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Cover
Tijdens de clubavond van 1 oktober lieten de leden fragmenten zien uit eigen films waarbij zij passende muziek hadden gekozen. We kregen liefst 11 films te zien.
Cor vertoonde een fragment uit “Kindje lief”, een film die hij samen met Nancy maakte.
Met deze film werden zij tijdens het NOVA Film Festival in 2001 laureaat .
Veel tijd en aandacht werd besteed aan de belichting. Op de cover een sfeerfoto uit deze
film.
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Uit de hamer geklapt
Mede namens het bestuur wens ik alle
clubleden, donateurs en alle andere
lezers van Beeldspraak een gezond en
goed filmjaar toe.
Is het u al opgevallen? We zitten in de
tiender jaren. Niets van gemerkt tussen
31 december 2009 om 24.00 uur en 1
januari 2010 om 0.00 uur? Geeft niet, u
bent vast niet de enige waarbij het moment ongemerkt voorbij is gegaan. Ik
geef toe, de tiender jaren klinkt anders
dan de twintiger of dertiger jaren. Misschien gaan we wel een decennia lang
de pubertijd in. Hoe dan ook, we zullen
het er echter tien jaar mee moeten
doen.
Terwijl Ank naar een oude film van Laurel en Hardy uit de dertiger jaren kijkt,
kijk ik met één oog mee, met mijn andere oor luister ik en met 2 vingers tik ik
mijn column af.
Van de hoofdredacteur mag mijn column voortaan niet langer zijn dan 1
pagina. Anders gaat hij het lettertype
verkleinen totdat het toch, in publisher,
op één pagina past. De laatste keer
moest ik de loupe van mijn postzegelhobby erbij halen om te lezen wat ik had
geschreven. Eigen schuld, was ik te
lang doorgegaan met mijn verhalerij.
Soms vragen clubleden mij wel eens
wat een voorzitter nu eigenlijk doet. Van
een secretaris is bekend dat hij o.a. de
ledenlijst bijhoudt, brieven ontvangt en
beantwoordt en notuleert. Van de penningmeester is bekend dat de inkomsten
en uitgaven in een (digitaal) kasboek
worden verantwoord en subsidies op tijd
worden aangevraagd. Van commissarissen is bekend dat zij goede ideeën inbrengen en datgene oprapen wat er nog

gedaan moet worden. En de voorzitter
dan? Die bereidt voor, zoals vergaderingen, toespraken en verder eigenlijk
niets. O ja, hij bezoekt ook recepties en
tracht telkens 1 stap voorsprong te behouden op het geheel. En ook hij raapt
weleens iets op wat nog gedaan moet
worden!
Tot de volgende keer,
uw voorzitter.
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Het werken met apart opgenomen geluid, los van de camera
Op de oefenavond van 29 october 2009
hebben we de minispeelfilm ”Hypocriet”
gemaakt, om te kijken hoe het gaat met
het opnemen van geluid via draadloze
dasspeldmicrofoontjes bij speelfilms.
Het enige nadeel wat we tegenkomen
is, hoe krijgen we het geluid op de juiste
plaats bij de montage? En hoe vinden
we het juiste geluid terug? Want is het
geluid van take 1 of van take 7, als je dit
niet goed voor elkaar hebt, dan wordt
het een ramp.
Er is in de montage, behoefte aan een
duidelijk startpunt in het originele geluid,
als referentie en benoeming van het
shot op zowel, beeld als geluid.
Dit kunnen we eenvoudig bereiken door
terug te gaan naar de procedure van de
filmklap, zoals die gold in het smalfilmtijdperk.
Procedure bij de opname:
1. regisseur: stilte opname!
2. camera?
3. cameraman: camera loopt!
4. regisseur: geluid?
5. geluidsman : geluid loopt!
6. de scriptgirl hanteert de klap net voor
de positie waarop de camera scherp
gesteld is en zegt dan: scène … shot….
take…. En wacht daarna nog 2 seconden en loopt weg
7. regisseur vijf….vier….drie!
……………………
8. regisseur: einde opname!
Hierbij is het zeer belangrijk dat de volgorde van deze procedure wordt aangehouden.
Op deze manier kan zowel het filmmateriaal als de geluidsband worden geknipt
op het exacte punt van de klap. En
daarna op dezelfde lengte geknipt.

En zo blijft het label met de nummering
van het shot behouden.
Met deze methode kan zonder schuiven
en zoeken, het losse geluid vastgekoppeld worden aan het filmmateriaal.
Geef daarom de geluidsfragmenten
dezelfde filenaam als de regisseur na de
klap inspreekt.
Dus bij scene 5, shot 2, take 3 zal het
geluidsfragment 5-2-3.wav gaan heten.
Ook de filmfragmenten worden op dezelfde manier genummerd.
Als de geluidsman al deze geluidsfragmenten bewerkt heeft, dan kan een ieder deze CD gebruiken.
Moet er echter gecopieerd moeten
worden, dan alleen een zuivere copie
van de CD maken.
Dus niet omzetten met windows mediaspeler, want dan gaat de unieke nummering verloren, zoals ook afgelopen
clubavond bleek.
Het geluid van de diverse opnamebronnen zal in de zelfde mix naast elkaar
moeten lopen, waardoor de artiesten
zich er van bewust moeten zijn dat als
zij niet aan de beurt zijn om te spelen
er toch radiostilte zal moeten zijn, want
fluisteren wordt ook opgenomen.
Mijn conclusie is: de kwaliteit van de
opnames zijn ronduit goed te noemen.
Technisch is het mogelijk om ook goede dialogen met een juiste kadrering te
maken als er totaalbeelden bij de dialogen noodzakelijk zijn.
Bij de close-ups van de personen
vallen de microfoons buiten beeld.
En bij de half totalen vallen de kleine
microfoontjes helemaal niet op.
Er dient goed gebruik gemaakt te wor-
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van de klapprocedure. De naamgeving
audio en videofiles moeten c.f. de
scène-shot-take nummering zijn.
Bert Nieboer

