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Van de voorzitter
Laatst las ik in een tijdschrift een interview met de succesvolle schrijfster
Esther Verhoef, die vertelde hoe een idee tot het schrijven van een boek
bij haar ontstaat.
Esther, “Het begint altijd met emotie. Ik moet eerst een gevoel hebben.
Dat is voor mij de bron van alles. Als iets me raakt, dan ga ik erover
schrijven. We zaten eens op een dag met een aantal bouwvakkers aan
een grote tafel te eten. Iemand vertelde dat een van die jongens in de
gevangenis had gezeten. Dat loopt in je huis, met je kinderen, je katten.
Je vertrouwt ze maar je weet niets van ze. Gaaf, dacht ik bij mezelf, daar
zit een thriller in. Toen werd de roman die ik wilde schrijven ineens een
thriller”.
Als je er zo instaat dacht ik bij mezelf, heb je wel een goede basis. Vaak
kom je bij ons amateurs filmpjes tegen waar het technisch allemaal wel
in orde is. Toch mis je iets. Gaat het onderwerp over een dorp, stad of
streek, ontbreekt het menselijk aspect. Een geweldige kunstenaar aan
het werk. Wie is die man nu werkelijk? Of ligt het aan die monotone
voice over die het verhaal kracht moet bijzetten?
Het komt niet binnen. Dan kunnen de beelden nog zo mooi zijn, Je voelt
het niet. En dat is zo jammer van het vele werk en de tijd die je erin
steekt. Esther Verhoef zal niet de enige zijn die op haar manier een
creatief proces begint. Wij kunnen er in ieder geval iets van opsteken.
De Olympische winterspelen 2018 in Pyeongchang zijn voorbij. Prachtig
om te zien hoe al die sporters met enorme inspanning een topprestatie
leverden met het doel één van die drie metalen medailles te
bemachtigen. Die droom werd voor een aantal van hen waarheid.
Anderen gaan huiswaarts met enige telleurstelling.
Mijn bewondering gaat naar al die atleten maar ook naar die vele
cameramensen die daar in de kou en snijdende wind hun werk stonden
te doen. Zij maakten die fraaie beelden waar wij zittend in een warme
huiskamer van konden genieten. Zij zagen die momenten van triomf en
emotie en wisten dit voor ons te vangen.
Ik had het toch over of iets binnenkomt of niet. Nou dat kwam het, het
was genieten. Een beter bewijs is er niet.
Gerard van Schie
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Geheel volgens traditie kwam het overgrote deel van onze leden en
partners op dinsdag 9 januari in restaurant Oriëntal Palace om half
zeven bijeen om met elkaar het glas te heffen op een nieuw jaar vol
gezondheid en filmische uitdagingen. Een ander sfeertje heeft ook wel
wat. Tenslotte hebben we het, het hele jaar over filmen. Moedig dat
Lieke van Tol de uitnodiging had aanvaard en aanwezig was. Jammer dat
Henk Zonneveld er niet bij kon zijn omdat zijn gezondheid dat niet toe
liet.
Nadat ieder zijn of haar plek aan tafel had ingenomen kon de bediening
het voorgerecht en soep uitserveren. Voorzitter Gerard van Schie nam
kort het woord om iedereen namens het bestuur welkom te heten. Hij
kwam in het kort nog even terug op recente clubavonden en gaf uitleg
over de grote opruimactie van het archief. Hij liet enkele voorbeeld
documenten en foto’s zien, die natuurlijk wel bewaard gaan worden.
Ook zal nog worden bekeken of een deel van DVD’s gedigitaliseerd gaat
kan worden. Wat als geheel aan archief blijft bestaan is nu goed te
overzien.
Intussen werd het Cantonees/Indonesisch buffet in gereedheid gebracht
en kon vervolgens iedereen genieten van een divers aanbod aan
gerechten. Het was zoals voorgaande jaren weer voortreffelijk.
Na een afsluitend kopje koffie of thee ging iedereen tevreden
huiswaarts.
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Verslag clubavond 22 januari - Opfrisavond monteren
met Magix
Op deze 2e vervolgavond gaf Henk Westerhof nog even in het kort een
uiteenzetting hoe de mappenstructuur op de computer in elkaar steekt,
waar je het beste het binnenkomende filmmateriaal kunt opbergen en
een projectmap kunt aanmaken.
Vervolgens nam hij alle basisinstellingen van het Magix
montageprogramma door waaronder de formaat instelling, die vrijwel
altijd op 1920 X 1080 gezet kan worden. Frame-instelling op 25
frames/sec en Proxibestanden uitzetten.
Tip!
Het aanmaken van een projectmap is belangrijk. Het beeldmateriaal
vanuit je camera wordt er naar toe gekopieerd. Verder zullen alle tijdens
de montage uit te voeren handelingen en opdrachten in deze map
worden opgeslagen. Zo blijft alles keurig netjes in één map. En is alles
ook goed terug te vinden.
Wat zagen we allemaal op het scherm?
Henk gaf uitgebreid uitleg over alle bedienknoppen die op het scherm
zijn te vinden. Om er een paar te noemen: T = titelgenerator, de
magneetafbeelding zorgt ervoor dat alle lossen stukjes film keurig tegen
elkaar aan klikken, de schakelafbeelding die geluid en beeldstrip
ontkoppelen en koppelen, enz. Maar je grootste vriend is de UNDO
knop. Deze zul je vaak in het begin veel gebruiken. (Met instellingen kun
je het aantal stappen die je terug wilt aangeven.)

