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Gewoon hartstikke tof, weet je wel. Niks in de weg. Transparantie ... daar gaat „t om. 
Vet cool zoiets. Je ziet „t toch aankomen waar je bijstaat en d‟r naar kijkt?  
Eigenlijk is het heel simpel, weet je wel. Gewoon smeden waar je bijstaat. Laat ze maar 
eens een poeppie ruiken. Wie niet man? Noem er eens één, nee toch? Puntschoenen en 
chillen maar. Vertel mij wat … Je moet „t gewoon zwartwit  zien schat. Zo is het gewoon, 
wie niet voelen wil moet maar luisteren, ja toch … of niet soms?. 
 
Het valt toch een beetje tegen om  in het kort uit te leggen hoe je beelden het verhaal 
moeten vertellen! 

 

Foto: Piet van Eerden 
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Uit de hamer geklapt 

 

 

De programmacommissie, wie kent hen 
niet, slaagt er elke keer weer in om het 
jaar een thema mee te geven.  
Het programma van 2010 kenmerkt zich 
door het thema ”Laat het beeld je ver-
haal vertellen”, maar dat wist u al bij het 
lezen van pagina 18 van de vorige 
Beeldspraak. 
Zo‟n programma met thema is natuurlijk 
heel leuk en bovendien zeer educatief, 
maar het betekent wel dat het clublid 
‟aan de bak‟ moet wil hij voor een vol-
waardig clublid aangezien blijven wor-
den. Alle activiteiten die betrekking heb-
ben op dit thema treft u regelmatig aan 
in Beeldspraak en hoort u tevens op de 
clubavonden. 
 
Film is dus beeld, maar dat wisten we 
natuurlijk al heel lang. Het valt mij echter 
regelmatig op, ook bij het jureren van 
films, dat de maker eigenlijk veel meer 
woord dan beeld vertoont of, nog erger, 
met woord vertelt wat er in beeld is te 
zien. 
En hoe ‟eenvoudig‟ we het beeld kun-
nen laten spreken heeft Cor laatst met 
voorbeelden duidelijk gemaakt en laten 
zien dat een kleine verandering in de 
uitsnede grote gevolgen kan hebben, 
zowel in positieve als negatieve zin. 
Een goede uitsnede kan reeds bij de 
voorbereiding van de film worden mee-
genomen (wordt vervolgd). 
 
Een jaar geleden maakte ik u deelge-
noot van het feit dat ik niet langer voor 
een (bescheiden) salaris werk. Werkne-
mers verdienen loon, ambtenaren krij-
gen salaris, maar dat even terzijde. 
Gelukkig had ik de afspraak met mezelf 
gemaakt om de vrijgekomen tijd niet aan 
de clubs te gaan besteden. 
Dat is voor geen meter gelukt! Inmiddels 
heb ik een nieuwe afspraak met mezelf 
gemaakt: nee zeggen. 

Over de invulling van deze afspraak is 
geen correspondentie mogelijk (wordt 
vervolgd). 
 
Voor de opdracht ”De lens op Velsen”, 
reeds in 2009 gegeven, is het mij niet 
gelukt om op tijd een productie af te 
leveren. Samen met Ruud was ik ge-
start met de voorbereidingen van een 
documentaire, die de (werk)titel ”Tunnel-
visie” heeft meegekregen. Geveld door 
een infectie en belemmerd door de win-
ter zijn we nog steeds in de fase van 
voorbereidingen. Ondanks deze wellicht 
voor anderen slappe excuses, zijn we 
vastbesloten deze productie tot een 
goed einde te brengen (wordt vervolgd). 
 
Sinds dinsdag 23 februari 2010 is Bart 
onze penningmeester. Hij heeft er zin in 
en we zien hem dan ook op de club-
avonden druk in de weer met declaratie-
formulieren en bonnetjes. Ja Bart, bin-
nenkomen en rustig aan tafel gaan zit-
ten behoort tot het verleden. 
Vera heeft de plaats van Bart in het be-
stuur ingenomen. Van harte bedankt 
Vera voor de vijf jaren penningmeester-
schap.  
Nu alleen nog even decharge van de 
leden ontvangen, maar daar wordt aan 
gewerkt beste leden. 
 
De vorige clubavond was er weer één 
om te zoenen. Uit 6 films mochten wij 
twee nominaties ontvangen voor het NH 
„63 festival op 25 april in Wormerveer 
(het schijnt vroeger in Beverwijk te zijn 
geweest). 
Van harte gefeliciteerd Margreet en Eef 
met het winnen van het clubkampioen-
schap 2010 en de nominatie en Tub met 
zijn nominatie. 
 