Verslag: “Slotavond”
Ruud opent de slotavond met nieuws over
Gerard Swets. Helaas is onze voorzitter opgenomen in het ziekenhuis. We missen hem!

producten en stijlen van
de medeclubgenoten.
Een prachtige bos bloemen en felicitaties zijn
haar beloning.

Ruud doet trots verslag van de wisselbeker
die Velsen gewonnen heeft tijdens de Interclubontmoeting. De uitslagen staan op de
website www.nh63.nl Op deze site staat ook
de nieuwe opdracht voor 1-minuutfilms. Onderwerpen: Andere tijden, Anno nu, Misverstand, Jaloezie en Liefde is.
Cor en KeesT spreken direct af met Jaloezie
aan de slag te gaan. We zijn benieuwd; verwachtingen zijn gewekt!
“Jeroen‟s clan” treedt vanavond op in Goes
en niet – zoals gepland en gehoopt - in Velsen. Jammer! We houden het vast tegoed
!
“Raad de maker”. Veertien films zonder titels,
zonder vermelding van de maker. Voor de
clubleden een leuke bezigheid, voor de partners iets minder omdat er voor hun weinig te
raden valt.
Maar dat mag
de pret niet
drukken met
pindasticks,
nootjes en lekkere hapjes. En
natuurlijk de
vanzelfsprekende gezelligheid van de slotavond bij Velsen.
Bart , Vera, Fruna en Marijke hebben gezorgd voor de versnaperingen, zoals daar
zijn de eerder vermelde pindasticks, nootjes,
overheerlijke salades en wraps.
De Velsenleden worstelen met de fragmenten, kijken af bij elkaar, herzien hun keuze en
leiden elkaar volmaakt om de tuin. En dan
komt eindelijk de uitslag van “Raad de maker”: Margreet heeft 10 makers goed
“geraden”, wat natuurlijk absoluut geen raden
was, maar een vlijmscherp bewijs van haar
scherpe blik en goede kennis van de

Bert ontving “De Stoel”
(zie blz.8).

Marijke en Piet
Huijboom worden door Ruud
in het zonnetje
gezet. Zij hebben de bar het
afgelopen jaar
weer prima
gerund!
Kees T. vertoont beelden van Theatercafé,
opgenomen op de school van zijn zoon, in
een samenwerkingsverband tussen Kees,
Cor, Ruud en José.
Een fantastische registratie waar het ongetwijfeld gigantische aantal montage-uren
vanaf spat door de flitsende beeldwisselingen. Geen beeld dat langer staat dan nodig
en dus direct wordt opgevolgd door een nieuwe uitsnede. Wat een klus!
Ruud bedankt alle aanwezigen voor hun
gezellige aanwezigheid en de makers van
hapjes, beelden, projectie, geluid, applaus.
Een korte vooruitblik naar 2010 lokt ons het
nieuwe jaar in. Eerst 2009 nog even afmaken. Dit is prima gelukt voor de schrijver van
deze terugblik. Hopelijk voor jullie ook!
Cor van der Plaat
Foto‟s: Peter van Eerden
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Sinterklaasfeest
Ik werd op 6 december wakker met een aangenaam gevoel. Ik had weer eens gefilmd in
mijn droom. Uiteraard voor een doelgroep! En ik werd bewierookt voor het geweldige
product waarvan zij enorm hadden genoten.
Wij zijn twee kleindochters rijk. Sinds de oudste haar eerste sinterklaas-impressie ervoer
zijn wij op 5 december te gast. Ver voor de verjaardag van de goede sint gaat daar een
ritueel aan vooraf. Evenals onze club-voorzitter de avond opent met de hoed, welgevuld
met lootjes, starten wij de voorbereidingen met het trekken van een lootje. Dat kost soms
wat tijd, maar uiteindelijk heeft iedereen een naam in zijn/haar bezit en alle verlanglijstjes
worden aan eenieder toegestuurd. Niemand mag weten wie wie heeft! Voor maximaal
vijftien euro dienen drie cadeautjes gekocht te worden. Aan elk presentje moet een gedicht worden toegevoegd en één daarvan moet in een surprise worden verborgen.
Dit jaar trof ik Fabiana, de oudste kleindochter, en zij had mijn naam getrokken.
Haar surprise bestond uit een zelfgemaakte DVD cassette, voorzien van een voor-en
achter cover. Zij en haar vader zijn lid van een zangkoor The Sprinter Singers. Bij speciale gelegenheden pleeg ik daar filmopnamen van te maken. Materiaal daaruit heeft zij verwerkt in de voorcover. De achtercover bestaat uit een foto van mij en daarnaast prijkt de
volgende tekst:CTIONS PRESENTEERT:
„THE SPRINTER
Een adembenemend stukje vakmanswerk met de mooiste beelden van het
‘OPEN ARMS CONCERT’
en de tour naar Duitsland met het optreden in Hamm. Muzikaliteit en prachtig
beeldwerk zijn door Gert Hofman samengebracht in deze Must-have DVD.
Kortom, weer een knap staaltje werk van
deze gerenommeerde filmproducer.

