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Start filmjaar 2021, vervolg COVID 19 pandemie
Nieuwjaarsbijeenkomst “Raad de Maker” (via ZOOM).
NelvdM. is gastvrouw en heet iedereen welkom en wenst ons allen een heel gezond 2021 toe!
De Zoom-avond wordt vervolgens door Gerrie ingeleid. Zij geeft eerst instructie en uitleg hoe we deze
avond met zoom omgaan. En dat helemaal vanuit Lochem!
Daarna houdt Drees als voorzitter zijn Nieuwjaarsspeech. Vraagt daarbij
aandacht voor het Gouds Film Festival op 20 maart a.s. Op 5 verschillende
locaties. Noemt ook nog de filmcursus voor beginners bij de Volksuniversiteit.
In coronatijd ligt veel stil helaas. De filmcursus is voorlopig naar
februari/maart verzet. Het ZH12 regiofestival is op 19 en 20 juni a.s. in
Krimpen a/d IJssel.
Dan neemt Harry als voorzitter van de programmacommissie (vanuit de keuken bij Nel) het woord. Hij
houdt het kort en memoreert alleen het Club Filmfestival op zondag 7 februari a.s.. Hij verwijst verder
naar de website waar het wekelijkse programma tot eind maart van dit jaar wordt vermeld.
Er zijn 20 filmpjes voor Raad de Maker ingestuurd en 2 promotiefilmpjes. Op deze avond zijn maar
liefst 28 leden aanwezig. Een record aantal! De zoom-sessie heeft ruim twee en een half uur geduurd.
Tussendoor hielden we nog een korte pauze.

Hieronder het totale overzicht van de films voor “Raad de Maker”.
Nr.

Film

Namen van mogelijke makers

Echte
maker

Hoeveel
x goed

1

Kersttreintje

Freijja 3, Evert2, Elisa 3, NelT.,
Wout2, Harry

Freijja

3

2

Prijs voor mooie kerstversiering

Peter 10, RobdeW. 2, Joop, Nel T.

Peter

10

3

Rotterdam beelden

Wil 2, Frits, Arie, Evert 2, Niek2,
Arie, Anja 2, Ron 3, Ben, Gerrie

Anja

2

4

Pools zanger (met onderschrift)

Niek 4, Evert Ha 5, Ron, Drees,
Arie, Heidi, Wout 5

Niek

4

5

Kerstversieringen in Gouda
stad

Joop, Evert, Wout 6, Wim, Arie 2,
Drees, Gerrie 3

Niek

0

6

Meisje met de parel

Arie, Wout 2, Joop, Elisa 8, Gerrie 2,
Freijja 2, Hetty, Ron, Koos

Gerrie

2

7

Spelende meisje in de stad

Ben 2, Wout 5, Peter, Evert en Els 2,
Joop 2, Freijja 2, RobvE.

Ben

2

8

Toverlint uitje

Piet de H. 3, Wim 2, Arie, Koos 2,
Jan 5, Joop 2

Joop

2

De jaren genoemd: 1921, 1994,
2008, 1984, 1988, 1992, 1964, 1978,
uit de vorige eeuw dus!
9

Rietveld schilders

Joop, Ron 2, Wil, Peter, Drees 2,
Wout, Arie, Evert Ha 3 Niek, Gerrie,
Wout, Heidi

Wil

1

10

Drummer (maker en montage?)

Joop, Drees en Hetty 5, Ron en Arie
2, Freijja, Evert Ha 2, Wout, Peter,
Harry en Niek

Hetty

5

11

40 jarig verjaardagsfeest

Peter 4, Anja, Ron, Harry, Arie, Wim Peter
2, Niek, Evert, Els , Jan, Drees, Wout

4

12

Sfeerfilm van stad met rivier

Arie 9, Peter

Arie

9

13

Koeienprotest in Ommen

Peter 2, Wout, RobdeW. 2, Drees 3,
Piet 2, Gerrie 2, Koos, Ben, NelvdM.

Harry

0

14

Muziek in de stad

Wil 2, Joop, Ben, Nel, Wout 3,
Elvira 2, Jan A., Evert Ho, Peter

Wil

1

15

Aan de deur

Wout 13, Niek, Freijja

Wout

13

16

Kinderen brengen naar school

Arie, Gerrie 3, Heidi, Harry, Rob v.
E., Wim, Jan A., Harry 2, Evert en
Els, Heidi, Nel T.

