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ToverlintThuisTheater en ZOOM-meetings
In het vervolg op de virtuele clubavonden tijdens de voorgaande corona maanden april en mei, heeft
Arie de term ToverlintThuisTheater geïntroduceerd.
Deze nieuwe benaming betreft de virtuele clubavonden tijdens het zomerreces 2020.
In deze zomereditie deel 1 van Toverslag wordt verslag gedaan van het virtuele ThuisTheater in de
corona maanden juni en juli. Wekelijks worden films samengesteld door Arie en Ben.
Steevast op elke dinsdag in de vroege ochtend verstuurt Arie de desbetreffende films online via
WeTransfer of MyAirbridge.com naar de leden door.
Daarnaast zijn ook persoonlijke reacties van leden, alsook ingezonden verhalen en andere informatie
in deze editie opgenomen.
Evert heeft het initiatief genomen om ZOOM-meeting te introduceren zolang de corona crisis duurt.
De eerste Zoom-sessie vond plaats op 2 juni, een Zoom-sessie om te oefenen op 7 juli. Zie verslag
hieronder.

ThuisTheater en ZOOM-meeting van 2 juni
Via MyAirbridge.com krijgen we van Arie de volgende films online toegestuurd:

1] Mon Tour de France. Niek.
Een toepasselijke titel voor een film die de mooiste vakantieherinneringen van onze echte Francofiel
Niek weergeeft. Als je als ex docent expressievakken van vlaggetjes houdt, van Frankrijk, van kunst,
muziek, oude gebouwen, reizen, circus en van nog meer zaken die mooi zijn om te verfilmen dan
maak je na al die jaren hiervan een verzamelproject. In mijn ogen zeer geslaagd.
2] De Charme van de Vaucluse. Ben Kleinjan.
Ben en Ria Kleinjan waren lid van Toverlint totdat zij naar Papendrecht verhuisden. Papendrecht, thé
Town of te polder. Ben en Ria hadden in de jaren van de film wat tegenslagen in het leven en gingen
om zich te wat te sterken naar de Vaucluse. De schoonheid en rust die daar is heeft goed gewerkt en
ik hoop dat ze de beroemde wijnen uit dat gebied ook geproefd hebben. In ieder geval wordt de
Vaucluse mooi weergegeven in deze film. Ben je er als eens geweest?
3] Camarque. Een film van Peter Dijkstra.
Nog maar kortgeleden en in het zuidelijkste deel van Frankrijk in een hoge resolutie opgenomen. Zet
de film maar eens op pauze als je dat zien wilt. Natuur, de dieren erin, bezienswaardigheden en
tradities komen allemaal aan bod. Niet te vergeten Peters humor.
4] La Saveur de Provence, Freijja Zandbergen
De Provence waarin de Vaucluse, waarin de Mont Ventoux, en waarin je de smaak van het goede
leven proeft. De stadjes, natuur, de markten en het goede eten. Waar beter?
Freijja met vriendin en familie brengen daar hun vakantie door. Houden van forel, wijn en alle goede
dingen die de Provence biedt. Alhoewel 50 euro een flink bedrag is voor een tasje forel. Als je na
zo’n vakantie niet van de smaak, “La Saveur” van de Provence hebt genoten kan je beter naar
Lapland gaan.
Arie
Wat doet men op een warme dag met 28 graden? Wandelen? Nee, te warm. Fietsen dan? Zou
kunnen. Zwemmen is natuurlijk ook een mogelijkheid, maar ja met Corona en 1,5 meter afstand in
het water lijkt me ook niet echt te lukken. Luieren lijkt me beter en dan met de verwachting van een 4
tal films uit Frankrijk van een aantal Toverlinters die we vanavond gaan bekijken.

Het was een feest van herkenning. We hebben eigenlijk heel Frankrijk doorgereisd met Freijja, Ben
en Ria Kleinjan, Peter en Niek. Was het van Niek nou echt een afscheid van Frankrijk. We zullen
zien. Ik krijg in ieder geval de kriebels om weer eens af te reizen naar dit heerlijke land. Drentelen
door dorpjes met kleine marktjes, lekker eten en drinken. Het was genieten.
Rob de W.
Per email is de volgende uitnodiging verstuurd voor de eerste videobijeenkomst Toverlint:
Dag filmgenieters, jullie kennen vast wel het fenomeen thuiswerken en vergaderen met ZOOM. Er
zijn ook andere programma's, zoals Skype en Duo en Jit-si, maar ZOOM-Us werkt voor grote
groepen het beste. Vanavond krijg je van mij een link, waarop je kunt klikken en dan kom je in de
vergadering. Die duurt max. 40 minuten.
We doen dit, om elkaar even bij te praten over hoe het met ons gaat. Tevens is het een oefening voor
de echte bijeenkomst: laat maar zien op de eerste dinsdag in augustus. Dan bespreken we de nieuwe
films die we zojuist gezien hebben en geven we commentaar alsof we bijeen zijn in de studio.