Tot de volgende keer, 
uw voorzitter. 
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36 x Cinefleur  

Op 24 januari 1975 werd het eerste Cinefleurfestival 
gehouden in Kudelstraat. 
De naam Cinefleur is gekozen omdat de deelnemende 
clubs allen iets te maken hebben met bloemen. 
 
Zondag middag 17 januari kwamen de leden van de 5 
aangesloten clubs + aanhang en andere belangstellen-
den voor de zesendertigste keer bijeen. Deze keer in 
“De Zoete Inval” in Haarlemmerliede, het thuishonk van 
de Haarlemse Smalfilmliga die als gastheer optrad. 
 
En, om met de deur in huis te vallen, dat is ze prima 
gelukt! 
 
Er moesten steeds meer stoelen worden aangerukt om 
uiteindelijk de ca 140 bezoekers een mooi plaatsje te 
kunnen geven. 
 
Uiteindelijk zijn het de films die het belangrijkst zijn op 
een festival, maar het organisatieteam had verder ook 
alles tot in de puntjes voorbereid om het makers en be-
zoekers naar de zin te maken. 

Voor hen die er wel en niet zijn geweest: 
een mooi “bloemvol” programmaboekje, stijlvolle toneeldecoratie, een charmant gespeel-
de openingsfilm, visuele en mondelinge aankondiging van de films, een verrassende 
filmische aankondiging van de laureaat en de winnende club, en dat alles in dezelfde 
vormgeving.   
De mooie prijzen in de verloting verleidde tot aankoop van honderden lootjes.  
Hoe komen al die prijzen te bestemder plaatse? Ook daar wisten de mannen en vrou-
wen van voorzitter Henk de Wild raad mee. Professioneel dat alles! 
 
De LVSL werd door de jury aangewezen als de winnende club. “Geboren en getogen in 
Leiden” van de LVSL- werkgroep, bestaande uit Wouter de Bruyne, Henk Robbers, Ma-
rio Mazzacani en Quirin Calis, behaalde te-
recht de publieksprijs. 
 
Herman Ottink, Frits Stuurman en Henk de 
Wild vormden de jury en kregen slechts één 
keer een “boeh(tje)”van het publiek. De goe-
de kijkers waren het echter met de jury eens. 
Kortom, het was de moeite waard om die 
zondagmiddag naar Haarlemmerliede te ko-
men. 
 
Piet van Eerden 
Foto: Herman Ottink 

 

 

 

 

 

FOTO prijsuitreiking 

 

Wouter de Bruyne, laureaat 
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Verslag: “Brainstorming 60 secondenfilms”  

Onder het motto: “Een goed begin is het halve werk”, opent voorzitter Gerard deze avond,  
waarop gewerkt gaat worden aan de opdracht voor het  NH‟63 festival. Het is de bedoe-
ling om per club vijf 60 secondenfilms te maken. Er zijn 5 thema‟s opgegeven. Om JA-
LOEZIE  en elk MISVERSTAND te vermijden (dat is van ANDERE TIJDEN, we leven  
immers ANNO NU), bepaalt  ieder voor zich wat de LIEFDE IS voor zijn keuze. 
 
Het lukt aardig om voor elk onderwerp  een groep enthousiaste leden te vinden. Vervol-
gens wordt getracht om bij elk thema 3 verhaaltjes te bedenken. Je hoort de hersenen  
kraken.  
 
Nadat  elke voorzitter van de groep verslag heeft uitgebracht van het resultaat van dat 
gekraak, is er een pauze. Fred Boeré  tracteert omdat hij een jaartje ouder is geworden. 
 
Voor de spijtoptanten is er in een tweede ronde gelegenheid om een andere keuze te 
maken. Bovendien kunnen nieuwe ideeën naar voren gebracht worden. 
In de korte pauze die daarop volgt biedt Bert, ook jarig geweest, een drankje aan. 
 
In de resterende tijd krijgen we een deel te zien van de NOVA Eindejaarsvoorstelling 
Dans 2009. Met 4 camera‟s zijn daarvan opnamen gemaakt, o.a. door Tub en José. De 
montage is van Tub. De reacties in de zaal zijn erg positief. 
 
Met dank aan Anne voor de eitjes, Fred en Bert voor de drankjes en Piet  voor het  star-
schot tot de 60 secondenopdracht ,sluit Gerard de avond zichtbaar tevreden af. 
 