Evert

1

17

Gelukkig Nieuwjaar animatie

Ron, Drees 6, Peter 4, Piet 2, Wout,
Niek

Wout

1

18

Geitenkaas maken

Joop, NelvdM., Wim, Arie 5, Koos,
Ben, Peter, Gerrie, Drees, Evert Ha.

Jan A.

0

19

Pontje Gein over de IJssel

Peter, Gerrie, Evert/Els 7, Frits,
Wout, Niek, Ron, RobvE.

Els

7

20

Cactustuin

Nelvd M. 2, Wil 2, Peter, Freijja 3,
Arie, Evert, Peter, Nel T.

Nel vdr.
Marel

2

Gerrie heeft, online vanuit Lochem, via de chat de stand bijgehouden op wie/welke beoogde maker
gestemd is. Met als eindresultaat:
de filmmakers Harry met Koeienprotest in Ommen, Jan A. met de Geitenkaasmakerij, en Niek met
Kerstversieringen in Gouda stad, zijn de winnaars van deze traditionele Nieuwjaarsavond geworden
omdat ze 0 stemmen kregen, door niemand geraden dus. Chapeau!
Na de 20 filmpjes keken we nog naar 2 promofilmpjes o.a. van Hetty betreft het Gouds Film Festival;
en filmpje van Peter als introductie van Toverlint bij de uitzendingen op RTV Krimpenerwaard.
Drees bedankte de programmacommissie voor hun inzet.
Al met al een lange en zeer zeker een gezellige avond.
Nel vdr. M

Een memo van Wout
“Raad de maker” is altijd een leuk onderdeel van de clubavonden, als start van het nieuwe jaar. De één
heeft het archief afgestoft, een ander iets leuks geknutseld en weer een ander laat vast wat zien waar
mee zij/hij bezig is.
Toch lijkt er dan een competitie te ontstaan. Als niemand raadt wie het gemaakt heeft, dan heb je
gewonnen.
Nu ben ik niet lang genoeg lid om de historie te kennen, maar ik zou pleiten voor een andere
benadering. Probeer de maker te herkennen aan de filmstijl. Een beetje misleiding mag wel, maar de
eigen stijl moet overeind blijven. Als er een winnaar aangewezen moet worden, dan zou degene die de
meeste goede antwoorden heeft gekregen, wat mij betreft, de winnaar zijn.
Maar er is al genoeg competitie, dus laten we het gewoon gezellig houden.
Filmen in eigen stijl, elkaars stijl waarderen en herkennen en geen winnaars.
Wout

Clubavond 12 januari (ZOOM)
Analyseavond met Arie. Gerrie is gastvrouw en heet iedereen welkom.
Eerst rondje mededelingen:
- Een nieuw lid stelt zich voor. Filip Sleurink. Hij woont 3 meter onder Arie in Nieuwerkerk.
- Wim van Wijk meldt dat hij gaat stoppen bij Toverlint. Gezien zijn leeftijd van bijna 84 jaar. Hij is
circa 25 jaar lid geweest. Wel blijft hij betrokken bij onze club, vooral bij de Zoomavonden.
- Alweer een record van 31 deelnemers deze zoomavond.
- Lief en Leed: Rik K. (ZH12) ligt met Corona in het ziekenhuis.
Dan krijgt Arie het woord en neemt ons mee naar de film van Berthe van Ysselstein en de
schildknaap Fulco de Minstreel. De film is ruim van tevoren naar iedereen toegestuurd. Na iedere
minuut mogen we reageren. Dat gebeurt onder leiding van Gerrie vlekkeloos.

Soms gaat Arie iets vertellen wat hem in de film is opgevallen; of hij stelt de vraag wat ons is
opgevallen. Tussendoor noemt hij nog de sleutelmomenten en tips die Arjan Haakmat ons een paar
weken geleden gaf.
Er komen vele opmerkingen (met opbouwende kritiek) op de opsomming van Arie van technisch
slechte opnamen in deze film. Volgens Arie leer je meer van een film met slechte momenten. Niet
iedereen is het hiermee eens. Graag weer eens een film met positieve uitstraling. Daar leer je ook van!
Het is echt een analyse les vanavond. En wederzijds leren we van elkaar.
Aan Arie wordt de vraag gesteld of hij als jurylid, bij kritisch kijken naar zo’n film nog wel kan
genieten? Hij geeft aan dat jureren dan eerder werk is in plaats van hobby.
Freijja, Niek en Piet hebben van tevoren hun analyse over deze film gestuurd. En wordt hierbij In
Toverslag opgenomen. Veel dank hiervoor.
We krijgen binnenkort een film van Arie via Evert toegestuurd om zelf te analyseren. 23 februari staat
deze analyseavond gepland. Arie wordt heel hartelijk bedankt voor deze geslaagde avond.
Nel vdr. M

