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NOVA Film Festival 2009 

Als je naar het NOVA Filmfestival wilt gaan, kun je alle informatie over het programma, toe-

gangskaarten, route, hotelovernachtingen (tegen een speciale,door organisator NB‟80           

bedongen prijs, enz., enz., vinden op de website: www.nationalenovamanifestatie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theaterzaal “De Enck” in Oirschot 

Algemene informatie: Phocas Kroon, p.h.kroon@12move.nl, 040-2410083 

 Bestellingen en financiën: Celien van Meurs, nnf2009@upcmail.nl., 0499-460861                                       

Buiten het feit dat je support belangrijk is omdat  onze film genomineerd is, doe je                  

inspiratie op door het zien van topfilms,  volg je de trend in de onderwerpkeuze en de            

uitwerking door collegafilmers, volg je de voortgang van de inhoudelijke ontwikkelingen           

van de videotechniek en, last but not least, je bent er even uit!  

 

 

 

 

 

“Binnenkort in dit theater” 
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17 september : voortgang “De lens op Velsen”+ presentatie enkele gedigitaliseer-     
   de lubfilms. 

1 oktober : leden vertonen een fragment uit een eigen film met passende mu-       
   ziek.  

7, 14, 21 en 28 okt.: Videofilmen voor beginners in “In de Abeel”.  

15 oktober : “In de hoofdrol” + 2 films die net geen nominatie voor de Nationale                
   Wedstrijd hebben behaald.     

29 oktober : thema-avond “Het opnemen van een voorstelling”. 

12 november : presentatie “UNICA-leaders” + nieuwe 1 minuutfilms + presentatie 
   van  enkele gedigitaliseerde clubfilms. 

14/15 november : NOVA Film Festival in Oirschot.  

26 november : resultaten van de thema-avond op 29 oktober en de opdracht:                         
   “De lens op Velsen”. 

29 november : NH’63-Interclubontmoeting in “La Brêche” in Wormerveer. 

1 december : Velsendelegatie op bezoek bij Saenden. 

10 december : slotavond (thema: “Wie is dat”). 

13 december : Videowedstrijd “De Ronde Venen Open” in Vinkeveen. 

 

 

 

 

Kopij Beeldspraak 

 

Nr Verschijningsdatum Inleveren kopij 

2009-1 19 februari 5 februari 

2009-2 16 april 2 april 

2009-3 28 mei 14 mei 

2009-4 1 oktober 17 september 

2009-5 26 november 12 november 

Agenda Velsen & omstreken 
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Cursus “Videofilmen voor beginners” 

Steeds meer mensen hebben een vi-

deocamera aangeschaft. Vandaag de 

dag wordt het hen al makkelijker ge-

maakt om mooie scherpe opnames te 

maken. Vooral de kinderen, kleinkinde-

ren, trouwerijen, jubilea, optredens en 

vakanties zijn dankbare objecten. 

Zelf, maar ook je huisgenoten, vrienden 
en bekenden kunnen via een DVD-tje 
steeds weer genieten van al die leuke 
gebeurtenissen. 

Belangstellenden kunnen zelfs een ko-
pietje krijgen en het archief begint al 
lekker te groeien. Kortom … leuk voor 
later! 

Praktijk is dat iedereen met enige moei-

te zijn of haar film nog veel aantrekkelij-

ker zou kunnen maken. 

Tegenwoordig is voor weinig geld een 

montageprogramma voor op je pc te 

koop. Met zo‟n programma kun je o.a. 

niet geslaagde opnames verwijderen, je 

beelden in een chronologische volgorde                 

zetten, een mooie titel maken en zelfs 

een passend muziekje aanbrengen.  

 

 

 

 

 

Om beginners op weg te helpen, start 

onze club met een videocursus. De cur-

sus zal op de woensdagavonden 7, 14, 

21 en 28 oktober worden gegeven in “In 

de Abeel” en zal duren van 20.00—

22.30 uur. 

Cursusleiders zijn Ruud Besjes en Kees 

Tervoort. 

Het deelnemersgeld is 65 Euro p.p., 

inclusief een kopje koffie en een jaar 

lang gratis lidmaatschap van Videofil-

mers Velsen. 

Deelnemers, en dat kunnen ook onze 

eigen clubleden zijn, kunnen zich tot 24 

september opgeven bij Ruud Besjes. 

Het maximaal aantal deelnemers is 16. 

Het minimale 10. 

Maak ook je kennissen attent op deze 

cursus! 

Piet van Eerden                                                               

Foto: Vera Buur 
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Voor de tweede keer werd het Benelux Filmfestival in Clervaux (Luxemburg) gehouden. 

Buiten het feit dat er prachtige films uit de drie Beneluxlanden werden vertoond, viel er 
veel te genieten van het prachtige weer en de mooie omgeving. 

Herman Ottink trok er op uit om de coverfoto te maken.  De ruim 80 films werden ver-
toond in het witte kasteeltje op de achtergrond. 

Na jaren trouwe dienst, is het oude jasje van Beeldspraak  ingeleverd bij de Kringloop en 

is vervangen door een meer bij de tijdse jas. 

 

Waar hebben we het over in Beeldspraak? 