Margreet Schaafsma 

 

Sommige sites hebben voor ons als filmers leuke, nuttige en interessante informatie. 
Onderstaande sites zijn daar een mooi voorbeeld van: 
 
http://mediatheek.thinkquest.nl/~bge0024/filmen.php 
http://videoplein.kennisnet.nl/zelffilmen 
http://www.hetklokhuis.nl/doe/pakjecamera/ 

Ronald Turba 

 

 

 
 

Leuke, nuttige en interessante informatie op internet 

http://mediatheek.thinkquest.nl/~bge0024/filmen.php
http://videoplein.kennisnet.nl/zelffilmen
http://www.hetklokhuis.nl/doe/pakjecamera/
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Verslag: “Daniël Bouquet op bezoek” 

“Een tip van Tub” brengt zijn clubs Videofilmers Velsen en Filmgroep Close Up op 
het spoor van Daniel Bouquet, een jonge cameraman. Gezamenlijk besluiten beide 
clubs hem uit te nodigen een avond langs te komen in “In de Abeel” in IJmuiden. 

Ik kwam iets te laat binnen, dus ik heb 
zijn intro gemist.  
Ik zie een jongeman met ondeugende 
ogen, eerst een tikkie verlegen, want hij 
praat nooit voor publiek, maar dat ver-
dwijnt al snel. Daniel raakt op dreef en 
laat van alles zien. En ik grijp naar mijn 
pen en papier. 
 
In het kort 
Daniel is professioneel cameraman. 
Filmt op alle formaten, ook 16 en 35mm 
film. 
Won in 2009 een Gouden Kalf voor ci-
nematografie in „Nothing Personal‟. 
Commercials e.d.voor MTV, SP, Bijen-
korf, TMF, ANWB, Twix, etc. 
Deed narrow casting en internet produk-
ties voor Rabo, Nashuatec, KPN, Adi-
das, Fair Trade Original, CZ , SZW 
e.v.a. 
 
Kinderfilms 
Al snel leer ik dat het werken met kinde-
ren in film veelal met stand ins of twee-
lingen gebeurt. 
Ze mogen van de wet maximaal 5 uur 
per dag aan het werk zijn, gedurende 
een periode van tien dagen. 
Ook plaatst men er expres een dag tus-
sen, zodat het kroost ook nog beseft dat 
er andere zaken dan film op de wereld 
bestaan. 
 
We zien een 2008 film “Kikkerdril” en 
we praten over kikkerdril. De kikkerdril 
die in het water drijft, blijkt achteraf hele-
maal niet echt, maar namaak! Het is op 
een stok in de vijver of sloot geplaatst 
door een man in zo‟n waterdichte, hoge 
wadloopbroek. 
Daniel maakt close ups van vlinders en 

kikkers. Ook nep: ze bevinden zich in 
bakken op tafels! 
En ook close ups van kinderhanden 
worden achteraf of tussendoor gescho-
ten. 
 
We gaan verder met de volgende nep-
per:  “Nacht op zee”. 
Hoe doen ze dat? 
 
Ze filmen de golven op zee overdag. 
Daarna filmen ze het s‟nachts. 
Sterren of sterrenhemel plakken ze in 
beeld. 
Met als resultaat: we kunnen overdag 
filmen op zee en hebben geen lampen 
of licht nodig. 
Dan zou de produktie immers erg duur 
worden. 
 
Volgende film:  
“Moon en het wolvenmeisje”.  
Docu uit 2007. 
 
Gefilmd op digitaal betacam, gemaakt 
met drie man. 
Het verhaal gaat over een creatief meis-
je dat boeken schrijft met tekeningen. 
Er is twee weken om de dag bij het 
meisje thuis gefilmd. 
Hoe bedoeld u fantasie, boomhut in de 
tuin? Deze film is echt prachtig. 
 
“Doel leeft” 
Belgische sfeertaferelen in de grauwe 
gemeente Beveren. 
 
Het is eind december 2005. 
Daniel wil tussendoor even iets heel 
anders gaan doen dan opdrachten en 
gaat naar een stadje/dorp in België. Hier 
lijkt niks te doen, de tijd staat stil. Hij is  
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samen met een geluidsman die ook  
producer is, met Oud en Nieuw in een 
kerktoren gaan zitten om het vuurwerk 
te filmen. We zien een enkele vuurpijl in 
de verte. Wat een vreugde, je zal er 
wonen…happy New Year! 
 