Doe mee! Dus: kijk om kwart over acht naar je email en download ZOOM alvast.
Probeer om precies half negen in te loggen.
Eerst zal het niet bij iedereen lukken, maar daarom deze oefening. Het wordt leuk!
Er werd ingelogd door Nel vdM, Evert, Hetty, Peter, Ben en zijn Marja. Later kwam Rob de Weger
en die konden we niet horen en Piet, die konden we niet zien. Je ziet het werkt verassend. Evert en ik
gaan de komende dagen ons nog wat verder verdiepen om met meer beheersing de Zoom te bedienen.
Evert
Alleen jammer dat velen van ons dit nieuwe medium hebben gemist. De uitnodiging van Evert kwam
een paar uur vóór de Zoom-sessie. Maar 7 juli is er weer een meeting, daar ga ik ook aan meedoen.
Rob de W.

ThuisTheater van 9 juni

1] Twee kaartjes voor Madurodam. Club, Piet de Haan. Voor de nieuwe leden een aandachtspunt.
Deze film uit 1996 is gemaakt net voordat de digitale montageprogramma’s in de maak waren.
Windows deed het matig, de Casablanca is van 1998 voor over ik met dat kan herinneren. Een film
als deze is niet voor niets zo ver gekomen. Let op acteren, cameravoering en de montage.
2] Visserslatijn, Ben Roete, een 2e film uit het Vlisterfilm- gebeuren destijds bij Mat Gerritsen thuis.
In de 2e TTTsessie is een andere film getoond uit dezelfde montagereeks. Kijk eens hoe Ben hier de
variant van laat zien.
3] Hein, van Bernard Vink (en veel anderen). Bernard maakte in die jaren een reeks films die voor
een deel relatieproblemen in zich had en die werden opgelost natuurlijk. Hein is de 2e film hiervan.
Op een boerderij woont een boerengezin en de boer worstelt met problemen uit het verleden.
Arie

ThuisTheater van 16 juni

1] Eiland in de zon. Ron Hofman bezoekt Kreta. Wandelen en dwalen door stad en eiland en Ron
heeft oog voor de mensen daar en bij het zien van die mooie dorado op het bord van Loes oog voor
nog veel meer. Paleis, aquarium, kerken, beachclub, markt enz. enz.
Schitterend filmmateriaal, eiland in de zon
2] Venetië, de vakantiefilm. Arie Heerkens. Wat zie je in 5 dagen, hoeveel informatie en
bezienswaardigheden kom je tegen, hoe lekker is het eten en het bier, de wijn, de ijsco’s.
Hoeveel kunst, mensen en water. Je moet er eens geweest zijn.

3] Barcelona 1999. Een bezoek van Hetty en Drees aan de stad met alle hoogtepunten van die stad
die sterk staan onder invloed van Gouda en andere architecten. Een mooie film voor diegenen die r
geweest zijn en wat herinneringen hiermee ophalen of voor diegenen die daar voor het eerst heen
gaan. Wat de reden is dat de kwaliteit niet zo best is weet ik niet maar we komen wel te weten
waarom Drees zo braaf op de bank zit in Park Quel. Wat is het argument geweest om zo’n bank te
maken en waarom zou een vrouw op natte klei gaan zitten?
4] Corsica. Peter Dijkstra. De vakantie op dit eiland, Peter en Nel bezochten de pracht en praal van
Corsica en maakten mooie wandelroutes. Het hondje gaat lief mee en krijgt zo af en toe een helpende
hand. Behalve dit moois zien we ook een stukje geschiedenis met reuze trappen. Het staat op de film
die hij schoot toen hij even moest uithijgen.
5] Een dag naar Italie. Frits Muller. Bijna zou ik zeggen, wie gaat nou een dag dag naar Italië? Dat
zijn Frits en zijn vrouw en omdat zo’n dag voorbij is voordat je het weet verplaatsen zij zich met een
supersnelle Fiat 500.
Frits zet a.h.w. zijn handtekening onder deze film. Een mooie mix van film en foto’s ingepast in het
verhaal dat hij kwijt wil. We hebben het al eens gezien natuurlijk maar het kijkt alleraardigst die
combinatie van deze fotograferende filmer of, is het anders-om?
Arie
Deze zomerperiode krijgen we heel wat films te zien via Arie en Ben. Kennelijk gaan ze zelf niet op
vakantie. We zijn in Madurodam geweest, hebben de parodie van Ben gezien over Visserslatijn en
een serieuze film over moeilijke dingen in het leven, nl. Hein.
Gelukkig wisselt het af met leuke zaken zoals vakanties. En ja Corsica, Venetië, Kreta, Barcelona,
allemaal feesten van herkenning. Jammer dat er geen commentaren waren in Kreta en Venetië.
Ja en dan: Je moet het maar doen, in 1 dag heen en weer naar Italië en dan nog in zo’n vehikel, of is
dit te denigrerend voor een Fiat 500. Je bent je leven in Italië al niet zeker en dan nog in zo’n
koekblik?

Frits en Bep durven hoor. Overigens!! 1 dag, en geloven we dat?? Wat zeggen ze ook alweer?
Filmen is bedrog! Zullen we het daar op houden? Wel een leuke film, goed gedaan.
Rob de W.