Nieuw jasje 

Cover 
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Uit de hamer geklapt 

De zijden draad waaraan de Unica-Polen-

reis was bevestigd, zoals in de vorige afle-

vering reeds was aangekondigd, is gebro-

ken. Volgend jaar in Zwitserland maar 

weer proberen. 

Vandaag ga ik het met u hebben over 

Velsen, de plaats waar onze vereniging 

haar naam aan heeft te danken. Zoals u 

wellicht ooit in de wandelgangen heeft 

vernomen bestaat de gemeente Velsen uit 

7 woonkernen.  

IJmuiden, waar het allemaal in 1876 mee 

begon, is tevens de naam die Hoogovens 

- Corus.-.Tata absoluut wilde gebruiken in 

het internationale handelsverkeer, waar-

door IJmuiden bekender is dan Velsen. 

Films over dit imposante staalbedrijf, goe-

de films wel te verstaan, doen het altijd 

goed bij het publiek. 15% van onze leden 

hebben er hun domicilie, zij zijn de BIJ-ers 

(Bekende IJmuidenaren) van de club. 

Driehuis, Santpoort-Noord en -Zuid zijn 

leuke kernen en huisvesten de rijke tak 

van de gemeente. Onze club heeft daar 

geen aanhangers, maar ze vinden het 

allerminst onprettig, ze vinden het dus 

hartstikke leuk, als wij hun fraaie locaties 

uit de tijden van weleer voor altijd komen 

vastleggen, ook al heeft menigeen daar al 

eens een poging toe ondernomen. Dank-

bare onderwerpen voor de filmopdracht 

”De lens op Velsen” liggen daar gewoon 

op de laan (deze woonkernen hebben 

geen straten maar uitsluitend lanen). 

Velserbroek, de wijk in het voormalige 

grasland, heeft slechts een bevolkings-

graad van 4% in onze club. Ik zag ´m 

laatst en het gaat steeds beter met hem. 

De drempel van “In de Abeel” is nog nooit 

zo laag geweest. Hij is de BB-er (Bekende 

Broeker) van de club.                    

Velsen-Noord ligt voor het gewone publiek 

in Beverwijk, maar levert de bevolking van 

Velsen veel industrieel geld op. Wanneer 

leren we nu eens daar dankbaar voor te 

zijn? Wij hebben er geen aanhangers, het 

oversteken van het kanaal is ook een gro-

te barrière. 

Velsen-Zuid, althans het deel dat niet ten 

prooi aan het kanaal is gevallen, huisvest 

een clublid die getrouwd is met een echte 

BOV-fer (Bekende Oud-Velsenaar). De 

inmiddels zeer gewaardeerde ”Wandeling 

door het IJMUIDEN van DUDOK” is mede 

van zijn hand en ook te filmen. 

Zijn liefde voor Dudok en Margreet, of in 

een andere volgorde zo u wilt, steekt hij 

niet onder stoelen of banken en dat zullen 

alle lezers van de IJmuider Courant weten 

ook. Siem is met deze acties de BD-er 

(bekenste Donateur) van de maand. 

En al die overige leden dan, zult u zich 

afvragen? Die zijn lid van Videofilmers 

Velsen omdat zij zich daar thuis voelen, 

voor hen is het kanaal, of een rivier voor 

ons zuidelijkste lid, geen barrière. En door 

zo´n mooie opdracht als ”De lens op Vel-

sen” krijgen zij tevens de gelegenheid om 

niet alleen de club maar ook haar omge-

ving op de juiste waarde in te schatten. 

 

Tot de volgende keer, 

uw voorzitter. 
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In de even jaren organiseert NH‟63 het Opdrachtfestival, in de oneven jaren de Inter-

clubontmoeting. Op 29 november vindt de Interclubontmoeting weer plaats in La Brêche 

in Wormerveer. 

De aangesloten clubs kunnen elk met 3 films meedoen die nooit eerder op een NH‟63 

festival hebben gedraaid en gezamenlijk maximaal 15 minuten duren. Bijvoorbeeld 6, 8 

en 1 minuut. De films mogen “van de plank” worden gehaald, maar het mogen natuurlijk 

ook geheel nieuwe produkties zijn en dienen per stuk op mini-DV of op DVD aangeleverd 

te worden . 

Attentie! Om een correcte projectie te kunnen garanderen dienen alle films een volledig 

zwarte aanloop te hebben van 20 seconden! 

Binnenkort zullen wij inventariseren wat we in de aanbieding hebben en gezamenlijk een 

keus maken. 

Het is razend populair aan het worden om je film te uploaden naar een website om mee 

te kunnen doen aan een wedstrijd. 

Nagenoeg altijd betekent dit dat je gevaar loopt in aanraking te komen met de Auteurs-

wet. Navraag leert ons namelijk dat de organisatie, bewust of onbewust, dikwijls niet ver-

telt dat je zelf aansprakelijk bent om deze rechten te regelen met de daarvoor bedoelde 

instanties. Over het algemeen neemt de amateurfilmer te gemakkelijk het risico om toch 

vooral maar op internet te komen. 

Je bent gewaarschuwd! 

Video-Filmgroep Saenden heeft ons uitgenodigd om op dinsdag 1 december aanstaande 
een aantal van onze films te komen vertonen. 