©GhofmanProductions

Na het openen van de cassette zag ik, naar het leek, een pakje sigaretten liggen, maar
de inhoud bleek uit suikervrije kruidenpastilles te bestaan. Het werd gezelschap gehouden door een zakje Bentasil, sugarfree throat pastille.
De avond kon voor mij niet meer kapot en ik wou even niet weten, dat een en ander, hm,
een “beetje” was opgeklopt!
Gerard Hofman

Fotocollage: Fabiana
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En Route
Regelmatig worden leden van onze club uitgenodigd om ergens in den lande iets
van hun kennis te komen overdragen. Ook worden zij gevraagd te komen jureren of
een filmprogramma te verzorgen. Reden voor de redactie hier aandacht aan te besteden.
Herman Ottink ontving een aantal films van de “IJsselmeervogels”, analyseerde ze thuis
op zijn gemak, en besprak ze daarna op 17 november in de club.
Daar steek je wat van op!
Samen met Frits Stuurman en Henk de Wild jureerde Herman de inzendingen voor het
Cinefleurfestival.

Kopie Beeldspraak
Nr
2010-1

Verschijningsdatum
21 januari

Inleveren kopij
7 januari

2010-2

18 maart

4 maart

2010-3

27 mei

13 mei

2010-4

30 september

16 september

2010-5

25 november

11 november

“De stoel” voor Bert
Tijdens de slotavond ontving Bert Nieboer “De
stoel” uit handen van Ruud Besjes die deze felbegeerde trofee een jaar in zijn bezit had gehouden.
In zijn toespraakje lichtte Ruud toe dat deze prijs
jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich regelmatig verdienstelijk maakt voor de club c.q. de
amateurfilm.
Bert staat op de lijst van NOVA-gastsprekers en
bezoekt uit dien hoofde veel clubs om hen kennis
te laten maken met zijn specialiteit: “Geluid” .
Driemaal hulde!
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Wisselbeker en 1e prijs op Interclubontmoeting
Een 14-koppige jury bepaalde de uitslag
van de Interclubontmoeting in
La Brêche. Na iedere film werden de
bordjes met cijferwaarderingen aan de
ca 115 bezoekers getoond en opgeslagen in de computer.

Laureaat werd de film met het hoogste
aantal punten: “Zandrollers” van Aad
van Polanen (Noordwijkse Film– en
Videoclub). De wisselbeker + de 1e

Piet.
Krom, maar voldaan mocht ik de
schaal, de bloemen en later de wisselbeker, in ontvangst nemen.
De Noordwijkse Film– en Videogroep
eindigde op de 2e plaats en Videofilmgroep Saenden op de 3e plaats.
Kees had weer een spannende promofilm gemaakt voor de opdracht van
2010: „Maak per club vijf 60 secondenfilms”. Thema‟s: “Andere tijden”, “Anno
Nu”, “Misverstand, “Jaloezie” en “Liefde
is”.
De projectie was weer prima. Tel dat bij
het bezoekersaantal, enz. enz. en dan
kom je volgens Inge de Bruijn op:
“TOPPIE”.

prijs ging naar onze club. Wij vertoonden daar “Mi niña tadea” van José.
“Baba Yetu” van Fred en “For You” van

Piet van Eerden
Foto‟s: Peter van Eerden
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Verslag: “Ledenfilms met passende muziek”
Wat later dan normaal opent voorzitter
Gerard S. deze clubavond, die 19 aanwezigen telt, en heeft de volgende mededelingen:
- Bouke is inmiddels jarig geweest en
dat betekent dat hij de pauze aangrijpt
om alle aanwezigen op een consumptie te trakteren. Van harte gefeliciteerd!
- Zaterdag 14 en zondag 15 november
‟09 vindt in cultureel centrum “De
Enck” te Oirschot de Nationale
NOVA Manifestatie plaats, alwaar
onder andere op zaterdag “Cantilena”
van Fred Boeré zal worden vertoond
en op zondag onze clubfilm “Lust &
Liefde”. Gerard hoopt dat Velsen ook
hier met zoveel mogelijk leden vertegenwoordigd zal zijn;
- De volgende clubavond met “In De
Hoofdrol” zal in plaats van 20.00 uur
al om 19.30 uur beginnen;
- Het “orgel” is in de afgelopen weken
door Piet & Peter van Eerden en
Ruud Besjes onderhanden genomen,
zodat onder andere gammelle contac
ten van de technische apparatuur wer
den verholpen. Nu kunnen we weer
zonder haperingen en wegvallend ge
luid naar films kijken.
Op deze avond zullen wij kijken naar 11
films of fragmenten daaruit van leden.
Het onderwerp in de filmfragmenten is
niet belangrijk. Centraal staat hierbij
namelijk de vraag of de gekozen muziek/het gekozen geluid en de kwaliteit
daarvan bij de beelden in de filmfragmenten past, maar ook of het de beelden ondersteunt, de films sterker maakt,
of misschien wel het tegenovergestelde!
De films/fragmenten werden vertoond in