Filmanalyse van Heldin Jonkvrouw Bertha van IJsselstein en de schildknaap Fulco
de Minstreel (door Freijja).
Angenelle Thijssen loopt langs de stadsmuur van IJsselstein als introductie. Uiteindelijk staat zij bij de
stenen burcht “Stein aan den IJssel” die voor de naamgeving van het huidige stadje heeft gezorgd.
Door de kruising van de Hollandse IJssel en de rivier de Lek was deze plek strategisch voor de
Hollandse gebieden en de Utrechtse gebieden. De heer Gijsbrecht van Amstel die eind 1300 in dat
gebied heer was onderhield de contacten goed met De Hollanders en de bisschop van Utrecht. Zijn
gemalin was Bertha van Heukelom. Als Floris de vijfde wordt vermoord, gaat de bisschop tot de
aanval over. De Hollanders willen de burcht gebruiken als uitvalsbasis.
De heer van Vianen zorgt dat Gijsbrecht van Amstel alsnog in een kerker van slot Culemborg beland.
De cameravoering is statisch. Angenelle is steeds frontaal in beeld.
Ineens is er een spel van een moeder en dochter die de toren van de burcht binnengaan. Hier zien we
wat expressievere beelden. De ontmoeting met de geest van Gijsbrecht van Amstel is heel goed! De
verbitterde Gijsbrecht vertelt zijn verhaal waarbij wij weinig expressie zien van de luisteraars. Daar
wordt visueel gemaakt dat de geest van Gijsbrecht van Amstel nog rondwaart in de toren. Jammer van
die springer.
Er wordt weinig gebruik gemaakt van verschillende camerastandpunten. Wel een goed spannend
geluid bij de deur die dichtgaat als deze mensen naar de kelder vertrekken.
Het wordt duidelijk dat Bertha de burcht enorm heeft verdedigd. Zij staat als een standbeeld als de
Vrouwe van IJsselstein. Daarna komt het beeldje van Fulco de minstreel met het verhaal wat daar bij
hoort. Ik denk dat de maakster zich de vraag moet stellen wat zij wil overbrengen en hoe zij dit
boeiend weer kan geven. Al die zijsprongetjes maken de film niet boeiender.
Freijja

Analyse ‘Het verhaal van Bertha…’ (door Niek)
Het verhaal rondom het kasteel van IJsselstein en zijn roemruchte bewoners wordt verteld door
Angenelle, kunstenares. Deze laatste toevoeging is overbodig omdat we nergens iets van haar
kunstuitingen te zien krijgen. Ze is dus alleen maar onze gids door IJsselstein. We ontmoeten haar

buiten de muren van de stad en na 4 shots waarbij ze ons meevoert langs de verdedigingswerken
begint haar (te) lange verhaal over Gijsbrecht en Bertha. Ze neemt ons mee naar de laatst overgebleven
toren van het ‘Stein’ (“Hier, achter mij… Waar dan? foto 1) en maken in een zwart/wit ovaaltje (foto
2) kennis met Angelique (?) en een onbekend meisje (geleend stukje?) die op zoek zijn naar de geest
van Gijsbrecht. Opeens verschijnt hij en doet, gelardeerd met ‘picture in picture’-beelden zijn verhaal.
Als ze naar de ‘geheime gang’ gaan (waarom?) blijkt iedereen plots verdwenen en staan we met
Angenelle bij het beeld van Bertha. Ook hier een lang verhaal zonder illustraties. Dan komt de dappere
Fulco letterlijk ‘in beeld’. Hij heeft, al luit spelend, Gijsbrecht bevrijd. Na een reclame-moment voor
een boekje (…is alleen in IJsselstein te koop!) brengt onze gids ons naar het prachtige grafmonument
in het koor van de Nicolaas-kerk. Als uitsmijter krijgen we dan nog even te zien wat verder de moeite
waard van het bezichtigen is. Komt allen!
Als we goed tellen bestaat deze film uit 7 scènes. Het geheel ziet er verzorgd uit. Toch is er hier en
daar wel wat op te merken:
Camerawerk: degelijk; alles van statief maar ook bijna alles vanuit ooghoogte. De variatie is vrij
beperkt, zowel wat betreft standpunten als uitsnedes. De camera is overal objectief gebruikt. De
picture-in-picture beelden in de toren hadden van mij ook beeldvullend mogen zijn (foto 3). Hetzelfde
geldt voor deze truc van Angenelle bij het grafmonument in de kerk
(foto 4). Perspectivisch wordt
hier het beeld wel erg veel geweld aangedaan. Waarom geen hoger standpunt gekozen bijvoorbeeld?
Hondjes naar voren halen is ook een onnodig grapje.