Noteer deze datum alvast in je agenda. Binnenkort zullen we inventariseren wie er mee 
gaan en welke films we zullen draaien.  

 

De Interclubontmoeting 

 

Pas op de auteursrechten als je mee wilt doen met een      
wedstrijd op internet! 

 

Op bezoek bij Saenden 
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Wat gaan we tot de slotavond doen? 

17 september 

We zijn benieuwd wie zijn/haar 
lens al op onze uitdagende 
gemeente Velsen heeft gezet. 
Eerder gaven wij je een aantal 
mogelijke onderwerpen, maar er 
zijn er natuurlijk veel meer. 
Vanavond horen we graag wat 
jullie hebben uitgekozen. 

Na de pauze de première van 
een of meerdere gedigitaliseer-
de clubfilms uit het verleden. 

Vandaag komt ook Beeldspraak 
2009-4 uit. In de nieuwe jas! 

1 oktober 

We weten allemaal dat het   
kiezen van de juiste muziek bij 
je film heel moeilijk is. Waren 
we eerst van plan iemand “van 
buiten” uit te nodigen, bij nader 
inzien hebben we in onze eigen 
club ook dikwijls zeer passende 
muziekdecors waargenomen. 
Onze leden worden dan ook 
allen uitgenodigd om een frag-
ment uit een eigen film te verto-
nen dat volgens hem/haar, qua 
muziek, geslaagd genoemd 
mag worden. 

15 oktober 

“In de hoofdrol” 

We hebben Jef Caelen, een van 
de allerbeste amateurfilmers uit 
ons land, uitgenodigd om een 
aantal van zijn films te komen 
vertonen. In het voorprogramma 
draaien twee films uit NH‟63 die 
net geen nominatie hebben 
gehad voor deelname aan het 
NOVA Film Festival.Voor deze 
avond zijn ook de leden van de 
andere NH”63 clubs uitgeno-
digd. Aanvnag 19.30 uur. Einde 
ca 22.45 uur. 

 

29 oktober 

We weten zo langzamerhand 
wel dat het niet meevalt voor 
ons amateurfilmers om een 
voorstelling op te nemen. Oefe-
ning baart kunst en daarom 
nodigen wij dan ook een aantal 
acteurs uit die “iets” doen.  

We gaan proberen dit zo goed 
mogelijk qua licht, geluid en 
beeld op te nemen. Iedereen 
neemt de camera mee. Licht en 
geluid zal centraal worden gere-
geld. 

12 november 

Tijdens het UNICA-festival  
mogen alle landen zich presen-
teren met een kort promotiefilm-
je.  

Ons land zond reeds verschil-
lende keren een film in.  

Vanavond een presentatie van 
een aantal eerder gemaakte  
promotiefilms. 

Verder kunnen nieuwe 1-
minuutfilms van eigen leden 
worden getoond en vervolgen 
wij de presentatie van een of 
meerdere gedigitaliseerde club-
films uit het verleden. 

14 en 15 november 

In dit weekend wordt het NOVA 
Film Festival in Cultureel Cen-
trum De Enck, De Loop 67 in 
Oirschot (NB) gehouden. Als we 
minimaal Brons halen draait 
daar ook onze “Lust & Liefde”. 
Een goede rede om te suppor-
ten en te genieten van de ande-
re mooie films en de sfeer. Voor 
alle informatie kunt u inloggen 
op: 
www.nationalenovamanifestatie.nl 

 

 

26 november 

Op 29 oktober werden in De 
Abeel opnames gemaakt van 
een voorstelling. 

We zijn benieuwd naar de resul-
taten! 

Ook zien we uit naar de eerste 
resultaten van het project “De 
lens op Velsen”. 

29 november 

Amateurfilmers verpesten hun 
festivals?  

Onze club zal het tegendeel 
bewijzen door met alle leden 
naar de Interclubontmoeting in 
La Brêche in Wormerveer te 
komen.  

Alle clubs draaien 3 films en het 
is er in de pauzes ook donders 
gezellig. 

10 december 

Alweer de laatste clubavond 
van het seizoen. Buiten lekkere 
hapjes en drankjes toch wel een 
speciale avond. 

Neem eens een korte film van 
jezelf mee, maarrrr ...zonder  
daarin je naam op de titelrol te 
vermelden. 

De kijkers doen een poging om 
de maker te herkennen. 

Des te meer films worden inge-
zonden des te spannender is 
het! 

Voor heerlijke hapjes staan 
onze koks borg! 
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Eens of oneens? “Amateurfilmers verpesten hun festivals” 

Helaas hebben Ellen en ik het Benelux 
Filmfestival in Clervaux niet kunnen 
bezoeken. De positieve resultaten van 
mijn rugoperatie laten nog steeds op 
zich wachten, vandaar. 

Tijdens en na het festival ontvingen we 
veel telefoontjes van vrienden en vrien-
dinnen die daar wel konden zijn. Zij heb-
ben genoten van prachtige films en heel 
mooi weer. Prima geschikt ook voor 
terrasbezoek tijdens de pauzes en vrije 
uurtjes. 

Mijn goede vriend Louis Meulders (BFF 
België), belde mij na het festival op en 
van hem is de quote ``Amateurfilmers 
verpesten hun festivals``. 