deze volgorde:
1e: “Cantel Ostinato” - Fred Boeré.
Een orgelconcert met Turkse dans. Fred
heeft hierbij het (muziek-) geluid van de
repetities gemixed met het geluid van
het concert.
Deze mix is uitstekend uigevoerd,
de “switch” van het
repetitiegeluid
naar het concertgeluid is namelijk
totaal niet hoorbaar. Een creatieve opzet in deze film.
2e: “Mi Niña Tadea” - José Señoron.
Een muziekclip. Deze clip is begonnen
met het horen van het liedje “Mi Niña
Tadea” van de Spaanse zangeres, Diana Navarro.
Omdat José van Spaanse afkomst is, begreep hij
uiteraard de tekst. Hij
werd hierdoor zodanig
geïnspireerd dat hij video
-opnamen heeft gemaakt
die hij heel erg bij deze muziek vind
passen. Die mening werd unaniem gedeeld.
3e: “De Val” – Anne Stavinga (e.a.).
Een korte horrorfilm. Er waren even wat
opstartproblemen, want het beeld was
er wel, maar het geluid niet.
Na een technische ingreep
kwam het toch in
orde. Het filmpje
gaat over een
muizenmoordenaar die lik op
stuk krijgt. Spannend en kort, waarin door het gebruikte
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geluid en muziek de beelden nóg meer
tot de verbeelding spreken en dit werd
door iedereen als erg goed ervaren.
4e: “IJssculpturen” – Gerard Hofman.
Gerard heeft hierbij gekozen om te kijken welke beelden hij heeft gemaakt en
vervolgens te zoeken naar muziek die
hij erbij vindt passen. Of dit geheel gelukt is?
De meningen van de
aanwezigen waren
nogal verdeeld en
een aantal leden
vroeg zich af of de
muziek die Gerard bij deze opnamen
heeft gebruikt, de beelden ook daadwerkelijk ondersteunt en vonden de muziek
niet zo bij de beelden passen.
5e: “Tanks Op Manoeuvre” – Bert
Nieboer.
Bert heeft geprobeerd om de highlights
in deze korte
info-film met
passende muziek te versterken. Het transport per dieplader van een
enorme, letterlijk
huizenhoge tank/silo met een inhoud
van 775.000 liter, is zodanig in beeld
gebracht dat de kijker vol spanning afwacht of deze lading, die rechtop staande werd vervoerd, al dan niet zou kantelen. Op die twijfelmomenten werd de
spanning met de gebruikte muziek verder opgebouwd. Zonder deze muziek
zou die spanning voor de kijker waarschijnlijk niet eens aanwezig zijn. De
meningen waren verdeeld of de muziekkeuze de juiste is.
6e: “Kindje Lief” – Cor van der Plaat.
Een fragment uit een speelfilm. We zien
een jong stel dat drugs gebruikt. Een
boeiende verhaallijn in een zeer goede
film. De waanzinnig goede gebruikma-

king van belichten en cameravoering
brengen, en al helemaal samen met de
gekozen muziek, de sfeer en emotie
naar een enorme hoogte.
Wat een verbluffende goede combinatie van beeld
en geluid! Dit niveau deed mij
sterk denken aan
de film “Trainspotting” van regisseur
Danny Boyle (1996).
7e: “Pas De Deux” – Margreet Schaafsma.
Korte film van ongeveer een minuut
over twee giraffen die elkaar kennelijk
erg leuk vinden. Margreet heeft hierbij
klassieke muziek uit “Le Carnaval Des
Animaux” gebruikt om de beelden ondersteuning te geven. Tijdens de toenemende flirt-actie van de giraffen zwelt de
pianomuziek aan waardoor een climax
in de film wordt bereikt. De film zorgde
voor veel enthousiaste reacties.
8e: “Mijn Portugal” – Evert Bakker.
Een korte film
(2005) van
ongeveer 3,5
minuten, één
van Everts
eerste filmpjes. De film,
waarin de
overleden
zuster van Evert vóórkomt, heeft hij gemonteerd met fado-muziek.
Evert is benieuwd of de fado-muziek de
in Portugal gemaakte opnamen op een
goede manier ondersteunen. De positieve reacties zeggen hierover genoeg. Eef
vindt het prettig om zijn eigen emotie in
deze film duidelijk te maken middels zijn
gekozen muziek. Een stijlvolle emotionele film.
9e: “Zo Zijn Onze Manieren” – Piet van
Eerden (e.a.).
Een instructiefilm voor de Hoogovens,
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het tegenwoordige Corus, die Piet samen met Cor, Peter en Herman S. heeft
gemaakt over veiligheid binnen het
bedrijf, met
name bij het
lossen van
vrachtwagens
met schroot.
“Wat doe je
wel en wat doe
je niet” wordt
hierbij overduidelijk en verrassend in beeld gebracht.
De hierbij gebruikte muziek geeft de film
een extra boost, zonder aan de uitleg
van de voice-over afbreuk te doen. Nog
sterker, sommigen hadden niet in de
gaten dat er muziek gebruikt was. Een
filmpje dat de kijker van begin tot einde
“pakt”.