ThuisTheater van 23 juni

1 Werkopnamen 70-30, Mat Gerritsen. De opnamen voor deze film waren bedoeld als een making
of voor de film 70-30. Toenmalig lid Ben Kleinjan die werkte voor de Kamer van koophandel en
verzocht werd een film te maken over het verloop van een sessie door mediators.
Met volle bepakking gingen: Mat Gerritsen, Bernard Vink, Niek van Oostenbrugge, Rob van Essen
en ik (Arie) ertegenaan. Met een tweede camera zijn toen de werkopnamen gemaakt door mij. Later
in dat seizoen hielden we ook een avond over “monteren op muziek” en Mat gebruikte genoemde
opnamen om te kunnen deelnemen aan die avond.
2 Gisteren vandaag en morgen, Een Toverlintproject met als aanjagers Mat Gerritsen en Bernard
Vink, ook Elvira heeft nog een rol in de productieorganisatie gehad. De film was het resultaat van
een groot cultureel project, het MMM-project opgezet door de Nova en stichting Culturele Vorming.
De film is bekroond met een 1e prijs en “laureaat” op het Nova Filmfestival 2005.
Voor mij was het de eerste speelfilm waar ik aan meedeed als 2e cameraman en die mij enthousiast
maakte voor het fenomeen.
3 Miriam, Niek van Oostenbrugge. Miriam, wie kent haar niet? Een film van Niek die hij zijn bijna
hele filmloopbaan nog had willen maken. Miriam, bestaand of niet is een klein dwangmatig meisje
dat een traumatische uitwerking heeft op de vrouw in de film. Mooie symboliek is toegepast. Deze
film haalde ook het NovaFilmFestival.
4 Pastoorsgeluk uit 2009, Arie Heerkens. Tijdens onze jaarlijkse vrienden-vakantiewerk is deze
film, 2e in een reeks van drie, gemaakt over het “Het Rijke Roomse Leven”. Het gaat over een
bisschop, pastoor en een zuster. Een competitieve ontmoeting tussen de pastoor en bisschop.
Gespeeld door de vrienden en de vriendengroep zorgde ook voor de figuranten.
Leuk om ze eens alle drie te zien.
5 De Deur, Arie Heerkens. De deur als deur, metafoor, afsluiting en opening. De wijsheid van
Erasmus toegepast in een film die ik weer maakte met 2 vrienden. Ook deze film haalde het
Novafestival.
Arie
Heren, bedankt voor uw niet aflatende inspanningen. Pastoorsgeluk en de Deur waren voor mij nieuw
en leuk om te zien. Werkopnamen 70-30 ben ik wat versneld doorgelopen. Het formaat klopte bij mij
niet. Wel was het leuk te zien hoe het toen werkte. Bedankt en welterusten,
Wout
Hoi Arie, ik weet niet of meerdere mensen een probleem hebben met het afspelen van de films, maar
Pastoorsgeluk en de Deur kunnen niet geopend worden, de rest na veel moeite wel.
Behalve Miriam, die gaat probleemloos, omdat het een MP4 bestand is.
Ik heb mijn kleinzoon hier thuis en die is zeer bedreven in alle technische aspecten van ICT en die
heeft in een handomdraai alles even goed gezet zodat ik nu probleemloos de films kan afdraaien.
Rob de W.

ThuisTheater op 30 juni

Beste filmliefhebbers, Toverleden
Nu niet alleen kijken om het plezier maar we vragen ook wat van jullie deze keer.
Vanwege de thema-avond is er een speciale selectie gemaakt van films die niet van Toverlint zijn.
Dan kan je zonder een Toverlid te kwetsen of complimenteren zeggen wat je op je hart hebt.
Bedoeld is dat deze films het onderwerp van gesprek zijn op de ZOOM-meeting van volgende week
dinsdag 7 juli, die Evert voor die avond heeft georganiseerd.
1] Jongeren, No more
Dans en drama worden gecombineerd in een zeer expressieve vorm. Een verhaal dat zeer apart is
uitgebeeld en gaat over het verdriet van een ongeveer 16-jarige.
2] Vinkeveen, Ik kan vliegen
Non-fictie in een mooie vorm. Dit verhaal is niet alleen emotioneel maar op bijzonder manier
verbeeld. Deze film is een afstudeerproject van studenten op een filmacademie? Dacht ik! Totdat ik
de website hieronder bekeek. Jonge ondernemers? Een groep enthousiastelingen die de kost willen
verdienen met film maken?
Vers en Cinecrowd. Zie de aftiteling, de sponsors en de website: www.portalpictures.eu
3] Nova, Gezonken modder.
Drama en onverwerkte frustraties van een vrouw in relatie tot haar moeder. Gelukkig blijkt ze niet
alleen te zijn.
Arie