Hij doelde daarbij op het geringe aantal 
bezoekers. Tijdens de vertoningen za-
ten er dikwijls niet meer dan 20 bezoe-
kers in de zaal. Bij de eerste films van 
de dag waren dat er soms nog minder! 
Zelfs vele makers lieten verstek gaan. 
Alleen tijdens de prijsuitreiking was de 
zaal propvol. Naar mijn gevoel riekt dit 
naar een vorm van exhibitionisme. 

Als je dan weet wat de organisatie heeft 
moeten doen om zo´n internationaal 
festival van de grond te krijgen en wat 
het allemaal kost! 

Maar dit festival staat hierin niet alleen. 
Ook in onze onmiddellijke omgeving kan 
men er wat van! 

Tijdens het NH´63 Filmgala, om de hoek 
in  Wormerveer, werden ca 70 bezoe-
kers geteld en tijdens de Nationale 60 
seconden videowedstrijd in Venlo stopte 
de teller al bij 50. En ook hier was zeker 
de helft van de makers niet aanwezig! 

Dat de amateurfilm bij het grote publiek 
op een laag pitje staat is heel jammer, 
maar dat kan ik me nog voorstellen.  
Dat echter de makers en de leden van 
clubs het massaal af laten weten, is in 
en in triest. 

Als door deze minimale interesse de 
subsidiegevers eerstdaags de subsidie-
kraan helemaal dichtdraaien, zal mij dat 
niet verwonderen. 

Louis Meulders heeft dan wel gelijk ge-
kregen, “Amateurfilmers verpesten hun 
festivals “. 

Laat u het zover komen? 

 

 

 

 

 

Piet van de S nor 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FLASHBACK uit 1967 (NH’63) 

De 9 clubs bieden totaal 30 films aan voor de 
voorselectie in Velsen. Een commissie,      
bestaande uit leden van de aangesloten clubs, 
mag 15 films aanwijzen die zullen draaien in 
Krommenie. 

Ook daar, in “Ons Genoegen, weer een behoorlijke 
opkomst, 350 liefhebbers van amateurfilms! 
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Anekdote “Maigret” 

Wies Andersen is acteur en speelde 
assistent van Commissaris Maigret  
(Jan Teulings). 
De scène waar het hier over gaat  
speelde zich af in het decor van een 
garage,  waar over het algemeen „‟niet 
erg” goed werk werd geleverd. Er werd 
een monsterlijke raceskelter geprepa-
reerd, met Wies als coureur. 
 
Wij, maar Wies ook, wilden dit alles 
repeteren hoe dit er uit moest gaan 
zien, gezien de beperkte ruimte voor 
camera‟s, kabels, monitoren en wat al 
niet. 
 
De motor van de skelter werd gestart, 
hetgeen in de studio  een hels kabaal 
opleverde, dit tot afschuw van de geluid-
technicus wiens functioneren nogal in 
het gedrang kwam, maar limiters ge-
noeg, hoewel, hoe halen we de tekst er 
nog verstaanbaar uit? 
 
Kortom, de acteur neemt plaats, benut 
het gaspedaal ruimhartig en zal een 
rondje rijden door de garage. Nog vóór 
de eerste ronde is voltooid ramt hij het 
decor met grof geweld. De garagewand 
is redelijk ontsteld, een gereedschaps-
kast viel om, gereedschappen vlogen in 
het rond, waardoor o.a. de floormanager 
werd getroffen door een behoorlijk zwa-
re ringsleutel  
 
Snel werd het decor hersteld, spullen 
opgeruimd, we zouden verder kunnen 
met het repeteren van deze toch wel 
lastige scène. 
 
Maar helaas, toen bleek bij nadere be-
schouwing dat de voorwielen van de 
skelter alle kanten  uit stonden, behalve 
de goede, stuurstang gebroken! 
 
Goede raad was duur, de leverancier 

van het voertuig had geen reserveon-
derdelen mee genomen, wie rekent er 
nou op dat een stuurstang zou breken. 
De goede man was al blij dat de motor 
naar behoren liep.   
 
Wies stond er nogal bedremmeld bij. 
Het was al twaalf uur en ‟s middags 
moest het geheel met nog veel andere 
scènes worden opgenomen. Het afge-
broken onderdeel in Duitsland gaan 
halen was geen optie. De floormanager 
wist raad. „Ik ga nu naar huis‟, riep hij 
vrolijk, „en maak van roestvrij staal 
(8mm) een nieuwe stuurstang’. 
 
Enfin, ‟s middags vanaf 14.00 uur wer-
den alle scènes zonder problemen op-
genomen. 
Iedereen tevreden en op naar de vol-
gende aflevering van Maigret. 

 
 
 
 
   
 
Herman Ottink 
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               “Acteurs en actrices “Lust & Liefde”,                                       

 hartelijk welkom!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Pieters presenteert de première. 

Een zeer geslaagde dag. Eindelijk eens 

geen wedstrijd. Gewoon lekker genieten 

van elkaars werk . Veel applaus en ge-

stamp na iedere film. 