Deze “volle” avond heeft aangetoond
hoe geluid bij beelden op een verantwoorde manier kan/moet worden gebruikt, maar heeft ook laten zien dat
sommige films wat vlak worden zonder
geluid en/of muziek. Sowieso valt een
film aan duigen wanneer overduidelijk
een verkeerde keuze werd gemaakt in
het gebruikte audiomateriaal. Een nuttige en ook leerzame avond die hopelijk
bij de aanwezigen bruikbare ideeën
heeft achtergelaten.

10e: “Insj „Allah” – Kees Tervoort.
Een fragment uit deze speelfim (1993),
een overduidelijk voorbeeld van hoe een
ook zonder muziek toch al op zichzelf
spannende film, qua spanning en/of
emotie tot grote hoogte gedreven wordt.
De mixage van geluiden en muziek, in
combinatie met de stem van een kennelijk Arabische zanger, zorgen voor een
naadloos in elkaar grijpen van audio en
video. Een film die ik persoonlijk graag
eens in z‟n geheel zou willen zien.

In december 2009 is onze donateur van
het eerste uur 66 jaar geworden. Mede
in verband met zijn gezondheid heeft hij
besloten te stoppen met Foto Schutte.

11e: “Warming Up” – Gerard Swets.
Speelfim. Een meisje kijkt op de klok.
Haast! Vlug! Opschieten! Het meisje
wordt door de camera gevolgd bij haar
haastige poging om ergens toch nog op
tijd proberen te komen. Hierbij komt zij
allerlei “hindernissen” tegen, zoals een
sloot waarin zij haar fiets “parkeert”, een
spoorwegovergang waar net een trein
voorij raast en zij gedwongen is te
wachten.... Het slot is onverwachts: al
hijgend zien we haar op de knop van
een schaakklok drukken. Bij deze beelden wordt gebruik gemaakt van geluidsfragmenten van “Studio Sport” (NOS).
Deze geluids-fragmenten ondersteunen
de film op een zeer goede manier.

Roland Turba
Foto‟s uit de diverse films

Donateur Aris Schutte stopt

Aris kwam op zijn 20e jaar in dienst bij
de fotozaak van zijn vader in SantpoortNoord en vierde in 2006 het 65-jarig
jubileum met een expositie van twintig
foto‟s in de Stadsschouwburg in IJmuiden. “Een hoogtepunt”, aldus Schutte.
In datzelfde jaar werd de zaak ingrijpend
verbouwd: van fotohandel naar fotostudio.
Niet alleen talloze Velsense bruidsparen
hebben een fotoboek van hem. Twintig
jaar lang maakte hij schoolfoto‟s en tijdens het jaarlijks dorpsfeest ontbrak hij
nooit.
Dikwijls won hij prijzen voor de vakorgnaisatie Color Art Photo Nederland. De
mooiste foto was die van de vijf nonnen
in de kerkbank.
Santpoort zal zijn dorpsfotograaf missen, onze videoclub de donateur van
het eerste uur.
Wij wensen hem en zijn gezin al het
goede!
Piet van Eerden
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Anekdote “Niet zeuren voor de koffie”
Het gebeurde in het zuiden van Limburg.
We staan 's ochtends te wachten op
een medewerker van het GEB om voldoende elektriciteit uit een lantaarnpaal
te krijgen. Dit, omdat een aggregaat
voor 3 kva teveel lawaai maakt op de
'set'.
Na anderhalf uur wachten verschijnt er
een dikke Mercedes met chauffeur.
Dat kon hem niet zijn.
De man achterin, min of meer verscholen achter een krant, opent het raam en
vraagt : ‘Wordt hier nog gewerkt?’
Het blijkt onze financiële producer te
zijn, in de persoon van Joop van de
Ende!
Het eerste wat in mij opkwam was :
„Niet zeuren voor de koffie Joop!‟
De man schrikt vrijwel onzichtbaar en
zegt:
„Hebben jullie nog
geen koffie gehad?
Stap in en rij achter
mij aan, ik weet voor
jullie koffie‟.
Hij was langs een
wegcafeetje gekomen en had daar
een lampje zien
branden.
Met grote passen
beent hij over de
parkeerplaats.
In de deuropening staat de ober, een
even grote man als Joop.
Hier sprak hij de historische en later

geruchtmakende woorden:
„Dag ober, 20 koffie en VLUG!‟
Het heeft voor onze 10 televisiemedewerkers die druilige morgen heel erg
lang geduurd.
Maar koffie hebben we gehad, zijn
chauffeur echter niet...
Zo zijn we aan die sticker gekomen in
onze personeelsbus.
HermanO
Foto ANP

