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Vanavond doen we het wegens vakantie zonder Jan en opent Pieter deze derde bijeenkomst. 
We hebben er 3 nieuwe leden bij, Herman, Peter en Nick. Pieter heet ons van harte welkom, 
vertelt meteen hoe onze bijeenkomsten gevuld worden en hoe we als deel van Shot’71 te 
werk gaan. Buiten is het moessonweer maar binnen zitten we lekker droog. Goed weer voor 
projectie. Er staat ons wat te wachten dus gaan we beginnen met: 

Ad – Empelse waard in de lente: een bijgewerkte herhaling en niet vragen hòe. Is Ad lid 
geworden van Natuur in Beeld, vraagt iemand. We zien prachtige montages van futen, 
aalscholvers en zeer snel vliegende oeverzwaluwen, vakkundig gemonteerd. Het zijn 
gewoon sfeertekeningen. Wellicht iets voor het AV-Festival in maart. Zo heeft Ad 4 
seizoenen gemonteerd. In het begin is het geluid wat zachtjes en later groeit dit volume 
behoorlijk ondanks dat het geluid genormaliseerd is, aldus Ad. 

De debutanten komen niet met lege handen. Herman - India, met het Hindoeïsme als 
godsdienst. We zien de bekende beelden zoals we van deze parel aan de Ganges gewend 
zijn: tempels, veel goden die allen benoemd worden met de taken, de heilige koeien en 
natuurlijk de Ganges met haar rituelen. Lijkverbrandingen zijn op afstand genomen en goed 
herkenbaar voor degenen die er ook geweest zijn. De rituelen hier kun je het beste 
vergelijken met de rituelen in Lourdes, aldus Herman. De serie boeit tot het laatste toe 
hoewel het geheel ook wat korter mag. De fotografie ziet er op groot scherm fantastisch uit; 
de kleuren komen goed tot hun recht. De overvloeiers zijn redelijk maar meer variatie is 
wellicht wenselijk. Helaas wordt er ook tijdens het zoomen overgevloeid wat storend is. Met 
in/uitzoomen moet je zuinig zijn. Er is een programma smart zoom waarmee je dit kunt 
regelen. Zeker niet te snel, tenzij het betekenis heeft. De lengte van 8 minuten is goed, maar 
er mag wel wat uit. 

Peter ging met vakantie naar Londen en maakte er een leuke, vlotte serie van. 
Waarschijnlijk schoot hij met diverse camera’s want we zien verschillende formaten door 
elkaar. Dit kun je voorkomen met inzoomen of bijsnijding wat wel lastig is gezien de 
verhoudingen. Zwarte banen zijn meer een nood-oplossing; fotografeer 2 bij 3 is het advies; 
dat is ruimer en te bewerken. Het grote rad overdag vloeit prachtig over naar een opname ‘s 
avonds, zij het vanuit een iets andere hoek. Knap gedaan. 

Dick – Staal: deze serie hebben we eerder gezien en is nu bewerkt. De wisselingen zijn 
sterker en ik denk dat hij meer op de muziek kan vloeien en sporadisch inzoomen. Ook 
hardere overgangen zal de staalharde sfeer versterken, wordt er opgemerkt, ondanks dat de 
muziek gestaag doorkabbelt. Spelen met de akkoorden lijkt me een mooie uitdaging. Nog 
steeds is het begin van zwart/wit dat overgaat in kleur sterk. Het valt eenieder weer op. Het 
donker worden kan korter. Deze serie zal in maart op het AV Festival getoond worden. 



Hugo – een geluidstest van de serie Gevangen van Jan. Omdat Jan de vorige keer het 
commentaar kreeg dat in de muziek van deze serie de zanger nauwelijks te verstaan is, 
kreeg ik het idee om er als test zelf een stukje bij te spreken, deels met zelfgemaakte tekst 
en deels 

de vertaling van het nummer. Een testje van zo’n 3 minuten en het spreekt aan. Een tip 
van Pieter om vanuit de stukjes die ik in de Shots schreef onder het pseudoniem Yougo 
korte series te maken met beelden. 

Ook voor de tweede keer De kusten van Ameland – Dick: prachtig en schitterende 
fotografie waarvan sommigen de kleuren soms wat monochroom vinden. Ik vind de 
opnamen goed bij elkaar passen. Plaatjes om naar te kijken met prima muziek uit de film 
the Lord of the Ring van Howard Shore. Helaas eindigt de muziek niet goed; dat lukt niet, 
aldus Dick. 

Rob, die ook kanovaren als hobby heeft, is deze keer toch maar aan wal gebleven. Het 
reilen en zeilen zonder zeilen van “Noorderhaaks Zeekamp Peddelpraat” heeft Rob 
gevolgd. Ook kanovaren is een sport welke geleerd moet worden en we zien hoe ervaren 
kanovaarders leerlingen instrueren hoe ze de peddels vast moeten houden en de kano’s in 
bedwang. Het valt niet mee tegen de zee op te boxen maar alles komt goed. Rob start met 
een satellietopname van Noord-Holland waar in de kop het plaatsje Noorderhaak ligt. 
Vandaaruit kunnen de vaarders kiezen voor de ruwe, zilte zee of meer het rustige 
vaarwater vanaf de Afsluitdijk. Mooie afwisseling beeld en film. Deze serie is overigens 
niet voor onze AVgroep bedoeld. 

Pieter heeft met 3 andere filmers opnamen gemaakt van het afscheid van Burgemeester 
Jan Pommer op 29 juni jl. Ieder met een eigen camera bracht zo ́n 14 uur film op. Pieter 
zag het als een uitdaging om er 15 minuten van te maken. Het was zo ́n 35 graden dus niet 
alleen de show van het brandweerkorps maakte de zaak nat. Een interessante 
samenvatting waarin goed te zien was hoe populair de burgemeester in Sint-
Michielsgestel is. Afscheid nemen is altijd, zowel voor voor-als tegenstanders een beetje 
pijnlijk. Ook voor Jan Pommer zelf. Samen met echtgenote Willy stond hij die dag 
helemaal in de hoofdrol wat, in deze samenvatting, duidelijk tot uiting komt. Weinig 
close-ups dus meer totalen, daar waren ook duidelijke afspraken over gemaakt. Net als de 
camerastandpunten zowel uit de hand tot zelfs één op het dak. Over een sterke scène 
waarin ook Jan Pommer het water van het hoofd liep - of zijn dat emoties – of die erin 
moet was de productie het niet eens: een felle voorstander en een felle tegenstander. 
Emoties of niet, deze samenvatting liegt er niet om en het geluid loopt prima door. Pluim 
voor Pieter. 

Nog een prestatie van hij heeft weer een projectie op de kerk in Middelrode gedaan nu 
met een andere beamer en met een andere camera. Hij laat het resultaat zien. Wederom 
indrukwekkend. 