                                                             

Als een extraatje zetten we de bloopers 

op een rijtje. Aangevuld met een im-

pressie van de première, hebben we 

een goede reden om nog eens bijeen te 

komen met de crew en de cast. Anne-

marie biedt aan het feestje in het atelier 

in Bergen te houden. Uiteraard zijn er 

kopieën voor iedereen en het wordt tot 

in de kleine uurtjes een gezellige boel. 

Terug in de andere wereld. 

We besluiten gezamenlijk om in het 

kader van deelname aan festivals de 

commercials uit de soap te halen. Het 

resultaat is een echte speelfilm. 

De soap  wordt door de NH‟63 rondreis-

jury uitgeroepen tot clubkampioen 2008 

en ontvangt  een certificaat voor deelna-

me aan het  Filmgala in Wormerveer. 

We krijgen Zilver + en een certificaat 

voor het NOVA Filmfestival in Oirschot! 

En passant doen we in mei mee met het 

BFF in Luxemburg. Geen prijs deze 

keer. 

En dan binnenkort dus de apotheose 

van “Lust & Liefde”! 

Alweer een jury, bestaand uit de drie 

geaccordeerde NOVA-juryleden Rob 

van Maenen, Henk van de Meeberg en 

Ruud Steen + profi Hein Ceelen en het 

Belgische jurylid Marc de Bruyker, buigt 

zich medio september over onze film.  

We moeten minstens Brons krijgen wil-

len we definitief draaien.    

Het is een lange weg. We houden in 

ieder geval een goed gevoel over van 

dit gezamenlijk gemaakte clubkindje! 

Piet van Eerden                                              

Foto‟s: Vera Buur, Piet van Eerden, 

Anne Stavinga en het Veronica        

Magazine 
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Wij kiezen voor het verhaal van Jeanet-

te Coppens en veranderen haar titel 

“Leven en laten leven” in “Lust & Lief-

de”. Een insinuerende titel die meteen al 

het een en ander belooft! 

Vertegenwoordigers van AMFI 66 bij script-

dokter Sytske Kok in De Moriaan in Wijk aan 

Zee. 

Al onze clubleden doen nagenoeg mee. 

Is het niet bij het realiseren van de 

soap, dan wel met het bedenken en 

maken van de commercials. 

Uiteraard gaan we op zoek naar acteurs 

en actrices.  

De acteurs van “Teamwork” in het Bonhoef-

fer College in Castricum 

We zijn blij met onze vondsten! Er ont-

staat een zekere band met hen. Vrij snel 

spotten we de lokaties. Mede door de 

adviezen van  de scriptdokters, passen 

we het scenario aan. 

 

Annemarie en Marjoleine nemen hun rol door 

o.l.v. regisseur  Kees in huize Piet en Ellen. 

De opnames verlopen voorspoedig en  

met de montage van de commercials en 

de soap wordt begonnen. 

De première voor alle medewerkers en 

lokatiegevers wordt in De Abeel gehou-

den. Voor allen een spannende aange-

legenheid. 

Bloemen voor de aanwezige acteurs en een 

mooie toespraak door de voorzitter in De 

Abeel. 

Kort daarna de première in de Philhar-

monie in Haarlem. Een  echte première 

met limousines, rode lopers, fotografen, 

filmers en een uitverkocht huis. Uitein-

delijk worden er 9 soaps en een blokje 

commercials vertoond.  

De acteurs en actrices worden verwel-

komd door een heuse spreekstalmees-

ter. 
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Verslag slotavond 28 mei 

We beginnen om ca 20.15 uur aan de alweer laatste clubavond voor de zomerva-
kantie. Het bestuur heeft een nieuwe invulling van deze avond bedacht. Maar eerst 

de dienstmededelingen door onze onvolprezen secretaris Ruud. 

 Gerard, onze voorzitter, moet vanavond verstek laten gaan omdat hij 

vanmorgen opgenomen is in het Kennemer Gasthuis Zuid in Haarlem. 

 Huub kan wegens ziekte niet aanwezig zijn en Marijke, Niek en Fred       

vieren vakantie. 

 We zijn nog in blijde verwachting van de opbrengst van de Anjer-collecte. 

 Een flinke Velsendelegatie heeft tijdens het Benelux Filmfestival in     

Clervaux (LU) genoten van prachtige films en heel mooi weer. Annelies 
Heesakkers (De Ronde Venen) is met haar film “Zeventigers” laureaat 
geworden! Onze “Lust & Liefde” viel niet in de prijzen. 

 Aanstaande zaterdag en zondag presenteert “De Kunst” het programma 

“Oogst” in hun studio in Alkmaar. Zaterdagavond worden o.a. de soaps 
van Videofilmers GSA, Close Up en Schagen vertoond. 

 Op 3 juli wordt het filmfestival “Fifteen MInutes of Fame” in Delft gehou-

den. 

 Tino is jarig geweest en dan weet je het wel in de pauze. 

Dan licht Ruud het programma van van-
avond toe. 

Het bestuur heeft 5 leden benaderd om 
het over hun vakantie te hebben. Er is 
gevraagd een vakantievoorval of vakan-
tie-anekdote te vertellen, een film over 
of uit hun vakantieland te laten zien en 
een “inheems” hapje of drankje te ver-
zorgen.  

Ruud verzoekt Piet het spits af te bijten. 