Alweeralarm
Eens in het jaar wordt er in de club vergaderd met alle leden.
Van heinde en verre komen we per
auto, per fiets en op de benenwagen
naar “In de Abeel” om het met elkaar te
hebben over het wel en wee van het
afgelopen en komende jaar.
Omdat we dat het liefst op de eerste
avond van het seizoen doen, was daarvoor 7 januari gekozen.
De benodigde overzichten waren door
de leden gedownload, de zaal was er op
ingericht en de eventueel na de pauze
benodigde “bijzondere” film was van de
plank gehaald.
Edoch ….
De wegen waren of spiegelglad of er
werden stuifduinen van sneeuw verwacht. Alle astrologen op het gebied
van “weer-ellende” hadden de koppen
bij elkaar gestoken en ons via alle beschikbare communicatiemiddelen gealarmeerd. “Weeralarm” of, beter:
“Alweeralarm”. Blijf zitten waar je zit!
En dat deden we die donderdagavond.
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Met popcorn meer bezoekers op de festivals?
We klagen de laatste tijd steen en
been als het gaat om festivalbezoek.
Mogelijke sponsoren en subsidiegevers haken al bij voorbaat af als ze
horen dat het weinige publiek dat in
de zaal zit, meestal uit de eigen gelederen komt. Den Haag c.s. wil dat
we veel meer ons best doen om een
gemêleerde groep bezoekers te trekken en de pers heeft voor dat
“amateurgedoe” ook al weinig tijd en
ruimte beschikbaar. Over de belangstelling van de Tv, een enkele uitzondering daargelaten, wil ik het liever
maar helemaal niet hebben.
Publiciteit? Popcorn misschien?
We zijn vorig jaar begonnen er een traditie van te maken dat we met kinderen
en kleinkinderen (de jongste is 18) op
kerstavond eerst naar “de echte film”
gaan en daarna een etentje bij dochter
Margot hebben.
Vorig jaar zijn we naar “Oorlogswinter”
geweest en deze keer was onze keus
gevallen op “De hel van 63”.
Het weer werkte mee,want al glibberend
door de sneeuw bereikten we de Beverwijkse mega-bioscoop Cineworld.
Een alleraardigste caissière maakte ons
op de lift attent en ze riep een hulpvaardige collega op die Peter en mij (de
krukken van onze groep) via de lift naar
zaal 5 begeleidde. Klasse!
Eenmaal gezeten werden enorme hoeveelheden popcorn door mijn familie
genuttigd.
Gezellig! Popcorn hoort bij film!
Direct kwam de gedachte bij mij op om
aan de uitbaatster van La Brêche te
vragen of ze die in april ook zou kunnen
leveren. Dat zou wel eens het geheim
van een flink bezoekersaantal kunnen
zijn!

Vlak voordat de film begon telde ik nog
even het aantal bezoekers. Nou, dat viel
tegen in de praktijk. Welgeteld zaten er
16 bezoekers in de zaal!
Dan doen wij het nog niet eens zo slecht
met onze 115 bezoekers uit eigen gelederen. Ik bel maar niet met Carla van La
Brêche. Dat geknisper leidt alleen maar
af!
Piet van Eerden
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Verslag: “Resultaten opnames Hypocriet ”
In het voorwoordje van de avond werden enige zaken verteld:
- op dinsdag 1 december 2009 gaan wij
met een aantal clubleden naar
Saenden.
- Wij kunnen ons tot 11 december
a.s. inschrijven, à €10 per persoon,
voor een lezing van cameraman Daniel
Bouqet, die gehouden wordt op 20
januari 2010. Hiervoor kunnen wij ook
vragen opgeven die Daniel dan zal
beantwoorden.
Toen was het tijd voor de selectie van
de Bresfilms:
1.Baba Yetu - Fred Boeré (2008).
Een film over Afrika en vele dieren aldaar. Gemaakt in diverse natuurparken.
De muziektrack was zijn uitgangspunt.
En dat was erg goede muziek en klonk
prima, ik bespeurde zelfs wat sublage
bassen, iets wat wij zelden waarnemen
op de club.
Ook een schrikeffect met olifant en
leeuw die elkaar in werkelijkheid gelukkig nooit gezien hebben. De montage
kan wonderen verrichten.
Een paar kleurspringertjes bij de krokodillen, maar een prachtige film. En een
olifant op vijf meter afstand!
„Hulde, hulde‟, zou Herman Ottink zeggen.
2.For You - Piet van Eerden (2006).
Een afwaster in een woonhuis-keuken
wordt onderbroken door de deurbel. Ze
spoedt zich om open te doen en er staat
„de man met de zeis‟ voor de deur!
Ze roept hierop naar de bovenetage
alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is: „Henk, het is voor jou!‟, en ze
gaat verder met haar afwas.
Lengte: 45 seconden.