Na de pauze ging Henk met het gekopieerde filmmateriaal aan de slag
en liet een aantal basis montage mogelijkheden zien aan de hand van
een scène uit 'Van architect tot molenaar'. Bijvoorbeeld, hoe om te gaan
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met de verschillende sporen. Hoe combineer je beelden van twee
verschillende camera's. Wat zijn de mogelijkheden binnen MAGIX met
geluid. Hoe monteer je voorgetrokken geluid en wat zijn de
mogelijkheden van de titelgenerator.
Dit verslag is geen uitgebreide handleiding. Deze heeft Henk recentelijk
bijgewerkt en is voor leden en cursisten digitaal beschikbaar.
De positieve reacties van de
leden en andere
belangstellenden van buiten de
club, geven weer dat het
organiseren van enkele avonden
met gerichte aandacht voor
computergebruik en
montagesoftware voor iedereen
verhelderend werkt.
Niets is namelijk zo frustrerend om erachter te
komen dat je het filmpje dat je wilt gaan
monteren niet kan monteren, omdat er
problemen zijn met Windows programma of dat
je het beeldmateriaal niet meer kunt vinden of
met welk montageprogramma dan ook niet
verder kunt. Gelukkig zijn er dan altijd nog de
meer ervaren leden om op terug te vallen.
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Het 44e Cinefleur-filmfestival in Leiden.
Zaterdag 27 januari was het weer zover. Het traditionele filmfestival
waaraan vijf amateurfilmclubs zich hebben verbonden trapte af in het
mooie theater Ins Blau in Leiden.
Het Cinefleur-filmfestival is een wedstrijd tussen amateurfilmclubs uit de
regio.
Vier videoclubs streden om de Cinefleur-wisselprijs.





Videoclub Aalsmeer
Close-Up” uit Haarlem
Noordwijkse Film- en Videoclub”
Amfi’66” uit de Bollenstreek.

De “Leidse Video en Smalfilm Liga”, organiseerde de wedstrijd en deed
dit jaar dus niet mee. De vier deelnemende clubs leverden ieder drie van
hun beste films aan, die bij elkaar niet langer mochten duren dan 30
minuten. Een samengestelde jury van drie doorgewinterde filmers
beoordeelde alle films voorafgaand aan het festival. De filmclub met de
beste vier films won de Cinefleurfestival-trofee 2018. De maker van de
film met de meeste punten ontving de individuele filmprijs .
Winnaar werd Filmclub Close Up uit Haarlem. We feliciteren hen van
harte met hun mooie films. Videoclub Aalsmeer werd helaas laatste van
de vier, maar bij de score van de individuele films behaalde de film
"Abel, van architect tot Molenaar" van Jan Ran en Henk Westerhof een
tweede plaats. Individueel winnaar was de film van Close-Up: 'Dit wordt
hem' van Marcel
Geeve en Piet
Wullums.
De videoclub Aalsmeer
is volgend jaar
gastvereniging voor de
45e editie van dit
festival.
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Verslag clubavond 5 februari
Bevriende filmers in Aalsmeer op bezoek.
Oud Kaag & Braassem leden Annie Akerboom, Gert Vergunst, Jan van
Schooten en Koos Krul waren deze avond bij ons op bezoek. Een
afspraak die al een tijd geleden was gemaakt werd sportief door hen
nagekomen. De vier enthousiaste filmers hadden een leuk gevarieerd
programma meegenomen waaronder de winnende film van het NH’63
Opdrachtfestival: “De Wending”.