Land: België 

Piet en Ellen hadden vorig jaar een va-
kantiewoning in La Roche (Ardennen) 
gehuurd van een filmvriend uit Aals-
meer. Terwijl Ellen dagelijks een fikse 
wandeling in de omgeving maakte, hield 
Piet zich onledig met het schrijven van  

 

korte verhalen en mogelijke film-
scenarios.  

Onder invloed van wat Ardeense lekker-
nijen vertrouwde hij o.a. aan het papier 
toe waarom ze juist voor La Roche had-
den gekozen. En terwijl de zo zonnig 
begonnen dag plotseling veranderde in 
beestenweer, werd het hem duidelijk dat 
Ellen in groot gevaar verkeerde! 

Gelukkig had zij voldoende menthol- 
shag van het merk “Evergreen” bij zich 
en dat bleek haar redding te zijn! U be-
grijpt dat het te ver voert om dit hele 
verhaal hier nogmaals te vertellen. 

Piet heeft een film meegenomen uit de 
NAB-filmotheek : “Film Antiek” die     
handelt over de ontstaansgeschiedenis 
van de film. 
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Pikant detail is dat in de film maar voren 
komt dat aan de gebroeders Lumiere  
ten onrechte de rol is toebedeeld de 
uitvinders te zijn.  

Als typisch Belgisch hapje worden    
Leonidas-bonbons aangeboden. On-
danks het feit dat ze van chocolade zijn, 
gaan ze erin als koek! 

 

 

 

 

 

 

Na een korte smikkelronde is het de 
beurt aan Margreet. 

Land: IJsland 

Margreet heeft een probleem! Wat voor 
typisch IJslands hapje kan ze aanbie-
den? In de inheemse hapjes is nage-
noeg altijd bloed verwerkt. Bloedworst in 
alle smaken: zoet, zuur, zout!  

 

 

 

 

 

 

 

Maar er zijn ook lamskloten, gekookte 
schapenkop of gerookte haai! Dan vindt 
ze gelukkig ook iets waarvan ze ver-
moedt dat het ons meer zal aanspreken: 
IJslandse blinies (kleine pannenkoekjes) 
met gerookte zalm, zure room en zalm-
eitjes! Heerlijk!!! 

 

 

 

In 2006 heeft ze veel gefilmd tijdens een 
veertiendaagse tocht met Siem door dat 
schitterende land. Ze vergast ons op 
een 16 minuten durende montage, on-
dersteund door heel aparte, zich steeds 
herhalende muziek. Uit, als ik het goed 
gelezen heb in de aftiteling,  

 “Memorial Michael Neijman”. 

We zijn onder de indruk en zijn toe aan 
de vloeibare versnapering van Tino. 

In de pauze vertelt Tino mij dat hij weer 
in  Portugal is geweest en deze keer 
niet heeft gefilmd, doch zijn nieuwe digi-
tale fotocamera (Nikon) heeft uitgepro-
beerd. Na enige technische problemen 
te hebben opgelost, blijkt het een 

“geweldenaar” te zijn. Overigens, er 
schijnen in Portgal helemaal geen sche-
ve horizons te zijn! Maar dit voor de 
insiders. 
 

José trakteert op zelfgemaakte aardap-
peltortilla met saus. Zo kan alleen een 
echte Spaanse kok ze maken! Muchas 
gracias! 

 

Al geruime tijd lopen Vera en Bart 
enigszins zenuwachtig heen en weer 
van de laptop naar de technische kast 
en van de technische kast naar de keu-
ken. Ze maken voorbereidingen voor 
hun optreden. 

Land: Italië 

Bart vertelt dat Vera een goed idee had 
voor een Italian Story en hij voor een 
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Lust & Liefde naar NOVA Film Festival 

De insiders weten dat er een lange weg 
te gaan is, voordat een film wordt toege-
laten tot dit Nationale festival. Wellicht 
interessant om alles eens op een rijtje te 
zetten.   

In 2007 krijgen de Noordhollandse clubs 
het verzoek om mee te doen aan een 
soapproject. In samenwerking met de 
Kunst uit Alkmaar worden diverse cur-
sussen en workshops gehouden. 

Achtereenvolgens worden workshops 

gehouden op het gebied van het schrij-

ven van soaps, het inspiratie opdoen 

voor commercials en het vertalen van 

een soapverhaal naar een scenario.                                   

Ondertussen hebben 8 schrijfsters en 1 

schrijver 11 soapverhalen ingeleverd en 

de deelnemende clubs ontvangen na 

een feestelijke “Kick off event” elk een 

keuzepakket van 3 verhalen. 

Na nog een workshop over het maken 

van een draaiboek en een storyboard, 

en een workshop spelregie, gaan de 

clubs aan de slag met het maken van 

een treatment van het door hen geko-

zen verhaal en het verder uitwerken van 

de ideeën voor de commercials.  

Vervolgens worden de scenario's en de 

commercials kritisch doorgenomen met 

de scriptdokters. 

 Belangrijk om voor een dergelijk project 
goede docenten aan te trekken. Min-

stens zo belangrijk echter is het om de 
benodigde gelden bijeen te krijgen.  