foto 1

“Hier, achter mij…” Niks!

foto 2

ovaaltje uit oude film?

Montage: niet overal in de film is het ritme van de gemonteerde shots mooi. Op sommige plaatsen zijn
de shots erg kort gehouden (b.v. de toegangsdeur van de toren T en CU), soms ook wel erg lang. De
korte close ups van Gijsbrecht op de torentrap (foto 5) sluiten niet aan bij de halftotalen voor en na dit
shot. Dikwijls missen we ook close ups, bijvoorbeeld van het beeldje van Fulco.

foto 3

weg, Gijsbert!

foto 4

hinderlijke ‘picture in picture’

Foto 5 Gijsbrecht in het trappenhuis. Keurig tussen de tekst ingeknipt maar het werkt niet.
Geluid: afgezien van het gesprek in de toren is het commentaar prima te verstaan. De muziek (je houdt
ervan of niet) sluit vaak aan bij wat we zien maar is aan het begin van de film weinig “Middeleeuws’.
Waarom moet alleen die ‘enge’ muziek doorlopen onder het hele ‘Toren’-verhaal? Ook een luitgeluidje bij Fulco zou leuk geweest zijn. De balans tussen de verschillende geluidsonderdelen is goed.
Al met al een leuke film om naar te kijken
Niek.

Het verhaal van Bertha van IJsselstein en de schildknaap Fulco de minstreel
(door Piet)
De intro: (1.37 minuten) We zien Angenelle
Thijssen (met een ondertitel: beeldend
kunstenaar). Dit wekt de verwachting dat we
ook werk van de kunstenaar te zien krijgen.
Helaas dat is niet het geval. Angenelle wandelt
via een park langs de oude stadmuur en vertelt
haar verhaal. Ze heeft wel een prominente
functie als presentatrice in deze videofilm.
Haar verhaal is goed te volgen en ze heeft een
mooie goed verstaanbare stem. Haar emotie is
goed gedoseerd.
Na de intro volgt op een andere locatie weer
een wat lange monoloog (1,25 minuten) met 6
korte inserts.
Jammer is dat er niet meer beelden (foto’s)
zijn gebruikt die haar verhaal illustreren.
“Show Me, Don’t Tell Me” is een techniek die
in verschillende soorten presentaties wordt
gebruikt om de toeschouwer in staat te stellen

het verhaal te ervaren door middel van actie, historische beelden (foto’s) gedachten, zintuigen en
gevoelens in plaats van de eenvormige uiteenzetting door Angenelle.
Dan volgt een zwart/wit scene (2,30 minuten) met Angenelle en een jonge dame die de toren betreden
– wie is dat meisje? Haar introductie ontbreekt. Ze gaan op zoek naar de vooronderstelde
geestverschijning van Gijsbrecht van Heukelom, de echtgenoot van Bertha. Bertha die ook bekend was
als Bertrada van IJsselstein en jonkvrouw Beerte, heldin bij de verdediging van kasteel IJsselstein.
Helaas zijn de dialogen slecht te verstaan (mede door de akoestiek) en mis ik dus deels het verhaal.

Ook hier een wat trage montage, een sprongetje over de actielijn maar wel met enkele verrassende
beeldcomposities.
De gekozen kadrering is niet overal zorgvuldig gekozen en de belichting is wat vlak en matig.
Eenmaal weer buiten volgt een herhaling
van de manier waarop de makers (1
minuut) Angenelle in beeld brengen,
staande bij het beeld van Bertha.
Slechts twee inserts in deze scene.
De ontmoeting met Fulco:
Helaas een herhaling van de filmische
vormgeving (1,08 minuten) met weer
drie korte inserts waarbij ik node een
close-op van Fulco mis. Hier had een
zacht achtergrond- muziekje van de ‘luit’
spelende minstreel de sfeer kunnen
versterken.
Het slot van deze
scene mag weg: de
presentatie van het
kinderboek is niet
nodig (reclame
daarvoor maken?) Ik
vind dit zelfs storend.