Zoom-meeting 7 juli
Een goed idee om zoom te proberen nu de onderlinge contacten van onze clubleden nog steeds
uitblijven. Evert Hasselaar nam het voortouw met Zoom en inmiddels is dit de tweede “Zoomavond”. De eerste miste ik.
Wat is nou Zoom? Ik begin te vertellen dat het een programma van Google is dat geschikt is om
meerdere mensen visueel met elkaar te laten communiceren. Je ziet elkaar en je hoort elkaar. Dat kan
van 3 t/m 10-tallen personen. Best leuk eigenlijk. Maar werkt het een beetje?
Nou, beetje bij beetje vorderen we. Er zijn namelijk wel wat handelingen die je eerst moet verrichten.
Je moet zoom laten weten welk audiosysteem en welk speakersysteem van de computer “jouw zoom”
moet gebruiken. Dan heb je nog het systeem dat jij of een ander diegene bent die de rest uitnodigt, de
Host. Wanneer de Host de uitnodigingen verzonden heeft en dat gaat per mail, behoef je als gast
alleen maar de link aan te klikken die in die mail staat en Google doet de rest!
Werkt het dan altijd? Ahum, bijna altijd. Je moet jezelf natuurlijk in het systeem plaatsen geluid en
beeld instellen en dat is niet eens zo moeilijk, maar je moet het wel doen.
Hoogtepunt van deze avond was dat ik een gedigitaliseerd filmpje van dubbel 8 mm celluloid liet
zien aan de anderen en zo zie je dat “old meet young” niet alleen voor de film opging.
Evert verzocht me om als oefening de Host te zijn en moest ik dus uitnodigen, de genodigden
toelaten en een tour door de avond leiden. Dat ging, redelijk.
Voor deze Zoom-sessie heb ik de volgende uitnodiging naar de leden gestuurd:

Beste Toverleden, vorige week hebben jullie drie films ontvangen, bekeken en bestudeerd. Welnu,
deze films worden deze dinsdagavond d.m.v. Zoom met clubleden onderling besproken. Dan kan je
ook ventileren wat jij goed, zeer goed of wat minder vindt.
Enige criteria hiervoor heb ik vorige week al beschreven.
Kom op, doe je best, bekijk en praat over die films. Rond 20.30 wil Evert beginnen en zodanig
gestroomlijnd dat ook andere films nog aan bod kunnen komen.
De “opkomst” was klein maar het resultaat was goed. Verschillende leden hebben zich afgemeld.
We hebben het geleerd en Evert bleek een goede gespreksleider. De onderwerpen varieerden van
filmplanning, plannen en vragen. We sloten af met een korte kernachtige bespreking van de drie
films die iedereen toegezonden had gekregen. Korte maar goede discussie.
Het waarom “Zoomen”? Welnu, niemand kan vertellen wanneer we weer terug zijn bij het
“Normaal” zoals we gewend zijn dus is het goed een alternatief voor handen te hebben. Intussen
blijven we ons oriënteren of we de goede weg al hebben gevonden en/of er betere technieken
beschikbaar zijn.
Arie
Zou het komen omdat zoom instellen moeilijk is, of is er vanwege vakanties weinig animo. Of
geloven Toverlinters het wel. Zelf wil ik graag meedoen met de zoomsessie, maar het lukte telkens
niet totdat Evert mij persoonlijk instrueerde, ja ik ben op het gebied van computer eigenlijk maar een
leek, ik kan tot op zekere hoogte Toverslag schrijven, foto’s invoegen en het geheel versturen. Zelfs
internetbankieren gaat goed. Maar gaat het een keer fout dan moet ik echt help roepen en dan komen
kleinkinderen Opa wel even helpen. Terugkomend op Zoom, nu Evert mij heeft geholpen gaat het
hopelijk bij de volgende sessie wel goed. Dus ik ben benieuwd. Ik zal er over schrijven hoe het is
gegaan. Maar hopelijk komen er meer Toverlinters zover om mee te gaan doen. Want 5 of 6 mensen
die hieraan mee doen is wel erg weinig.
Rob de W.

ThuisTheater van 14 juli
Speciale aandacht voor de animatie-films waar Piet de Haan de pikeur in is.
Gelato e Altro bibita