Het interview/verhaal is slim voorbereid. 
De spelers kregen het onderwerp inge-
praat en alles werd in één keer opgeno-
men, zo komt het heel natuurlijk over. 
De pastoor heeft kanker en praat aan de 
keukentafel met een vrouw. „Doe maar 
net of het waar is en lieg er maar op 
los!‟ 
Zwart-wit film wordt inmiddels bijna niet 
meer ontwikkeld en is ook duurder. Hij 
heeft zijn belichtingsmeter op 500 ASA 
gezet. 
Hij heeft gewerkt op 16mm en het geluid 
werd opgenomen op een harddisk re-
corder met klap en puls. Er moest veel 
geadministreerd worden.  
 
Daniel houdt ervan om te reizen en zich 
gedurende een aantal weken in zo‟n 
dorp te verdiepen. 
 
Het sociale aspect 
Soms trek je je als team terug van het 
dorp, dan weer begeef je je meer op de 
voorgrond. 
 
Hij heeft een voorbeeld genomen aan 
een film van Ulrich Zeil: “Mit verlust 
ist…”. 
„Als ik alleen maar commercials lange 
tijd zou doen, dan zou ik bijna niet meer 
gaan nadenken. Dus behalve het ver-
haal, daarom ook deze film, dat houdt je 
fit en alert.‟ 
 
Al filmend, denkt Daniel  al in de monta-
ge. Ook neemt hij vaak “snijshots” op. 
Hij denkt ook in standpunten en werkt, 
in tegenstelling tot andere klussen die 
hij doet,  gedurende deze Belgische 
Bever sfeerfilm niet met een storyboard. 
Dan leg je je teveel vast. 
 
Monteren doet hij zelf niet, al heeft hij dit 

wel gedaan en geleerd. 
Vaak geeft hij wel adviezen over het 
ritme van de montage. 
 
Daniel vertelt dat een cameraman, die in 
opdracht filmt, vele werkwijzen tegen-
komt. 
Bij de ene opdracht wordt je inbreng 
gevraagd, bij de andere niet of een 
beetje.  
Soms gaat hij vooraf met producenten 
praten over de te maken shots en wordt 
hiervan een storyboard gemaakt.  
Er zijn bedrijven die heel goed een 
storyboard kunnen maken en het is een 
kick om dat mooie produkt te zien als 
het klaar is. 
 
Een andere opdrachtgever wil weer 
precies gemaakte shots, zoals het vast-
gelegde storyboard laat zien. 
 
Vaak heeft de producent het laatste 
woord, want hij verkoopt het produkt. 
Ook kan je niet altijd met je beste vrien-
den werken en is het net zoals een baan 
bij een baas, zo werkt dat gewoon in dit 
vak. 
 
Wat hij ook wel tegenkomt is dat spel 
vaak het camerawerk in de weg zit. 
Dan is je gemaakte camerabeweging 
net niet lekker, maar vindt de regie dat 
het spel voorgaat en kiest men toch 
voor dat shot in de montage. 
Chronologisch een film opnemen? Nee, 
dat werkt vaak niet i.v.m. de emoties 
van de spelers. Een ander nadeel van 
verkassen van lokaties is, dat je dan 
lichtverschillen krijgt. 
 
Vaak krijg je de maximaal te filmen beel-
den vooraf opgegeven in maximale tijd.  
Bij monteren maakt men gebruik van 
harde schijven en vanwege de capaci-
teit hiervan kan je niet meer film inladen 
dan deze aankunnen. 
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Dan gaat Daniel nog even technisch 
praten over scherptediepte die te maken 
heeft met je opnameformaat, 16 bij 9 
afrandingen en kaders, korrels toevoe-
gen totdat je nog net geen filmkrassen 
hebt, diafragma zover mogelijk openzet-
ten en met filter of sluitertijd compense-
ren. 
 
Het verschil tussen de Tv- en Filmaca-
demie en de Hoge School voor de Kun-
sten in Utrecht? 
De filmacademie is meer een vakmatige 
opleiding. 
Bij de HVKU doen ze dit ook en er lopen 
zeer creatieve en interessante mensen 
rond. 
 
“Tokkeloshe” 
De regisseur van deze film heeft tot zijn 
twaalfde jaar in Afrika gewoond. 
Het verhaal is gebaseerd op een mythe 
over een mensaap. 
Een Afrikaanse vrouw vertelt het ver-
haal.  
 
De beelden hebben ze ter plekke be-
dacht en ze hebben in 2007 tien dagen 
gefilmd. 
 
Ze verbleven bij familie. Het geluid deed 
weer de productieman.  
 
Voor de hoge shots van auto‟s en kud-
des dieren werd een helikopter gebruikt. 
De film is gemonteerd met final cut pro. 
 
Speciale kleuren?  
Wit naar geel trekken en zwart naar 
groen (schaduwen). Daglicht krijgt  bij-
voorbeeld een blauwzweem. 
 