Op weg naar deze clubavond was het koud buiten. Toepasselijker kon
het niet, dat Annie Akerboom de spits afbeet met haar korte film:
“Hartje Winter”. Een film over het ijszeilen op de Westeinder plassen.
Een sport die al dateertuit 1840 met een aantal fraaie klassieke schepen
met originele namen als “Houten Klaas”enz. Vol in de wind halen de
schepen ruim 100 km per uur. En dat is hard zo laag bij de grond. Een
leuke film die Annie nu heel anders zou monteren, maar dat is voor
vrijwel elke film van toepassing als je er een aantal jaren later weer eens
naar kijkt.
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“De Zeven Tuinen”was een film naar aanleiding van een clubopdracht.
Gert Vergunst monteerde fraaie beelden op dit lied van Elly ZuiderveldNieman die ook zelf de tekst en muziek maakte.
Er groeide een boom in de tuin van het leven
Met armen die reikte tot ver in de lucht
En steeds als de takken hun vruchten verloren
Werden er duizenden mensen geboren
En eens op een dag kwam ook ik uit zo’n vrucht
In de tuin van het leven
De tekst van het eerste couplet laat een beetje zien dat er heel wat
creativiteit aan te pas moet komen om hier beeld bij te bedenken. Gert
was daar aardig in geslaagd.
“Senegal” was een vakantiefilm van Jan van Schooten. Een tweede
gemonteerde versie waarin Jan de overgangen had aangepast. Jan gaf
aan dat het inspreken van teksten niet zijn sterkste kant was, daarom
had hij verklarende teksten ingemonteerd. Deze waren echter wel wat
aan de grote kant wat storend overkwam. Een fragmentarisch
gemonteerde film waar mooie beelden in zaten die een goede indruk
gaven van het leven in Senegal.
Koos Krul liet zijn film “Current Water”zien. Mooie fotografische beelden
van de gletsjer watervallen in IJsland. Een land waar hij graag komt om
te wandelen door de schitterende natuur. De film was gemonteerd op
bijpassende muziek van componist Philip Glass. Een Amerikaanse
componist die de naam heeft minimalistische muziek te maken, maar
het zelf omschrijft als Theater muziek.
De film “Leendert de Boerspolder” van Annie Akerboom en Gert
Vergunst gaf een inkijk in een uitgebreide “dijkbezwijkproef” van het
Hoogheemraadschap Rijnland. Een test waarin de theorie over de
sterkte van veenkades aan de praktijk wordt getoetst. De zes hectare
grote polder bij Schiphol, die geheel omringd is door het water van de
ringvaart van de Haarlemmermeer, is inmiddels alweer voor een groot
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deel teruggegeven aan het water, zo konden de deelnemers aan de
boottocht met eigen ogen zien.
Een grappig detail: De voice over gaf een goede uitleg, maar Annie was
achteraf niet zo tevreden. Niet dat hij de tekst niet goed uitsprak, maar
het probleem zat meer in het nieuwe gebit van de man. Hij sliste een
beetje, moest duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe situatie.
De film ”Sri Lanka” van Jan van Schooten ging over een olifantenopvang.
Er waren enkele beelden van het straatleven waar de olifanten deel van
uitmaakten, maar meer was te zien van het bad dat ze namen in de
rivier. Een leuke film die een goede indruk gaf hoe men daar met die
dieren omgaat.
In afwachting van de film “De Wending”, de laatste clubfilm van Kaag &
Braassem die door nog onbekende oorzaak vanaf stick niet wilde
starten, vertoonde Annie Akerboom de film “Grasmaaiers in Kaag &
Braassem”. Een film
waarin de schapen en
hun herder Elco Hoekxem
de hoofdrol speelde, met
de bedoeling
verschillende stukken
grasland in
Roelofarendsveen te
begrazen. Goede
verhelderende interviews
met de schaapsherder
zelf maakten deze film erg leuk en informatief om naar te kijken.
Ondertussen had Henk Westerhof thuis zijn laptop opgehaald en
opgestart. Gelukkig lukte het deze keer wel de film “De Wending” op te
starten.
De film “De Wending” is een gespeelde documentaire over de jonge
vrouw en moeder Linda met haar zoon Bram. Zij moet leren omgaan
met de plotseling ontstane progressieve vorm van MS ( Multipele
sclerose) ziekte die haar leven compleet op zijn kop zet.
Er ligt een gedegen scenario aan deze goed gemaakte film als basis. Een
is een goed idee om de verhaallijn als een reportage te laten verslaan
door een journalist van een TV rubriek.
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Het verhaal begint met een mooie introductie op het strand, waar
tijdens de surflessen ter voorbereiding op een sportieve vakantie naar
Portugal, bij Linda de eerste de eerste verlammingsverschijnselen
optreden. Er moet iets aan de hand zijn. Het verhaal vervolgt met een
slechte boodschap van de behandelen arts in het ziekenhuis. Tijdens een
vervolginterview dringt de diagnose: een progressieve vorm van MS
waarmee zij moet leren leven nog meer tot haar door. Binnen Nederland
is er geen behandeling mogelijk. Enige mogelijkheid op herstel is een
behandeling ondergaan in het buitenland, maar dat is gezien de enorme
kosten van € 100.000 voor Linda onbereikbaar. Zonder dat zij dat weet
komt er echter binnen haar vriendenkring en voormalige werkgever een
succesvolle Crowdfunding actie op gang.

