in Drenthe, wat
ook leuk was.
Ad heeft last van galstenen en
binnenkort wordt hij geopereerd en
wordt zijn galblaas en de galstenen
verwijderd.
Buiten kan je mooie foto’s maken en natuurlijk ook filmen. Hou
vol en laten we straks hopen, dat
alles weer normaal gaat worden.
Blijf vooral gezond en let op elkaar.
Dat iedereen straks weer naar de
avonden kan komen op de filmclub.
Wij wensen iedereen fijne dagen
ook al is het een bijzondere tijd en
een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Groetjes Ad en Monique
!
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FILM EN FOTO MET MOBIEL
Ben van der Stigchel
e laatste tijd heb ik wat vragen gehad over het importeren naar
de tijdlijn van een film of foto, die gemaakt is met een mobiele
telefoon, waarbij zwarte balken aan de zijkant ontstaan bij het
importeren en plaatsen op de tijdlijn. Er is dus duidelijk verticaal gefilmd of gefotografeerd met het mobieltje. Typisch is. dat als er
een landschap wordt gefilmd het horizontaal gebeurt en bij het filmen
van een persoon verticaal wordt gefilmd.
Ik kwam dit probleem ook regelmatig tegen op spreekbeurten bij
schoolobjecten. Niemand vond het erg en helemaal onbelangrijk, dat die
balken aan de zijkanten waren te zien.
“Als ik met mijn mobieltje horizontaal ga filmen, dan worden de
personen te klein”, was meestal het antwoord. Het is natuurlijk ook een
gewoonte om je mobieltje verticaal te houden. Eerlijk gezegd betrap ik
mijzelf er ook weleens op, dat ik “in de haast van het moment” mijn
telefoon of tablet verticaal vast houd.
In het clubblad van september heeft Jan Smeets de technische
kant al belicht van het filmen met je mobieltje, dus dat ga ik niet herhalen want dat artikel was duidelijk genoeg.
Op één van onze computeravonden heb ik al eens uitgelegd, wat
de mogelijkheden zijn om de zwarte balken te verwijderen op de tijdlijn
bij verticale beelden. Het principe is bij elk montageprogramma gelijk,
dus dat kan het probleem niet zijn. Er wordt tegenwoordig steeds meer
gefilmd met het mobieltje en dat kan ook wel, maar om goede beelden
te schieten heb je toch wel een goed mobieltje nodig, omdat de beeldkwaliteit een grote rol kan gaan spelen als je film of foto in een montageprogramma gaat uitvergroten, ook al is het maar heel weinig. Op je
mobieltje lijkt het heel wat, maar als je het gaat bewerken naar een groter formaat valt het meestal vies tegen. Het kan ook zijn dat het mobieltje door onwetendheid niet goed is ingesteld op het formaat videofilmen.
Voor degenen, die het niet meer weten of er die avond niet bij
waren heb ik een verkorte versie op papier gezet om je herinnering weer
een beetje op te frissen. De uitleg is voor Studio, maar geldt op ongeveer dezelfde manier voor andere programma’s. Deze manier is vooral
voor foto’s die verticaal staan.