3.Semana Santa - José Soneron
(2009).
José is elf dagen naar Andalusie geweest en heeft daar een processie(s)
gefilmd in o.a. Sevilla, Cordoba en
Cadiz. Indrukwekkend.
Lengte: 8 min 55
4.Mi Niña Tedea – José Soneron.
De verbeterde versie van een film over
een prachtig kind met prachtige beelden, filters, etc.
Lengte: 3 min 47.
En toen mochten er maximaal drie films
mee naar La Brêche in Wormerveer.
De maximale lengte van het Velsen programma aldaar toegestaan is 15
minuten.
Film 3 was eigenlijk nog niet helemaal
af, deze film heeft nog veel meer potentie en waarschijnlijk kans op prijzen, dus
beter even in het vat dat niet verzuurt!
De zogenaamde denktank!
Er werd besloten om film 1, 2 en 4 te
vertonen.
Het multi-minidisc- zender experiment met gebruik van meerdere camera‟s.
Verder keken en luisterden wij naar de
opnames van de film Hypocriet, gemaakt met minidisc-recorders.
Tino, Niek, José, PietN, Margreet en
Fred vertoonden hun resultaten van de
werkavond op 29 oktober.
Gerard leidde de discussie met als uitgangspunt dat we van dit experiment
veel zouden leren.
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Er werd helaas niet zoveel over gesproken. Er zit immers wel een wereld aan
wetenswaardigheden achter deze opstelling.
Tub had een cd van de audio-opnamen
meegenomen.
In verband met het normalizen van
brandprogramma‟s, die methodes kunnen verschillen, worden er door Tub
cd‟s gebrand. Door een enkele persoon
dus.
Anders krijgen we (nog meer) klank/
compressie- en niveauverschillen tussen de sporen.
Let dus op wat je aanvinkt op je pc met
het branden van cd‟s…niks!
Of deel perfecte eindprodukten uit aan
alle mensen die monteren?
Maar dan ben je wel even bezig? Nee,
dit kan niet. Want iedere montage is
anders.
De volgorde van woorden, intonaties,
takes, sporen etc.
Bij Nero etc. werken geen audiofielen!
En een auto compressor etc, die het
overal goed op doet, bestaat niet. Alles
klinkt anders. Houdt je bron intact tot in
je eindmix.
Pc brandprogramma‟s zijn veel te extreem met audio. Mysterieus en onvoorspelbaar.
Wij hebben de beste oren!
En dit is de kans om met compressors
en limiters etc. te gaan experimenteren.
Maar eerst wat basisgegevens uit dit
experiment.
En af en toe roep ik wat extreems, dan
begrijpt u waar dit over gaat.
Alles heeft natuurlijk ook een keerzijde
en een andere oplossing, voordelen,
nadelen, werkwijze. Trek het u niet aan.
Conclusie: We gaan weer terug naar de
tijd van de super 8 en 16 mm films!
Ja, monteren valt niet mee zonder takelist of draaiboek met shots!
Er is qua audio met drie stereo mini-disc
recorders opgenomen:

Tub: Annemarie.
Bert: Kees
José: Asli en storing.
Dat betekent switchen in audioopnames in de beeldmontage. De audiosporen moeten onder elkaar in de
montageprogramma‟s staan en gelijk
starten. (startmerk: een klap)
Zoeken naar welk geluid van welke acteur het meest direct klinkt.
Je kunt niet altijd aan audiosporen zien
of het ook de juiste microfoon is.
Omdat er ergens storing was in opname
3, moeten we deels gaan sjoemelen en
geluid uit andere sporen gaan gebruiken.
Voor grote speelfilms vind ik deze minidisc methode niet geschikt,
Voor reportages en toneelregistraties/tv
is met dit gehanteerde systeem prima te
werken, mits iemand de boel goed instelt, zo nodig bijregelt en attent blijft.
(Bert had dan ook een grote piekmeter
meegenomen).
Ik vond het een goed experiment waar
we heel wat wijzer van zijn geworden.
In de volgende Beeldspraak kom ik hier
graag nog eens op terug.
Daarna draaide de dubbel 8 clubfilm
“14 juli” die Piet van Eerden heeft laten
digitaliseren.
Behalve het verhaal, vond ik het ook
leuk om oude beelden van IJmuiden en
omgeving te zien.
Pianovirtuoos Non (Arend) Verschoor
speelde alles in een enkele take in!
Er werd hierna nog gesproken over „de
Lens op Velsen‟ en over een filmpje
maken van vijf minuten maximaal voor
op de slotavond in december. Echter,
zonder titels, zodat wij moeten raden
wie die film gemaakt heeft!
Dat wordt dus lachen!
Peter van Eerden
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Voor de 10e keer “De Ronde Venen open”
De zeer langs de weg timmerende videoclub De Ronde Venen lokte op zondag 13
december ruim 100 bezoekers naar Cultureel Centrum “De Boei” in Vinkeveen.
Ter gelegenheid van het feit dat het de 10e keer was dat het festival
“De Ronde Venen open” werd gehouden, trakteerde de club de gasten op 21 films
en een kunststof @. Passend bij de streek bestonden de prijzen uit gouden, zilveren en bronzen “turfstekers”‟. Passend bij het karakter van de club werd het
“Zilveren apenstaartje” uitgereikt, en passend bij een van de subsidiegevers “De
Raboprijs”. Creatieve geesten van de club zorgden voor een aantal min of meer
opvallende zaken. Daarvan doe ik u kond.
Jeugd.
Het meest opvallend is dat jong filmtalent de weg naar dit festival weet te
vinden. Ook deze keer waren dat er
liefst 5. Zo‟n talent, Remy Schepers,
werd zelfs laureaat met zijn film “White”.
Jurys
Deze keer waren er vier jurys!
Allereerst een jury vanuit de club die
bepaalde welke van de 28 ingezonden
films i.v..m. kwantiteit en kwaliteit, zouden draaien. Dat werden er uiteindelijk
21.
De beoordeling van deze selectie werd
toevertrouwd aan de tweede jury, te
weten: Jef Caelen (Spaubeek), Kees
Tervoort (Best) en Piet van Eerden
(Heemskerk).
Deze jury kreeg van te voren de films
per DVD aangeleverd. Thuis werden ze
individueel bekeken, later werd centraal
afgestemd bij de organisatie thuis. Uit
de drie concept rapporten stelde de
jurysecretaris de 21 juryrapporten samen en tenslotte werd de jury geacht op
de festivaldag aanwezig te zijn om, deze
keer, de deelnemers te interviewen.
Er is dus nogal wat te doen voor deze
jury!
De derde jury was de “Jongerenjury”,
bestaande uit Tess Löwenhardt, Bobby
Boermans en June te Spenke, allen
werkzaam in de beroepswereld.