Deze film heeft alles in zich wat een goede film nodig heeft. Prima
acteerprestaties, vooral de rol van Laura doet je geloven dat het echt is,
goed camerawerk en geluidregistratie, passende voor deze film
gecomponeerde muziek en een krachtige montage. Hier is door veel
mensen hard aan gewerkt met een verbluffend goed resultaat. Er werd
dan ook een waardige en terechte eerste prijs behaald op het NH’63
opdrachtfestival 2018.
Kortom, een film waar je acht en twintig minuten lang op het puntje van
je stoel zit te genieten.
Gerard van Schie
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Verslag clubavond 19 februari - Filmanalyse
Voorzitter Gerard van Schie opende de avond met enkele mededelingen
en vervolgde met een uitleg van de eerste montage die hij had gemaakt
van het filmpje “Inspraak”. Opnamen daarvoor waren gemaakt op een
werkavond waar een aantal leden hun camera, licht en geluidapparatuur
hadden meegenomen. Voor deze montage had hij om te beginnen
alleen gebruik gemaakt van beeld en geluid van zijn eigen camera.
Beeldmateriaal van enkele andere leden plus de geluidsopname van Jan
Ran zal waar nodig nog worden toegevoegd. Het projecteren van deze
montage heeft wel zo zijn voordelen. Iedereen kan meekijken en
meedenken en je krijgt direct een terugkoppeling waar er misschien
verbeteringen zijn te realiseren. Wordt vervolgd.
Susan Griekspoor bezocht samen met Gerrit het Amsterdam Light
Festival en had daar met haar systeemcamera opnamen van gemaakt.
Gelukkig hadden ze op de rondvaartboot een goede plek om te filmen
met voldoende vrij uitzicht. Filmen onder deze donkere omstandigheden
is niet eenvoudig en voldoende ruimte voor een statief was er ook niet.
Susan had dus alles uit de hand gefilmd en dat pakte goed uit.
De beeldkwaliteit was goed. De intro met de verlichte rode draad die
ook als een kunstwerk moest worden gezien was qua informatie wat
mager.
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De gekozen muziek daarentegen was prima, maar in lengte niet genoeg
voor de hele film. Dat was jammer en is mogelijk nog wat aan te passen.
Met een dergelijk onderwerp maak je het jezelf niet makkelijk. Susan
slaagde er in er een leuke film van te maken.
Het was alweer een tijdje geleden dat we een premièrefilmpje kregen te
zien. Dit was er weer een waarvan iedereen heeft genoten. Wie volgt?
De avond werd vervolgd met het vertonen van een enkele films van het
NOVA-filmfestival 2015,
waaronder de films “De
Streek van de Draak” en
“Tomo” waaraan we nog
niet waren toegekomen.
Een goed moment om op
deze films een
gezamenlijke analyse los te
laten en te praten over
positieve en negatieve
punten. Ook een belangrijk
aspect om mee te nemen
in de analyse was of een
film iets bij je losmaakt. En
daar was bij de speelfilm
“Tomo” zeker wel sprake
van.
Gerard van Schie
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Professional Imaging 2018
Hét evenement op gebied van foto
en video is: Professional Imaging.
Op 24, 25 én 26 maart 2018 wordt in
De Loods in Nijkerk Professional
Imaging 2018 gehouden. Dit jaarlijks
terugkerende evenement voor de
beeldmaker is uitermate informatief
en geldt als een echte beleving. Je
hebt als foto- en videograaf direct contact met jouw favoriete merk.
Ruim 80 leveranciers en importeurs uit binnen- en buitenland zijn
aanwezig. CameraNU.nl is trots om als de grootste on- en offline