D

18 Prettige Feestdagen

Zet de foto op de tijdlijn op een bepaalde lengte. In de media-editor is
een functie ROTEREN beschikbaar als het nodig mocht zijn. Zet de
scrubber even naast de foto. Ga nu naar het tekst invoegen (T). Verwijderd de tekstlaag. OK.
Zet nu het lege tekstvlak onder de foto. Maak het lege tekstvlak
even groot als de afbeelding. Klik weer in het tekstvlak op: Bewerken
TITEL. Ga nu naar ACHTERGROND INSTELLINGEN.
Klik in de ACHTERGROND DROPZONE. Ga met het PIPETJE naar het kleurenvlak en kies een kleur uit de foto voor de achtergrond. Kies een kleur die het meeste bij de afbeelding past. Links of
rechts.
Met het pipetje kan je ook ergens in de film of foto klikken om een
specifieke kleur te krijgen.
Het hele kleurenvlak heeft nu als achtergrond dezelfde kleur.
Onder het kleurenscherm staan er nog twee mogelijkheden om het kleurenvak te arceren. Heb je een fotogebruik in de dropzone als achtergrond, ga dan naar VERVAGEN in de media-editor. Hoe zwaarder je
vervaagt, hoe onduidelijker de foto wordt. Hier kan je ook een film
VERVAGEN en als achtergrond gebruiken, maar ik vind het dan erg
onrustig worden.
Met 2D-3D of het BIB effect kan je de foto opschuiven naar een
zelfgekozen POSITIE.
In deze functie kan je ook gaan bijsnijden, zowel aan de zijkanten als de onder- en bovenkant, zodat je ook eventueel een vierkante
film of foto krijgt. Zelf vind ik het beter overkomen, als er aan de
boven- en onderkanten bij een foto ook een zwarte balk staat, maar dat
is persoonlijk. Er is natuurlijk ook een mogelijkheid om eerst de foto uit
te snijden in Photoshop, maar dat is weer een heel ander verhaal.
Ergens heb ik gelezen, als nieuwe ontwikkeling, dat er in de nabije
toekomst vierkante video’s op de mobieltjes gezet kunnen worden (1:1).
Vooral op de sociale media is men al enkele jaren volop aan het experimenteren met vierkante video’s. Logisch, want de stap van deze media
verschuift steeds meer van de huiscomputer naar de mobiele telefoon of
tablet. Videoplatformen hebben al aangegeven, dat een app op nieuwe
mobieltjes binnenkort alle videoformaten gaat ondersteunen. Zo heb je
dus nooit meer zwarte balken alléén bij een horizontale video.
Er zit dus echt toekomst in vierkante video’s, als je veel je mobieltje gebruikt. Je kent het wel. Je wilt een video op je mobieltje laten
zien, maar dan moet eerst je mobiel draaien van horizontaal naar verti19 Prettige Feestdagen

caal en met het volgende filmpje weer van verticaal naar horizontaal. Je
wordt er draaierig van. Bij
vierkante video’s heb je dit
probleem niet. Of je het mobieltje nu liggend of staand
houdt, een vierkante video
is altijd goed in beeld. Het
oneindige draaien is dus
verleden tijd met een vierkante video maar het zal
wel even wennen worden.
Dit is alleen maar van toepassing voor films op je mobieltje en het duurt
nog wel even, volgens de media, voor het zover is. Het lijkt mij, dat als
je vierkante films krijgt met aan alle kanten zwarte balken de mobieltjes
ook vierkant moeten worden. Ik ben benieuwd.
Op dit moment zijn de videomontageprogramma's nog niet geschikt om de vierkante beelden te verwerken naar een filmmontageprogramma, zoals wij die nu zijn gewend. Via de instelling van je montageprogramma kan je het formaat van de beelden wel veranderen, maar het
blijft een rechthoekig beeld. Zelf heb ik geprobeerd om eens een filmpje
te maken met alleen maar vierkante beelden. Via de media-editor 2D-3D
effecten kan je de filmpjes zo bijsnijden dat ik vierkante beelden krijg.
Het was geen succes want de computer en het TV-scherm blijven rechthoekig en het totaal was zeer onoverzichtelijk en rommelig. Voorlopig
houden wij ons nog maar bezig met onze gewone camera en blijven wij,
bij gebruikmaking van verticale films en foto’s, met zwarte balken aan
de zijkanten zitten.
Ook al wordt het straks normaal dat je vierkant kunt filmen op
je mobieltje, bij het monteren op de tijdlijn blijf je met het balkenprobleem zitten.
!

DV-BANDJES
Jaap Huisman

I

k heb 4 ongebruikte (nog ingepakte) DV-bandjes van de merken
TDK (2x) - Maxell en Sony, alsmede een cleaning cassette gratis
beschikbaar. Als er iemand van de SGD belangstelling mocht hebben, kan hij/zij zich bij mij melden.
!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Joke de Graaf

E

r gaan alweer berichten, dat de tweede coronagolf aan kan houden
tot maart. Dat betekent, dat er vooralsnog geen clubavonden gaan
starten. Toch hopen we dat de leden regelmatig hun weg naar de
website weten te vinden, of gewoon onderling contact zoeken.