Arie Heerkens

montage op muziek

De Griepspuit

Toverlint productie

60 sec film

Te Koop

Co van Wingerden

60 sec.film

De Uitrusting

Toverlint productie

60 sec film

Blaast u maar

Piet de Haan, Niek van
Oostenbrugge

muziek montage

Laatste wil

Elvira franken, Martha de Keizer 60 sec film

Rijklaar

Niek, Cor Jongbloed, Piet de
Haan

60 sec film

Mijn broer

Piet de Haan, Niek van
Oostenbrugge

60 sec film

Stoom en ritme

Toverlint productie

genre film

Thats life

M. Gerritsen / L. Mc Williams

60 sec film

Bij de tandarts

Arie Heerkens

60 sec film

Effe tukkie doen

SBA 1998

60 sec film

Toekomst

SBA 1998

60 sec film

t zal me een worst wezen

Niek van Oostenbrugge

muziek montage

Biertje

Arie Heerkens & René Vooren,
Cor Vermeulen

60-sec film

Naaiwerk

Bernard Vink, Mat Gerritsen

60-sec film

Apres-ski

Piet de Haan

animatie

De Maaltijd

Piet de Haan

animatie

Ledematen

Piet de Haan

animatie

Een Biertje

Piet de Haan

animatie

Twee monniken

Piet de Haan

animatie

De Kus

SBA 1998

60 sec film

Help

SBA 1998

60 sec film

Vigeland

Evert Hoogendoorn

muziek montage

Vlisterfilm 2012 Remote

Peter Dijkstra

60-sec film

Toverslag, Vlisterfilm 2005

Cor Vermeulen montage

60-sec film

Blind date

Toverlint productie

60-sec film

B 737

Arie Heerkens

60-sec film

Irritatie

Peter Dijkstra

60-sec film

Penibel

Toverlint productie

60-sec film

Glaasje

Niek van Oostenbrugge

60-sec film

Musico Rapido

Arie Heerkens

animatie

Wel Verdraaid nog aan toe

Boudewijn Klop

animatie

Arie

Piet de Haan

animatie

Dag Arie en Ben,
Alweer leuke films deze week.
Dank voor jullie inspanningen in deze periode. Als jullie mijn film van de nachtboot een keer willen
laten zien dan graag. Een paar zitten op deze film te wachten en duurt nog geen 5 minuten.
Groeten van Nel
Dag Arie en Ben,
Weer genoten van al die oude filmpjes.
Groet, Niek
Hoi Arie en Ben,
Allereerst bedankt voor je films.
Weet je dat er 1 film niet bij is, met alle films die jullie nu gestuurd hebben.
De film van Wim Kuisten mis ik. "The man I love"
Ik weet niet of je die nog naar ons toe zendt. Ik zou hem toch nog graag willen hebben.
Nelleke
34 films en 1 shotlist over “het ei en wij”. Geweldig om de vele variaties te zien, van animaties,
1 minuutfilms en korte verhaaltjes. Hoe verzinnen jullie het. Leuk om dit allemaal weer eens te
beleven. Zullen we alle 35 items behandelen? Ik hoor het jullie al zeggen, alsjeblieft niet zeg. Wees
gerust hoor, ik ben het ook niet van plan, maar 1 ding wil ik wel kwijt.
Geweldig die inspanning van zeker Ben om telkens weer al die films uit te zoeken en dan ook nog
eens door te sturen naar Arie, die er weer een logisch geheel van maakt.
Ik hoop dat jullie dit vol weten te houden tot we weer ouderwets clubavonden kunnen gaan houden.
Rob de W.

Tekenen van animatie in PowerPoint
Gerrie Lammé vroeg hoe ik het filmpje ‘Nonnensex’ had gemaakt (programma van 14 april).
Als voorbeeld nu de 60 seconden video ‘De maaltijd’ (in voorgaand programma 14 juli).
Open in PowerPoint een lege presentatie en voeg op de eerste dia een rechthoek in, in het formaat
waarin de videofilm moet worden weergegeven. Bijvoorbeeld 4 bij 3 of 16 bij 9 etc.…
Kies als opvulling een blauwe kleur,
samengesteld uit rood 51, groen 51 en blauw 204.
Deze mengkleur is prima geschikt om met ‘bluekey’ de ingetekende beelden over een
achtergrond te leggen. Een achtergrond kan zijn
een foto of live-beelden. Je kunt ook zelf een
achtergrond tekenen.
Zelf een achtergrond tekenen:
Teken een achtergrond voor de set waarin het
verhaaltje zich moet afspelen.
Het water, het strand, en de oever aan de
overkant van het meertje kun je eenvoudig
tekenen en inkleuren.
Attributen zoals een boom de barbecue de voetbal, de
strandpaal, de hengel, de duikbril, de zwemvliezen zijn
weer plaatjes die je op internet kan vinden en kopiëren
of zelf kan tekenen.
Hierin kan je ook de titel opnemen.
In onderstaand voorbeeld gaan we de stappen
doornemen om een “poppetje” > “screen beans”
afbeeldingen (kan je zoeken op internet) tot leven te
wekken.
In deze afbeelding wil ik eerst het mannetje op de ligstoel
gebruiken om in te voegen in de eerste dia van de PowerPointpresentatie.
Van deze afbeelding wil ik eerst de grasmaaier en het mannetje
verwijderen zodat ik alleen de ligstoel overhoud. Voeg de
afbeelding in op een blanco dia en kies voor het opheffen van
de groep.

Hierna kan je de onderdelen die je niet nodig hebt verwijderen:
Aanklikken en op ‘delete’ klikken.
Wat je overhoudt is de ligstoel die nog bestaat uit vier
onderdelen.
Maak hiervan weer een groep zodat de onderstaande
afbeelding ontstaat.
Deze afbeelding kan je op de gewenste grootte maken, de
hoek veranderen of spiegelen.

Wat je nu overhoudt is een statische afbeelding die je in de gehele animatie kunt gebruiken.
Het is wel verstandig om die onderdelen, die later in het filmverhaal van plaats kunnen wisselen,
weer even een aparte afbeelding te maken (zoals de hengel, de duikbril en de zwemvliezen) en deze
als ”losse” afbeelding in te voegen.
Op dezelfde wijze voor de ligstoel gaan we nu het mannetje ‘losmaken’ van de originele afbeelding.
Ik heb de benen even opnieuw getekend en vervangen.
Maak er weer een groep van, (spiegel) de
afbeelding en voeg die in, in de dia.
Stap 1 is dus het mannetje wat rustig ligt te
zonnen aan het strandje.