In de pauze houdt de jongerenjury beraad
De vierde jury bestond uit de bezoekers
die vanaf de projectie van de eerste film
aanwezig waren. Zij bepaalde de publieksprijs.
De `oudenrotten/jury´ en de
´Jongerenjury´ noteerden dezelfde laureaat: “White”.
De favoriet van het publiek was
`Zeventigers´ van Annelies Heesakkers.
Projectie
Eveneens opvallend is de zeer goed
voorbereide projectie met een Full HD
Eiki projector.
De films en andere aankondigingen zijn
op een Apple computer gezet en worden via het programma Pro Presenter
op groot scherm geprojecteerd.
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Meestal worden de juryrapporten, uit
educatief oogpunt, voorgelezen.
Ditmaal had de organisatie ervoor gekozen om de filmmakers te interviewen.
De juryleden deden dit om toerbeurt.

Wel, zij die er geweest zijn hebben ze
gezien. Zij die er niet geweest zijn hebben ze niet gezien, doch kunnen de
uitgebreide juryrapporten en de uitslag
lezen op de website :
www.videoclub-derondevenen.nl.
En, noteer alvast in uw agenda:
12 december 2010, 11e festival
“De Ronde Venen Open”!
Piet van Eerden
Foto‟s: Peter van Eerden

Het jaarthema 2010
Fred, die op de foto ingaat op een vraag
over zijn film “Jelle”, behaalde de 2e
prijs in de categorie „Overige films‟, een
zilveren turfsteker. Proficiat!
Leuk voor later

Stond in 2009 het thema “Geluid” centraal, het komend jaar zal veel aandacht
worden besteed aan de thema‟s:
“Cameravoering” en “Laat het beeld je
film vertellen”.
Eén beeld zegt soms veel meer dan
honderd woorden.
In de tijd dat we nog niet konden beschikken over de benodigde geluidsapparatuur, moesten we wel!
Zowel de professional als de amateurfilmer beschikt ondertussen wel over de
benodigde apparatuur en zij/wij maken
daar natuurlijk ook veel (mis)gebruik
van.

De winnaars op de kiek
Belangstelling uit onze club
Onze voorzitter Gerard moest zich helaas afmelden i..v.m. een onverwachte
opname in het ziekenhuis.
Wel gesignaleerd werden: Marijke, Fred
en Patricia, Roland en Debby, José,
Ruud , Peter, Kees en Piet.
Waarom geen beschrijving van de
films?

We kwamen op dit idee bij het zien van
de speelfilm “White” tijdens het festival
“De Ronde Venen Open”.
De laureaat vertelde dat hij op school de
opdracht had gekregen een film te maken op het thema: “Emotie”, zonder echter gebruik te maken van dialogen, voice
over, enz.
In het programma voor 2010 zal dit thema regelmatig terug komen.
De programma-commissie
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Agenda
7 januari

: afgelast i.v.m. weeralarm.

20 januari

: cameraman Daniel Bouquet op bezoek (gezamenlijk met Close UP).

21 januari

: jaarvergadering met na de pauze (eventueel) een aantal bijzondere
films op het jaarthema, bv. “White” (DRV 2009).

3 februari

: lezing Frans Bromet in “In de Abeel” (NH‟63-activiteit).

4 februari

: samenstellen werkgroepen “60 secondenfilms” + brainstorming + films
op het thema “De lens op Velsen”+ kandidaat films voor het
clubkampioenschap.

18 februari : kandidaatfilms clubkampioenschap + “Laat het beeld je film vertellen”
4 maart
18 maart

: clubkampioenschap met Rondreisjury NH‟63.
: doe-avond “Laat het beeld je verhaal vertellen” + opdracht geven voor
29 april.

1 april

: UNICA-programma 2009 bij De Ronde Venen.

15 april

: stand van zaken 60- secondenfilms.

29 april

: resultaat van doe-avond 18 maart “Laat het beeld je verhaal vertellen.

8 mei

: Nationale 60-seconden video-wedstrijd in Alblasserdam.

12 t/m 16 mei : Hemelvaartsdag + BFF Oostende.
27 mei

: Video-Filmgroep Saenden op visite.

10 juni

: laatste clubavond voor de vakanties met films en hapjes uit verre
landen.

16 september :
22 + 29 sept. : jurycursus voor gevorderden in “In de Abeel”.
30 september :
14 oktober

: “In de hoofdrol”.

28 oktober

:

11 november :
25 november :
9 december :
23 december : slotavond.
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UNICA en Benelux Filmfestival binnen bereik

BENELUX FILMFESTIVAL OOSTENDE 12 t/m 16 mei 2010