fotospecialist van Nederland, wederom de officiële retailpartner voor dit
prachtige evenement te zijn. In 2017 trok de beurs bijna 10.000
bezoekers!
Koop je tickets voor Professional Imaging!
Een ticket voor de Professional Imaging schaf je aan op de officiële
website van Professional Imaging. http://www.professionalimaging.nl/
Online voorverkoopprijs:
€ 10,- Dagticket
€ 20,– Passe-partout voor 3 dagen
Zet 24 t/m 26 maart in je agenda.
De PIA d’Or Talent Award is een nieuw
opgezette nationale beeldwedstrijd. Dit is
een initiatief van Professional Imaging in
samenwerking met Master Photographers
Network (MPN) en Studio34x. Iedereen kan meedingen naar de
prestigieuze wisselbokaal, de PIA d’Or. Het doel van deze wedstrijd is om
onbekende getalenteerde fotografen, professioneel of nietprofessioneel, jong of oud, uit te dagen mee te doen en de resultaten
daarvan onder de aandacht te brengen van het publiek. Het maakt niet
uit of het beeld gemaakt is met het goedkoopste cameraatje of met de
meest sublieme uitrusting.
Lees meer over deze prijs op de website van Professional Imaging!
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De kracht en uitdaging van de drone
De drone wordt steeds bekender en meer en meer mensen vliegen,
fotograferen en filmen met een drone. Waar vroeger een dronefoto of
filmopname nog heel bijzonder was en men het direct al mooi vond, is
dat nu wel anders. Dronevlieger Laurens de Graaff heeft het in een
interview met “Camera NU” over de kracht van dronefoto’s. Ik vertel er
iets bij, waar filmers in ieder geval rekening mee moeten houden als ze
besluiten een dronevlieger filmopnamen te laten maken. Er zijn ook
amateurfilmers die intussen een drone bezitten en daar al veel ervaring
mee hebben.
Dronefotografie en film heeft veel overeenkomsten met de traditionele
fotografie en film. Het brengt nieuwe uitdagingen en mogelijkheden met
zich mee. Met de drone kun je op plekken komen waar je normaal niet
zou kunnen komen. Een foto/filmopname vanuit de lucht biedt net een
ander perspectief. Een perspectief wat je als mens nooit ziet. Als je op
de grond staat ben je te laag en met het vliegtuig ben je weer te hoog.
Mensen zijn het niet gewend om vanuit dit perspectief te kijken en dat
maakt droneopnamen uniek. Daarentegen is de foto/filmcamera van
een gemiddelde drone te vergelijken met een smartphonecamera. Een
vast f-getal, een kleine sensor en dan bungelt die camera ook nog aan
vier propellers.
Een van Laurens
mooiste foto’s is er
een die de kracht
van
dronefotografie
laat zien. Elke
fotograaf ziet dat
deze foto
theoretisch gezien
compleet verkeerd
is. Geen 'rule of
thirds', gouden uur
of diepte. Een
simpele, platte
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foto, recht naar beneden, die je alleen met een drone kunt maken.
Eigenlijk heel saai, maar toch maken de eenvoud en de enkele lijnen
deze foto interessant. Met deze foto won hij de tweede prijs in de
verkiezing "Dronefoto van het jaar 2016". Kun je je voorstellen hoe het
er uit zou zien als het een filmopname zou zijn. Goed te gebruiken als
intro van een film over landbouw of boerenleven. Daar zou ook prachtig
een titel in passen.
Een grote uitdaging van een dergelijke opname is, dat je de foto of film
van tevoren, vanaf de grond, niet kunt zien zoals bij normale fotografie.
Je ziet het pas wanneer je in de lucht bent. Probeer dus vooraf na te
denken hoe iets er vanuit de lucht uit zal zien.