Vervolgens neemt Angenelle ons mee naar de Oude Sint-Nicolaas kerk die werd gesticht door
Gijsbrecht van Amstel in 1310 (2 minuten). Met een passend stukje orgelmuziek. De looprichting van
Angenelle is in shot 2 wat storend, de beweging over de las wordt niet lekker gecontinueerd.

De toren van de kerk werd in 1532-1535 gebouwd in opdracht van de Heer
van IJsselstein, Floris van Egmond. Jammer dat er geen verbindende shots zijn
gebruikt.
De scene in de kerk is mooi gefilmd en is het meest indrukwekkende stukje in
deze videoproductie. Hier is het camerawerk en de montage duidelijk beter.
Het einde van de film wordt toch nog een soort “Ontdek je plekje”
en is enigszins een stijlbreuk met waar het feitelijk over zou moeten gaan:

Gedurende de videofilm springen
we van locatie naar locatie.
De hoofdrolspelers Bertha en
Fulco komen er wat bescheiden van
af. Ik ervaar het totaal als zes korte
filmpjes. De rol van de
“Hollanders”, de “Bisschop van
Utrecht” en de oude “strijdmakker
van Gijsbrecht uit Vianen” zijn
onderdeel in het verhaal. Ik had ze
graag even gezien!
Afstandelijke cameravoering, een wat fantasieloze invulling met beelden en trage montage zijn
kenmerkend.
Stabiele beelden! Prima van statief af gemaakt. Openingsmuziekje is samen met de muziek onder de
aftiteling passend bij het onderwerp. Het wat meer dramatische geluidsfragment onder in intro in de
toren? Daar kan je van mening over verschillen. En ja, als we de toren verlaten, gaat Gijsbrecht dan
mee naar buiten? De maker had ook hier consequent kunnen zijn en zijn “geestverschijning” binnen
tegen het zwart van de deur laten verdwijnen. Geesten kunnen het daglicht niet verdragen!
Harry gaf een opsomming van punten waar we wat over kunnen (of mogen) zeggen:
Analyse maken van een film. Waar let je op als je een analyse maakt of leest:
- Het verhaal: wat is het voor een verhaal en hoe is het opgebouwd?
- De Camera: Wat heeft de cameraman/vrouw gedaan?
- Hoe is de positie (standpunt), de uitsnede, het perspectief, is er objectief, subjectief of narratief
gefilmd.
- Kan je expressieve camerastandpunten ontdekken?
- De montage: hoe is die gedaan.
- Ontstaat er een ritmisch (beeldwisselingen, die je emotie versterken) kijkgebeuren.
- Hebben de shots onderling verband, is decoupage toegepast, let op de kadrering en compositie
- Te kort of te lang van shots of scenes.
- Kill your darling, kan je ontdekken wat gemist kan worden aan shots of nog erger hele scenes?
- Geluid: is alles verstaanbaar of hoorbaar. Zijn de lassen hoorbaar? Is het geluidsniveau in orde?
- Toegevoegd geluid: Voice-over, goed verstaanbaar en functioneel?
- Muziek: Is de keuze goed? Versterken muziek en film elkaar in de beleving?
- Balans: Zijn alle geluiden, life en toegevoegd, zodanig, dat je alles goed kunt horen en zijn er delen
in de film, waar het ene geluid het andere overtreft in volume?
- Acteren: Speelt men overactief, naturel, dramatisch?

Niet alle bovenstaande punten waren hier van toepassing (geen voice-over; dat was ook niet nodig)
Verhaal: prima en origineel.
De enige acteur was hier …??…..in de rol van Gijsbrecht van Heukelom en de figurante: “Het meisje
in de Toren”. Dit roept bij mij herinneringen op naar de gelijknamige film van Tony Torn (-Maassluis
- Genre: Speelfilm - Jaar: 2006 - Duur: 00:15:00-- Prijzen: Goud + Laureaat + speciale prijs voor de
film met de beste geluidstoepassing + Brons UNICA 2007).
De geluidslaag is verder goed verzorgd en het volume is evenwichtig.
Zonder dieper in te gaan op details vind ik het best een aardige film. We zijn als Toverlinters nogal
verwend (denk aan de vijf videofilmpjes over Gouda van Bernard en “De laatste mevrouw” van Niek).
En ja, de grootste verrassing is de analyse van ‘onze Arie’ die voor ons deze
avond (mede) heeft verzorgd. Laten we zijn analyse ook maar eens gaan
analyseren.
Voor Toverslag opgeschreven,
Piet de Haan.