De Provincie Noord-Holland, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, De Kunst, 
Kunstfactor SBA en de gemeenten Be-
verwijk, Haarlem, Hilversum en Velsen 
voorzien hierin! 

Als docenten worden aangetrokken: 

Karin v.d. Meer  Soapverhalen schrijven 

Hans Belleman Inspiratie opdoen commercials 

Bert Sonius Inspiratie opdoen commercials 

Hans Lips Analyse/informatie  commercials 

Sytske Kok Van soapverhaal naar scenario 

Cor v.d. Plaat       Draaiboek en storyboard 

Natasja d‟Armanjac   Spelregie 

Rosan Dieho Scriptdoter soaps 

Sytske Kok Scriptdokter soaps 

Hans Belleman Sriptdokter commercials 

Workshop spelregie in Hilversum o.l.v.     
Natasja d’Armanjac  

 

Hoera!  Onze soapfilm “Lust & Liefde” heeft een certificaat voor deelname aan de 

jurering voor het NOVA Film Festival dat in het weekend van 14 en 15 november 

aanstaande zal plaatsvinden in Cultureel Centrum de Enck in Oirschot.                          

Je komt toch ook? 
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Benelux Filmfestival in Clervaux (Luxemburg) 
 

Ruim twee maanden na dato werd mij gevraagd een verslag te schrijven over het 

Benelux Festival en zonder aantekeningen moet ik even terug gaan in de tijd. Het 

festival werd gehouden van 20 t/m 24 mei in het witte middeleeuwse kasteel van 

het prachtige Luxemburgse stadje Clervaux. 

Al vroeg was ik woensdag met mijn zus 
Hanneke op pad gegaan richting zui-
den. Na  wat oponthoud nabij Maastricht 
kwamen we een uurtje later dan ge-
pland aan in het kasteeltje en misten 
daardoor de eerste vier films maar we 
zouden in de komende dagen nog dik 
tachtig films te zien krijgen. 

 
Het filmaanbod was zeer divers. De 
films waren in drie categorieën inge-
deeld n.l.: informatie, fictie (speelfilm) en 
overigen. Er waren in totaal 23 mooie 
prijzen beschikbaar gesteld . Helaas viel 
onze film “Lust en liefde” buiten de prij-
zen, mogelijk omdat de ondertiteling 
ontbrak waardoor de Franstalige juryle-
den er wat moeite mee kunnen hebben 
gehad. De grote prijs van het Benelux 
Festival 2009 werd gewonnen door An-
nelies Heesakkers met haar prachtige 
film “Zeventigers”. Voor de bezoekers 
aan het NH‟63 filmgala van dit jaar een 
bekende film omdat zij ook daar in de 
prijzen viel met dit kunstige drieluik van 
drie heren op leeftijd, ieder met hun 
eigen kijk op het leven en de toekomst. 

 
Videofilmers Velsen was goed aanwezig 
met 6 leden, ondanks het feit dat een 
tweetal leden om persoonlijke redenen 
op het laatste moment moesten afzeg-
gen. De publieke belangstelling voor 
het festival viel wat tegen. Alleen bij de 
prijsuitreiking was de zaal tjokvol. 
 
Naast de films was er voor de bezoe-
kers aan het festival op vrijdagavond 
een orgelconcert georganiseerd in de 

dekanale kerk van Clervaux en op za-
terdagavond kregen we een gezellige 
gala-avond aangeboden met een heer-
lijk buffet en muziek. Met aan de tafel 
o.a. de (volgens zijn eigen vrouw) pret-
tig gestoorde Marco Brunu, winnaar 
van de prijs voor de beste acteur, 

  Marco Brunu met Bouke die hem namens 
NH’63 zijn prijs overhandigde. 

 
hadden we een geweldige humoristi-
sche avond. Omdat de juryleden ook 
tijd nodig hadden om te overleggen was 
er voldoende tijd om te genieten van 
een drankje en een hapje op een van 
de vele zonnige terrasjes bij de hotels 
of een van de musea te bezoeken. 

 

Na de prijsuitreiking op zondag konden 
we met een voldaan gevoel weer huis-
waarts keren.  

Ruud Besjes  

Foto: Hanneke Besjes 
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recept voor een lekker hapje. Daarnaast 
wisten ze met behulp van Bart‟s klein-
dochter (5 jaar) een clip van Tina Turner 
en Eros Ramazzotti van You Tube te 
downloaden. Welaan, hoe ziet dat alles 
er uit? 

Het duo heeft de rollen verdeeld. Bart 
leest in het Italiaans enkele sprookjes 
van de gebroeders Grimm voor en Vera 
vertaalt dat ter plaatse in goed Neder-
lands!  

Het eerste sprookje is genaamd:         
“Fiaba Indovinelli”. “Raadselsprookje”, 
volgens Vera. 

Het komt erop neer dat een man altijd 
zijn vrouw zal herkennen, zelfs als hij 
moet kiezen uit drie vrouwen die allen in 
een bloem zijn omgetoverd.  

Het sprookje van Luilekkerland”,      
volgens Bart: “La favola del paese di 
Cuccagna”, is er een van ingewikkelde 
makelij. Wandelend door Luilekkerland  

 

 

neemt een passant vreemde dingen 
waar. Zoals twee muggen die een brug 
bouwen, twee kibbelende vissen en een 
man zonder voeten die harder liep dan 
een renpaard.  