Nu

willen we dat hij opstaat en de hengel oppakt en naar de waterkant loopt.

Bovenstaande is Dia 16
Als je dia 1 hebt gemaakt dan kopieer je deze naar dia 2, animeer het mannetje door het perspectief
en z’n ledematen iets te wijzigen en hem steeds iets te verplaatsen en kopieer de dia naar dia 3
enzovoort….

Dia 36

De tussenstappen bereik je door de onderdelen van het mannetje (even de groep opheffen) van vorm
en plaats te laten wisselen en zo nodig armen, lijfje, hoofd en benen even opnieuw te tekenen en zo
weer een nieuwe dia te maken. Na 39 dia’s staat het mannetje aan de waterkant.
In dit voorbeeldje zijn de benen even opnieuw getekend en zijn ze op de gewenste plaats in te
voegen.
Net als in een gewone film kan je ‘half
totalen’ en ‘close-ups’ tekenen.
Feitelijk zijn het uitsneden uit het totaal.
Teken die beelden waarvan je denkt dat
ze filmisch bijdragen aan het
beeldverhaal.
Als alle dia’s zijn getekend en
geanimeerd kan je PowerPoint-presentatie opslaan.
In dit filmpje zijn dat 412 dia’s
Selecteer als bestand waarin je de PowerPoint-presentatie gaat opslaan voor “JPEG-indeling” en kies
voor ‘alle dia’s’. Vervolgens wordt er een map gemaakt waarin de 412 dia’s als foto’s worden
opgeslagen.
Nu kan je de definitieve montage gaan
maken door alle foto’s als afzonderlijke
afbeeldingen in je montagesysteem in te
laden.
In de tijdlijn plaats je alle dia’s één voor
één achter elkaar; ik gebruik drie frames
per dia om het uiteindelijke tempo te
bereiken. Eén en ander hangt af van de
tussenstapjes die je hebt gemaakt in de
animatie, Hoe meer dia’s hoe soepeler
de bewegingen verlopen.
Voeg geluid en muziek toe en eventuele
aftiteling.

Doe ook eens een poging iets met figuurtjes te animeren, bedenk eerst je verhaaltje en maak een
shotlist en eventueel een storybord.
De synopsis van dit filmpje was: ‘Eten en gegeten worden’.
Tip: kijk ook eens naar ‘Inflate

Escape’ http://www.youtube.com/watch?v=DRF4MDxbF00

Genieten van de professionals mag ook.
Opgetekend door een simpele animator: Piet dH.

ThuisTheater van 21 juli

1] De nachtboot, Nel van de Marel. Bij de leden die al lang lid zijn wel bekend. Deze film is het
voorbeeld van een spontaan gemaakte film. Je gaat op vakantie en vertrek met een veerboot. Wat kan
er gebeuren…en Nel negeert het gemopper van haar Partner Ton.
2] Briljant Geslepen, Door de Toverlinters: Drees, Niek, Freijja, Nel, Arie en destijds lid
George. Een film die op gang kwam door een van de groepjes-avonden die Evert destijds nogal eens
organiseerde. Een film waarin alles werkelijk mee zat. Een verhaal uit een Engels boekje en de
muziek op maat gemaakt. Zie verder de aftiteling. De bedrieger wordt bedrogen….of zoiets.
3] De erfenis, Piet, Niek en ook Bernard deed hieraan mee. Zoals dikwijls bemoeide Gerrit zich
met licht en gereedschappen om te kunnen filmen. Hij gaf zelfs de Voice Over als notaris.
Wanneer er een brief binnenkomt van de notaris waarin je aangewezen wordt als erfgenaam ben je
verrast. Wat de gevolgen zijn weet je dan nog niet. Een film met een apart verhaal en mooie techniek.
4] Zonder meer, Arjan Haakmat. Arjan was destijds, zo rond 2003 ons jongste lid en student aan
de filmacademie. Leuk zo’n jonge vent tussen ons. Zijn afstudeerproject is deze film, of de film werd
in die periode gemaakt. “Een stiekeme verliefdheid loopt anders af dan de jongen verwacht.”
Overigens, Arjan werkt nu als leraar aan dezelfde academie als waar hij studeerde. Ik heb pas nog
contact met hem gehad.
P.S. Programmacommissie: Arjan wilt graag nog eens een gastbezoek bij ons afleggen.
5] De Brief, Piet van der Ree, Harry, Frits, Joop, René en Arie. Zes leden van de oorspronkelijke
groep van 12 maakten deze film tijdens het jubileumjaar 2018. We glorieerden met onze film.
Hoe veel tegenslag kan je hebben voordat het weer eens met je mee zit?
Arie

ThuisTheater van 30 juli
Gouda Toen en Nu,
Onderstaande 5 films gaan over plekjes in Gouda die niet de bekendheid hebben zoals het Stadhuis of
De Waag maar zeker wel belangstelling verdienen. Het zijn:
* Huize Groeneweg,
* Het Kasteel,
* De Motte,
* De Parken,
* Het Tolhuis.
Persoonlijk verslag van Freijja:
Gouda Toen en Nu,
Het was één van de leden van de toenmalige lustrumcommissie voor het jubileumjaar 2018 die dit
filmproject als lustrumactiviteit op de kaart zette. Het werd óók door een aantal sponsoren gesteund.
Wanneer ik nu de historie van dit onderwerp overzie, dan vind ik het ongelofelijk dat het toch nog
gelukt is!