Clubavond 19 januari (ZOOM)
6 Werkgroepjes voor filmen
Gerrie is gastvrouw en heet iedereen welkom en in het bijzonder Rachida. Zij zal later op de avond
meer over haar zelf vertellen.
Mededelingen (1):
- Lief en Leed. Nel heeft ontdekt dat de onzichtbare Pieter “Piet van der Ree” is. Hij geniet van de
zoomavonden maar moet geholpen worden om zichtbaar en hoorbaar te worden.
- Cor de Jong woont in Amersfoort en vond het leuk dat ik belde. Hij houdt niet van zoomen maar
bekijkt later via de link de avonden.
- Evenals Cock de Mink die nog niet zolang lid is. Erg veel belangstelling maar wil ons liever live
zien. Drees heeft contact met hem af en toe. Hij vertelt dat Cock een vogelaar is. Die vooral vanuit zijn
hut bezig is.
- Met Bjorn helaas nog geen contact gehad.
Presentatie 6 werkgroepen over hun filmproducties:
- Drees als kartrekker vertelt over zijn filmproject “James Blond”. Koos zit ook in deze werkgroep.
Even later meldt Wil dat zij zich hiervoor ook heeft opgegeven. Scenario met verhaal en thema staat al
redelijk. Nog niet tot scenes gebracht en shotlist. Het moet een grappige film of misschien een thriller
worden. Een persiflage op James Bond. Speelt zich af in Willeskop met de grens van Montfoort.
Gevecht van nieuwe wethouder die met horens een stier te lijf gaat. Redder is James Blond als
wijngenieter! Willeskop blijft overeind! Moet humoristisch overkomen. Wie is James Bond en
Monney Pennie? Suggesties zijn welkom bij Drees.
- Kartrekker Wout: Muziekfilm met een nummer van De Dijk. Werkgroep leden: Frits en Gerrie. Wout
laat ons via share screen een 3 minuten filmpje zien. Hij licht toe en stelt vragen. Beeld en geluid is
niet constant. Er zitten leuke beelden in. Het filmpje moet nog dynamiek krijgen en is nog geen
constant geheel met de muziek van het lied. Je zoekt naar beelden en lijkt erg moeilijk. Wout vraagt
ons om suggesties. Arie geeft al wat aan. Breng in de shotlengte een kleurtje aan. En daarna kan je als
al de beeldjes met verschillende kleurtjes vervangen voor de juiste beeldjes.

Wout gaat ook in zijn muziekfilm deze reclame maken voor
Toverlint.