Waarop moet je letten?
Een natuurfotograaf kan eeuwig wachten op die ene mooie foto. Als
dronefotograaf/filmer heb je hooguit een klein half uur vliegtijd. Dit
vereist dus planning voordat je de lucht in gaat. Kijk eerst rond en
bedenk hoe het er vanuit de lucht uitziet. Bedenk goed wat voor
opname je wilt en of het functioneel is. “Kill your Darlings” is ook met dit
technische hoogstandje van toepassing. En heel belangrijk, waar past
deze opname in binnen het verhaal wat je wil vertellen. Laurens:
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“Eenmaal in de lucht is het een risico dat je te gefocust bent op je drone
of op één onderwerp. Kijk zo nu en dan eens om je heen. Wat doen de
wolken, waar staat de zon, wat gebeurt er op de grond? Als je je continu
bewust bent van die drie elementen kun je snel inspringen op een
verandering. Een trein die eraan komt die net wat kleur in je foto geeft,
een mooie lucht die je niet gezien had of nog een ander interessant
onderwerp. Als student zit ik heel vaak in de bus en ik ben er gek op als
er een bus door mijn foto rijdt. Als ik er in de verte een zie aankomen
spring ik snel in positie en wacht ik tot de bus er is. Het gaat erom dat je
je bewust bent van je omgeving zodat je geen mooie opname mist”.
Conclusie: Bedenk wat voor foto’s je wilt maken en kijk eerst goed om je
heen voordat je je drone de lucht in doet. Wat doen de wolken? Waar
staat de zon? Wat gebeurt er om je heen? Blijf ook tijdens het vliegen
opletten en speel in op verandering. Hou ook goed rekening met de
geldende voorschriften en neem veiligheidsaspecten in acht. Je kunt
b.v. niet zomaar vlak boven een groep mensen bepaalde opnamen
maken. Hoe mooi het je ook lijkt. Een goede dronevlieger weet waar hij
het over heeft. Ga met iemand in zee die over de benodigde certificaten
beschikt en vliegervaring heeft. En, waar je vrijwel nergens iets over
leest is “verzekering”. Wie draait op voor schade als er onverhoopt iets
gebeurt. Je weet maar nooit?
Tekstbewerking: Gerard van Schie
Bron: Camera Nu/Laurens de Graaff
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Agenda
Ma 5 mrt

Ma 19 mrt
Ma 9 apr
Di 10 april

Resultaten opdrachtfilms en
opnames werkavond december
Lezing cameravoering
NH'63 rondreisjury

Za 28 april

Gastspreker over 'sound-design'
Unicafilms bij filmclub IJmond in
Beverwerk
Nog in te vullen.
NOVA 1-minuutfestival, de
Garenspinnerij in Gouda
Regiofestival NH'63, Hillegom

Ma 30 apr
Ma 14 mei
Juni/Juli

Nog in te vullen
Clubfestival
Dagje uit

Ma 16 apr
Za 21 april

Gerard

Samen met KLM
cameraclub
Herman Rammers

Woonzorgcentrum
Bloemswaard

www.oneminute.videofilmers.nl
Op deze site is meer informatie te vinden, maar zijn ook
prijswinnende films van eerdere jaren te bekijken. Leuk !
18