Enkele punten uit die historie:
- Wisselingen in de lustrumcommissie en het overlijden van Nol.
- In juni 2017 nam Bernard Vink plaats in de jubileumcommissie. Hij had o.a. ideeën hoe hij deze
activiteit vorm zou gaan geven. Contacten werden gelegd en Toverlinters werden verzameld en de
taken werden verdeeld. Ik noem Jan Aartman, George de Vries en Arie Heerkens.
George schreef 5 verhalen.
- Men ging op zoek naar jonge mensen die de verhalen konden presenteren. Dat werden Marije
Strating en Oskar Nijhof.
- De verhalen waren goed van opzet, maar het verfilmen ervan was een probleem. Het was te veel
tekst. In overleg met de presentatoren is de tekst aangepast.
- De opnamen van het thema Motte, Parken en Het Kasteel van Gouda werden gerealiseerd. Arie en
Bernard hebben de montage gedaan en de Motte: Ach dat zat nog niet lekker!
- Eigenlijk was Bernard zelf ook niet zo happy met het resultaat. Hij kreeg het idee van de
Haarlemmerolie niet over het voetlicht. Samen met mijn persoontje werden toen op een clubavond de
films vertoond, met daarbij het verzoek aan de leden dit te becommentariëren en aanwijzingen te
geven. Het is december 2018.
- Op 13 januari 2019 is er een nieuwe start van Gouda Toen en Nu. Men is van mening dat de
onderwerpen Huize Groenenweg en Vroesenhuis en het Tolhuis de onderwerpen gaan worden die
verder zullen worden uitgewerkt. De films die reeds gemaakt zijn zullen worden verbeterd door Arie
en Bernard.
- Frits Muller biedt zich aan om mee te doen en later ook Gerrie Lammé. George moet wegens
gezondheidsredenen afhaken.
- Nieuwe afspraken worden gemaakt. Zelf zal ik proberen de verhaaltjes te maken van de nieuwe
onderwerpen, Arie de scenario’s en de bijbehorende shotlists, Bernard de opnamen samen met Frits.
De montage Bernard.
- In juni 2019, tijdens één van de warmste dagen van 2019, worden de beelden gemaakt van het
Vroesenhuis en Huize Groenenweg. Het Tolhuis staat voor september gepland.
- Eind augustus 2019 wordt Bernard ziek. De groep wil doorgaan, maar Arie moet zich afmelden
vanwege de omstandigheden thuis en de opzet van Vergeten kinderen.
- Kijk, en dan is het mooi om te zien, dat er in onze club altijd weer mensen zijn, die bereid zijn om
de helpende hand te bieden. Op een gure herfstdag zijn de beelden geschoten van het Tolhuis.
Camera Rob de Weger en Frits Muller. Regie Gerrie Lammé.
De omstandigheden waren verschrikkelijk want de wind was duidelijk aanwezig. Een andere datum
plannen had geen zin, want dan was de boot niet meer beschikbaar, ach we gingen er gewoon voor!
Mooi toch?
En dan zit je thuis met al die beelden! Bernard overlijdt.
Ik heb het karwei zo goed en zo kwaad als het kon, afgemaakt. Hulp gezocht en gekregen van Niek.
Ook de presentatoren waren bereid hun inspanning te leveren.
Dat is het fijne van onze club. We houden allemaal van filmen; willen het tot een goed einde
brengen; steunen elkaar daarin!
We hebben een prachtige club!
Freijja Zandbergen
Genieten geblazen.
En wat zijn ze goed geworden die films over Gouda Toen en Nu. Een dik compliment voor Freijja,
maar zeker ook voor al die mensen die hun steentje hebben bijgedragen. Het is genieten geblazen en
zeker weer een prachtige promotie voor Toverlint. Wat gaat er nu mee gebeuren? Worden de films
over gedragen of blijven ze in eigendom van Toverlint. Ik denk dat de meeste Toverlinters dat wel
willen weten. We horen het nog wel.
Rob de W.