Met een gezamenlijk “Kukeleku” beëin-
digen de twee hun voordacht. Ze heb-
ben een literair ei gelegd!  

Op knapperige crostini‟s van Vera ser-
veert Bart een heerlijk mengsel van 
kalfsvlees, citroen, peper, zout, truffel-
pasta en bladpeterselie. We doen er 
ons tegoed aan! 

KeesT heeft helaas verstek laten gaan, 
we houden zijn “Land” tegoed. 

In de epiloog bedankt Ruud de verzor-
gers van deze bijzondere avond, maar 
niet voordat hij geïnformeerd heeft of er 
al iemand bezig is met de opdracht “De 
lens op Velsen” dat op de agenda staat 
voor 17 september, de eerste clubavond 
na de vakantie. Gemeld wordt dat: 

PietN en Niek plannen smeden om een 
film over de KNRM te maken, Margreet 
kiest voor Dudok, Tub heeft vele onder-
werpen op het oog en Piet en Peter 
hebben het plan om zich te oriënteren 
op de bunkers van de vesting IJmuiden. 

Er rest nog een korte nazit en dan 
wenst iedereen elkaar een zonnige va-
kantie. 

 

Piet van Eerden 

Foto‟s: Vera Buur en Peter van Eerden 
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Zonder licht geen film 

Zonder licht geen film. Beelden bestaan uit niets anders dan licht en variatie in 
licht. Licht is het meest fundamentele onderdeel van film. We filmen zowel bij dag-
licht als bij kunstlicht. In dit laatste geval bestaan de lichtbronnen uit: spots, floods 

en filmzonnen. 

Ondanks het feit dat we het er reeds meerdere keren over hebben gehad, frissen 
we onze kennis nog eens op. Via onze club  kunnen de leden beschikken over deze 

apparatuur  die voor  een groot deel beschikbaar is gesteld door Herman Ottink.   

Doordat er licht door de lens op een 
chip valt ontstaat een beeld. 

De hoeveelheid licht die op een chip 
valt is daarbij essentieel. Als er teveel 
licht binnenkomt is een beeld 
“overbelicht” en zien we alleen maar 
witte vlekken. Bij te weinig licht zien we 
alleen maar zwart en spreken we van 
“onderbelicht”. Ieder licht heeft een be-
paalde kleur. 

Red Head (flood) 

Camera‟s moeten worden ingesteld                   
op die verschillende kleuren om een    
beeld levensecht weer te kunnen ge-
ven. 

Witbalansen” om in de camera de  
chrominantie van het signaal naar zui-
ver wit in te stellen. 

Zonlicht is blauw, in kunstlicht zit  meer 
rood. 

De combinatie van deze twee lichtbron-
nen verdragen elkaar niet goed, dus: 
zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. 

Goede camera‟s beschikken over  een 
uitgebreide versterkingsregeling  van 
het licht. 

Verlichten en belichten 

Het woord “verlichten” spreekt voor 
zich. Je zorgt ervoor dat alles goed te 
zien is met behulp van het bestaande 
licht.  

Onder “belichten” wordt verstaan het 
accentueren van de sfeer die een be-
paalde scène nodig heeft. 

Attentie! 

Hoewel de moderne camera‟s zeer 
lichtsterk zijn en er bijna onder alle om-
standigheden gefilmd kan worden, 
wordt toch aanbevolen om ‟s avonds 
buiten en binnen aanvullend kunstlicht 
te gebruiken. 

De beelden zullen veel sprekender wor-
den en het onderwerp zal er, indien 
goed belicht, uitspringen. 
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Mini brute (flood) 

Lichtbronnen 

Spots, gericht licht, meestal variabel 
(fresnel lenzen). 

Floods, niet variabel (bouwlamp,  read 
head). 

Filmzonnen, soms enigszins variabel. 
 

Lichtbakken (flood) 

Overige materialen 

Reflectoren (wit bord/doek/alufolie op 
bord). 

Diffusors om een lagere contrastom-
vang te bevorderen (wolkenlucht, spun, 
diffusor vóór lichtbron plaatsen). 
 

Filters, kleurfilters en correctiefilters. 
Correctiefilters wijzigen de kleur van 
een lichtbron (Lee-filter no 204 (licht-
oranjekleurig) converteert daglicht > 
kunstlicht, lee-filter 201 (blauwachtig) 

converteert kunstlicht > daglicht. 

Barndoors zijn de 4 verstelbare klep-
pen die voor de lichtbron gemonteerd 
zijn.   

Flags zijn losse zwarte flappen die op 
een licht statief hetzelfde effect kunnen 
sorteren als een barndoor, maar ook 
nodig om bv. een spot uit beeld weg te 
werken. 

Naast bovenstaande verlichtingsappara-
tuur beschikt de club ook nog over 2 
spotlights (500 en 1000 W met fresnel-
lens) en een grote lichtbak met diffusor 
om grote oppervlaktes uit te lichten. 

Als u iets wilt lenen kunt u terecht bij 
Vera of GerardS. 

Veel succes! 

 

Piet van Eerden 

Foto‟s: Herman Ottink 

 