- RobdW., kartrekker van dit werkgroepje is afwezig en Harry zit in deze groep samen met Elvira.
Harry vertelt over hun project. Een film gemaakt op basis van 3 onderwerpen: deksel, lijm en idioot.
Moet een humorfilmpje met extremen worden. Via Zoom zijn ze al 3 keer bij elkaar geweest. Joost
Schriks is een scenarioschrijver, ze volgen zijn “10 stappenplan voor een scenario”, leidraad voor een
goede film. Elvira is met stap 5 bezig (sekwenties en scenes). Planning is om in augustus of september
pas te gaan filmen. Karakters worden beschreven en acteurs benaderd. Film speelt zich af in Coronatijd
met een failliete eigenaar van een zaak. Het moet een spannende cliffhanger worden.
- Kartrekker Hetty. Onderwerp: 9-shot movie, klein verhaaltje, snelle plotwending, zich afspelend in
een verzorgingshuis en kapsalon. Werkgroep leden: NelvdM en NelT. Mevrouw de Koning belt de
kapper op voor een afspraak. Ze kan niet op haar gevraagde tijd terecht omdat mevrouw Vrolijk (die
zij kent) dan komt. De dames komen elkaar tegen bijvoorbeeld in de gang ter hoogte van een trap en
mevrouw de Koning duwt mevrouw Vrolijk van de trap. Nel heeft thuis een traplift en zou ook kunnen
bij deze scene. Niek ziet dit laatste helemaal zitten. Nu kan mevrouw de Koning toch naar de Kapper!
Drees en Gerrit hebben ook hun medewerking voor dit filmpje toegezegd. Zou een 1 minuut filmpje
kunnen worden.
- Kartrekker Peter. Onderwerp: avond presenteren met
verschillende filmpjes en gebruik van Green Screen, dus
technische foefjes en trucages. Werkgroep leden: Wil,
Evert Has. en Freijja. Peter start met een filmpje via You
Tube met Green Screen. Alle vier de werkgroep leden
maken een filmpje en gaan dat thuis monteren. Peter heeft
al ervaring opgedaan bij Stichting Welzijn Ouderen
Krimpennerwaard. Hij laat telkens een kort filmpje zien.
Maak gebruik van een foto of filmpje erachter en trucages. Het plan is om een leuke en leerzame
avond te presenteren en wordt vast interessant. Er komt ook nog een making off.
- Kartrekker Ben. Onderwerp: Instructiefilm over Zoom, op een toegankelijke manier neergezet. Met
mensen, die wel en niet kunnen zoomen. Werkgroep leden: Gerrie, Arie en Evert H. Nu we met elkaar
in de pandemie zitten is deze film echt zeer actueel voor ons. Leidraad: Oma vraagt aan kleinzoon hulp
betreft Zoom. Het moet niet alleen een instructiefilm worden. Een speelfilm met een glimlach! Er
wordt ook een document van gemaakt. Als het document is uitgewerkt (26 pagina’s) dan wordt dit
naar iedereen gestuurd. Met de vraag om hier reactie op te geven. Werkgroep komt via Zoom
wekelijks bij elkaar.
Mededelingen (2):
- Freijja vraagt of er nog meer mensen zijn die zich hebben opgegeven bij de Filmtraining van Henk
van de Meeberg. Zij gaat in februari de cursus 3 doen: “Creatief omgaan met je camera”.
- Menno Meijer is nu 90 jaar. Niek wil graag de laatste beelden nog maken. In Coronatijd nu moeilijk.
Elisa houdt contact met hem en zo ook met Niek hierover.
- Rashida stelt zich voor aan ons. Ze heeft de avond goed kunnen volgen. Ze ligt haar achtergrond toe.
Vindt filmen leuk en vlogt. Wil meer professioneel worden. Vraagt of er een nieuwe werkgroep komt
of dat zij zich kan aansluiten bij een huidige werkgroep. We leren van elkaar stelt zij.

- Drees meldt dat Tamis Kwikkers zich opnieuw heeft aangemeld als lid. We horen daarop de stem van
de onzichtbare Gerrit met de woorden: Toverlint draait al jaren, wat een schitterende vereniging met
al die nieuwe leden!
- Kijk ook naar de website van Toverlint betreft G.F.F. o.a. voor interview met Drees bij Omroep West
(Radio en TV) en TV Gouwe Stad. Hij meldt dat er voor het Gouds Film Festival nu 11 films binnen
zijn. Tot 8 februari kunnen films worden ingestuurd. Op 20 maart worden films vertoond in 5 theaters.
Nel vdr M.