WEBSITE
In deze Explicateur geeft Jan Smeets de aftrap voor een cursus Videofilmen. Deze zal via de Explicateur, maar ook via de website gecontinueerd worden. Ook dit deel is interactief, dus via de website vragen stellen, ingaan op het onderwerp, het is allemaal mogelijk. Maak er gebruik
van.
Cor Vermeulen heeft ook een mogelijkheid aangegeven om, net als op
een clubavond, via de website actief te reageren. Ook dit is interessant
en ik hoop, dat veel leden hier gebruik van durven maken.
Films inleveren, al dan niet met het verzoek van tips en trucs, zijn natuurlijk ook nog altijd van harte welkom.
Via de rubriek Even bijpraten zie je meteen, of er nieuwe items bijgekomen zijn en regelmatig zullen we ook e-mails rondsturen om hier op te
attenderen.
Stap ook over de drempel, als je dit medium lastiger vindt dan de clubavonden. Het ledendeel is uitsluitend door leden van de club te zien, dus
valse schaamte is geen optie.
We willen de website blijven vernieuwen en aantrekkelijk houden voor
de bezoekers. Daarom zijn we op zoek naar foto’s van onze SGD. Heb
je ergens foto’s liggen, stuur ze op naar onze webmaster Aart Versendaal.
DECEMBERMAAND
De decembermaand is ook voor onze SGD altijd een drukke maand. De
jaarwedstrijd en feestdagen, waar we aandacht aan besteden. Los van
corona hadden we al het idee om de jaarwedstrijd te verplaatsen naar de
januarimaand en het zou dan van de projectieduur afhangen, of dit op
een zaterdag dan wel op een gewone clubavond plaats zou vinden.

Ook wordt er aandacht besteed aan decemberfilms. Het is
altijd leuk zo’n avond, waarbij allerlei soorten decemberfilms vertoond worden. Helaas kunnen al deze feestelijke
dingen niet plaats vinden, maar niet getreurd, via de email is de oproep gedaan om decemberfilms in te sturen voor de website. Dit kan over een van de feestdagen in deze maand gaan, gewoon een verslagje,
of een grapje. We sturen elkaar altijd kerstkaarten. Stuur eens een groet in via de website. In
alle gevallen hoop ik, dat ook de leden, die
zich liever op de achtergrond houden meedoen
via de website.
CONTRIBUTIE
Al diverse contributiebetalingen voor 2021 zijn inmiddels binnen. November is voorbij en gelukkig hebben we geen opzeggingen ontvangen.
Dat verheugt ons en maakt, dat zodra de mogelijkheden er weer zijn we
er weer met plezier aan de slag zullen gaan met een inspirerend programma. Denk eraan, dat de contributie voor het einde van het jaar
betaald dient te zijn.
FILMACTIVITEITEN
De filmactiviteiten van onze SGD staan jammergenoeg ook op een laag
pitje. Voor het Themafestival is nog geen nieuwe datum geprikt. Wel
hopen we, dat er nog meer films gemaakt worden, dan nu al opgegeven
zijn. Het kan nog steeds!!! Het onderwerp roept op tot veel mogelijkheden. Achteraf bedacht ik, dat mijn film over de molens uit de Zaanstreek
ook over ambachten ging. Laat je hersens kraken en maak een film.
hetzelfde verhaal kan ik natuurlijk vertellen over de feuillefilm. Door
de maatregelen kan er nog steeds niet gefilmd worden. We hopen maar,
dat de spelers niet al te snel verouderen, want dan moeten er weer rimpels weggewerkt worden.
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.
3 en 9 november en 1 en 7 december - Compilatie van herfstfilms
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De herfst is bij uitstek een jaargetijde voor mooie natuurbeelden. Dat
weten we ook bij de SGD en regelmatig maken onze leden herfstfilms.
In 2015 werd er ook een opdracht tot het filmen van de herfst gegeven.
In de uitzending van 3 en 9 november zagen we Herfst symphonie van
Arie Bezemer† en films met de titel Herfst van Ben Kleinjan, Aart Versendaal en Ruud Meyer.
Op 1 en 7 december is het de beurt aan Herfst in Dubbeldam van Henk
Nieboer. Ben van der Stigchel en Chris Schepers gaven beiden hun film
de titel Herfst 2015.
Compilaties van genoemde films zijn speciaal voor deze gelegenheid
door onze archivaris Henk Berendsen gemaakt.
Het bestuur wenst iedereen, ondanks corona, een fijne decembermaand
toe met fijne feestdagen, die jullie hopelijk in goede gezondheid kunnen
vieren.
We danken onze adverteerders voor het in ons gestelde vertrouwen en
hopen dat zij ondanks corona goede zaken zullen doen.
!

AGENDA
CLUBAVONDEN SGD
zie ook: www.videoclub-sgd.nl
TOT NADER ORDER ZIJN ER HELAAS GEEN CLUBAVONDEN.
Geplande data:
2021
2021
2021
website
ledendeel

Themafestival Ambachten. Opgeven bij Jan Smeets.
Jaarwedstrijd SGD
Instapcursus SGD
Start cursus van Jan Smeets, zoals begonnen in deze Explicateur
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:
achterzijde buiten - Mythos
achterzijde binnen - Vos belevingen

9 De Griek
16 Rotronica
23 Cave Michel

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