Mijmeringen van Arie.
De enige overeenkomst met de pest vroeger,
zie foto, is dat ik de pest aan Corona heb
gekregen. Sjonge wat een invloed heeft dat
op nieuws, media en het dagelijkse leven.
Zelfs kan het een onderwerp van je film
worden en zover ik weet zijn er al drie van
deze films in augustus tot de “laat maar zienfilms” gaan behoren.
Maar ja, we ontkomen er niet aan, het heeft
het dagelijkse leven beïnvloed, het werk is ernaar en ook ons verenigingsleven. Het moet maar.
Een van de voordelen is dat ik door mijn klusjes heen bent. Nog nooit eerder zo “klaar” geweest. Om
die reden heb ik de doos waar mijn dubbel-acht-films in opgeborgen zijn gepakt en de films door
mijn handen laten gaan. Bijna 2 uur aan films die nog niet gedigitaliseerd waren heb ik eruit gehaald.
Hier in Nieuwerkerk is een Primera waar je de films kan afleveren. Die controleren en sturen het
door aan een bedrijf, VDH-media. Die digitaliseren en zetten het desgewenst op USB en sturen het
terug naar Primera die je dan belt. Je kan het afhalen en betalen zonder dat al die service je een cent
extra kost. Tevreden dus. Https://vdh-media.com/
De films kopieer ik naar mijn montagesysteem en met Apple FinalCutPro bewerk ik het.
De kleur en belichting worden aangepast. Eventuele slechte stukjes eruit. Ik heb zelfs nog
ongemonteerd materiaal van vroeger. Ondertiteling erbij (het benoemen van mensen die je nu niet
meer zou herkennen of die zelfs al overleden zijn.
Bij enkele films het oude geluid er weer bij of een muziekje toegevoegd. Het ziet er beter uit dan het
materiaal dat in de periode1967 tot 1975 geschoten is. Onze eigen kinderen wisten niet wat ze zagen.
Arie Heerkens.

Oude films
Zoals ik al eerder schreef heb ik de laatste ongeveer 2 uur oude dubbel-achtfilms laten digitaliseren.
Ik ontving ze op een USB-stick en de 15 films van zeer kort tot langer heb ik stuk voor stuk in mijn
Apple bewerkt.
De kleur verbeterd, de slechte stukken eruit en een paar moesten nog gemonteerd worden. Muziekje
eronder en klaar. Resultaat? Misschien wel beter dan toen.
Terugkijkend was het niet zo slecht. In 1965 ben ik lid van het Toverlint geworden dankzij
aanmoedigingen van Bram de Korte. De invloed van de cursussen die we toen volgden, gegeven door
Jan van de Berg (lid van de HAF en filmde ook als beroeps), was goed te zien.
Een opbouw van de shots van Totaal t/m Close Up, van ooghoogte perspectief, vogel en
kikvorsperspectief waren allemaal te zien. Het woord “decoupage” was een begrip en snijden in tijd
en snijden in beweging kon je allemaal terugzien. Dat samen met een renovatie van de films leverde
een alleraardigst kijkresultaat op. Echter…. de meeste films waren echte gezinsfilms. De eerste
stappen van mijn zoon, verjaardagen stoeien in de tuin etc. was de inhoud van de meeste films maar
toch was er al een speelfilmpje bij. Destijds gemonteerd en geluid gemonteerd op een bandrecorder
die gekoppeld was aan een Eumig 8mm-projector die een rollen en schuifweerstand had om het
geluid synchroon aan de film te koppelen. Een hele klus en de kwaliteit…?

Maar ja, ons filmarchief van het gezin is nu een zo goed als dekkend geheel over heel veel jaren
huwelijk.
Toen ik uit militaire dienst kwam, als ik me het goed herinner in 1963 of 64 ging ik thuis door met
het werken in een donkere kamer en drukte talloze foto’s af. Toen begon dat Cora een beetje te
vervelen, ik was hele avonden in de donkere kamer die ik van mijn slaapkamer maakte toen en als zij
erbij kwam, kwam er van afdrukken niet veel terecht. Ik kreeg van haar voor mijn 23e verjaardag een
Filmcamera en werd de donkere kamer gesloten tot opluchting van haar vader. De donkere kamer,
een aanzet tot 3 kinderen getrouwd en 7 kleinkinderen.
Ik kreeg een Afga dubbel 8 met een automatische belichting en fixfocuslens. Een mooie camera om
het te leren (ik heb hem nog steeds). Tot ik mijn Beaulieu kocht.
Filmen als hobby, een schitterende en veelzijdige hobby die ik al meer dan 50 jaar mocht hebben.
In 1973 had ik geen tijd meer voor verplichtingen aan de club Toverlint. Dat kwam doordat het werk
dat ik deed me zeer opslokte. Ook was ik begonnen aan het afbouwen van een huis. Even wat minder
filmen.
In 1980 kocht ik een portable VHS-recorder en zachtjes aan pakte ik de draad weer op. Na diverse
nieuwe en steeds betere sets kocht ik in 1998 de Sony-1000 en een Casablanca. Zo mooi hadden we
het nog niet gehad. Uiteindelijk, begin 2002 werd ik een herintreder bij Toverlint waar ik weer oude
en vertrouwde koppen terugzag. Waar ik mensen ontmoette met wie je over films kon praten. Hierna
veel cursussen gevolgd onder meer één om jury te worden. Ondanks Corona ben ik nog steeds blij
met de club.

Arie Heerkens.

Epiloog
van de redactie
Intussen is het eind juli 2020 en zijn we vele pagina’s verder. Dit eerste deel van de zomereditie is
een tussendoortje om alles in deze vakantieperiode rustig te kunnen doorlezen.
O, ja. Wout, Wout, nooit meer op de beugel van een keukentrapje gaan staan. Of deed je dat ter
lering van ons Toverlinters. Laat het een waarschuwing zijn.
Namens alle Toverlinters wensen we je beterschap.

Geniet nog van de vakantie maand Augustus.