Clubavond 26 januari (ZOOM)
Thema van deze avond: Verstaanbaarheid en Voiceover
Gerrie is gastvrouw en heet iedereen welkom.
Mededelingen:
Volgende week is Laat maar zien avond. Ron en Wil gaan samen de reportage verzorgen voor
Vrouwennetwerk.
- Later op de avond meldt Rashida dat zij ook mee wil werken en zal zich bij Drees opgeven.
Ben krijgt het woord. Er zijn ons documenten toegestuurd. Dit betreft de verstaanbaarheid/
hoorbaarheid. Wat kan je als filmmaker hier aan doen? Uitwerking: het schrijven van de tekst. Hoe
kom je aan je tekst? De opmaak van je tekst. Suggestie: vergroot je tekst (Arial 11). Laat zinnen
springen en spreek ze rustig uit. De uitwerking van het gesproken woord: met rustpauzes, goed
articuleren en let op je ademhaling. Eerst droog oefenen en daarna de tekst in 1 keer uitspreken.
Zoek een ruimte op die afgeschermd is. Pas op voor nagalm en echo. Gebruik geluidsabsorptie. Zorg
voor stilte en geen bijgeluiden, zoals klokken, centrale verwarming of je kanarie. Bij gebruik van
microfoon houdt dan korte afstand aan (50 cm). Dynamische microfoon (wekt spanning op) en
condensator microfoon (plaatcondensator). De tweede is de meest zuivere en wordt in studio’s
gebruikt. Vastleggen van opnames en effecten. Microfoon op standaard gebruiken eventueel met
elastiekjes (voorkomt trillingen). Kijk op Baxshop.nl of bij Ali express (China). Suggesties worden
gedaan. Nabewerking in je eigen montage programma. I.v.m. geluid van buitenaf : ga onder een deken
liggen (suggestie Wout). T.z.t. in de studio in de praktijk uitproberen.
Frits krijgt daarna het woord en vult het voiceover gedeelte in.
Met name bij vakantiefilms moet geluid en voiceover meer aandacht krijgen. Aan welke eisen moet dit
dan voldoen? Zorg dat je publiek interesse houdt voor je film en zorg dat je een vaste tekst goed
inspreekt. Mag niet te statisch zijn. Bij een interview kan dit heel anders uitpakken.
14 mensen hebben dezelfde tekst gekregen van een stukje film van
Koos. De opdracht was om deze tekst opnieuw in te spreken zonder
muziek e.d.
Let op criteria: onderscheidene uitspraak, helderheid stem,
spreeksnelheid en volledige uitspraak woorden en zinnen, intonatie en
rustmoment. Geef commentaar per anonieme spreker.
Rob de Weger. Heeft een losse microfoon gebruikt, apart de tekst in gesproken en daarna eronder
geplaatst. Reacties: Je hebt een documentaire stem, wel vriendelijk en laat je toon zakken aan het eind
van je zinnen.
Freijja. Opname apparatuur. Microfoon verbonden met PC en meteen in haar programma opgenomen.
Reacties: Je stem klinkt met verbazing en je blijft luisteren. Goede intonatie.

Wout. Opname: microfoon aan recorder gekoppeld en op schuimrubber kussen gelegd. En zo
gecombineerd met eigen recorder. Reacties: Tekst wordt uitgesproken zoals het op papier staat
(staccato). Prettige keurige stem. Breng meer intonatie in. Stem zakt aan het eind van de zin soms weg.
Evert Has. Gewone camera gebruikt en van 1,50 meter opgenomen en daarna eronder gemonteerd.
Reacties: Geluid is geknipt en er zijn stiltes tussendoor. Je moet het handmatig fixeren. Magic geeft
goede oplossingen daarvoor. Geef spanning aan in je tekst.
Els. Heeft dezelfde opname apparatuur als Evert. Reacties: Een prettige en natuurlijke stem Soms
afgeraffeld en klinkt gejaagd. Geluid was overstuurd.
Gezien de tijd wordt er niet meer gevraagd naar opname apparatuur.
Arie. Heeft zich niet aan de opdracht gehouden en muziek gebruikt! Reacties: Mooie stem. Af en toe
doffe stem. Intonatie niet helemaal okay.
Hetty. Reacties: Mooie stem. Maar klinkt donkerder en matter. Zijn we niet van Hetty gewend!
Drees. Reacties: Stem klinkt eentonig en dof. En is weinig enthousiast.
Frits. Reacties: Aangename stem en goede intonatie. Komt te enthousiast over.
Joop. Heeft ook muziek eronder. Reacties: Goede duidelijke stem met juiste intonatie. Te nadrukkelijk
gesproken. Traag tempo en woorden werden soms ingeslikt. Rustig, monotoon, toonhoogte zakt, breng
meer variatie hierin.
Niek. Reacties: Klinkt goed en je neemt de mensen al vertellend mee op reis. Een persoon hoort Niek
ademen. Conclusie: Hangt van je geluidsapparatuur af.
Peter. Reacties: Heel duidelijke en kenmerkende Peter stijl. Enthousiast en klemtonen niet altijd juist.
Joke de Weger. Reacties: Goede stem als voiceover.
Tot slot:
- Ben houdt nog een pleidooi voor de techniek. Lees alles nog eens na.
- Jan vertelt dat in het verleden alle leden iets inspraken.
- Arie geeft suggestie voor de volgende film. Maak eerst de filmbeelden. Daarna de montage en
tenslotte de voiceover met een rustige stem en juiste klemtonen.
Al met al een lange maar geweldig leerzame avond. Heel veel dank aan Ben en Frits hiervoor.
Nel vdr M.
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