De film is een en al angst voor de 
mensaap. De bevolking van een dorp is 
als de dood. 
Alsof er een boze geest rondwaard. 
 
De montage is heel snel en de muziek 
helemaal te gek. 
Zelden zo‟n goede film gezien, wat een 
beelden, wat een impact! Deze film zou 

hoogstwaarschijnlijk goed voor goud zijn 
bij de UNICA. 
Hier wordt je echt eng van! 
 
Verdere plannen? 
Na het winnen van prijzen krijg je het 
vaak rustiger. Men denkt dat je duurder 
bent geworden. Bioscoopfilms hebben 
een budget van 7 tot 8 ton in Nederland. 
 
Daniel heeft onlangs een jaar Zweeds 
gestudeerd! Met budgets als in Neder-
land maken ze daar nog betere films. Hij 
wil naar Zweden en nog beter worden. 
 
Resumé 
Deze jongeman heeft het in zijn genen 
om mensen zo te filmen dat het je pakt. 
 
Peter van Eerden 

’s Nachts mailt Daniel nog  naar  
Ruud Besjes: 
‘Een boek dat ik jullie kan aanbevelen is 
"Cinematography" van Blain Brown’. 
(over camera-techniek en meer) 
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Door vakmensen werd ik gewezen op het programma “REAPER”. Dit betreft een uitge-
breid en volledig audiobewerkingsprogramma. Het is een digitale studio (digital audio 
workstation) voor multitrack audio en MIDI opname, volledige audiobewerking (audio-
editing), mixen en masteren. En dat alles voor een schijntje van de prijs van de gerenom-
meerde programma‟s als CuBase, etc. Uiteraard is het programma 30 dagen lang gratis 
uit te proberen. De download kun je vinden op www.reaper.fm. 
Voor de audiofiel een absolute aanrader!! 

Hieronder twee screenshots. 

 
Ronald Turba 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Audiobewerkingsprogramma “REAPER” 

http://www.reaper.fm/
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Workstation
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Workstation
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Onze clubavond van 1 april wordt gehouden bij zustervereniging De Ronde Venen in  
Vinkeveen. De mannen en vrouwen van voorzitter Jacques van der Sluis vertonen op die 
avond een selectie van UNICA-films uit 2009. 
Moderator is Kees Tervoort, een van de bezoekers van het festival in Gdansk (Polen). 
 
Het voorstel is om met de gehele club de voorstelling bij te wonen. Carpoolen is gezellig 
en onderweg hebben we het over FILM. 
 
Alle clubs uit NH‟63 hebben een uitnodiging gehad, het kan dus een volle bak worden. 
 
Adres: De Boei, Kerklaan 32, 3645 ZT Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. 

 

 

 

En Route 

Regelmatig worden leden van onze club uitgenodigd om ergens in den lande iets 
van hun kennis te komen overdragen. Ook worden zij gevraagd te komen jureren of 
een filmprogramma te verzorgen. Reden voor de redactie hier aandacht aan te be-
steden. 

HermanO reisde naar Beveren om te jureren en amper weer thuis jureerde hij in Apel-
doorn voor Midden-Nederland!  
 
Gerard Swets, Kees Tervoort, Cor van der Plaat, Ruud Besjes en Piet van Eerden maken 
deel uit van de NH‟63 Rondreisjury en gaan in februari en maart van club naar club. 
 
Kees kon helaas niet naar de UNICA-promotiedag op 6 maart. Hij moest 2 dagen jureren 
bij NOVA-Noord. 

 

Kopy Beeldspraak 

Nr Verschijningsdatum Inleveren kopij 

2010-1 21 januari 7 januari 

2010-2 18 maart 4 maart 

2010-3 27 mei 13 mei 

2010-4 30 september 16 september 

2010-5 25 november 11 november 

 

UNICA-films bij De Ronde Venen  
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Elk jaar organiseert de NOVA de Natio-
nale 60 seconden video-wedstrijd. Dit is 
een landelijk festival, waar films met een 
maximale lengte van 60 seconden wor-
den vertoond. Uit de inzendingen wor-
den twee films geselecteerd voor deel-
name aan het internationale Unicafesti-
val, dat dit jaar in Zwitserland wordt ge-
houden. 

Kijk voor de voorwaarden voor deelna-
me op de website www.novafilmvideo.nl 
of www.videoclub-sgd.nl 
 
Het festival vindt plaats op 8 mei 2010 in 
Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te 
Alblasserdam. Dit is een nieuw cultureel 
centrum dat is voorzien van alle gemak-
ken. Het ligt op korte afstand van de 
snelweg en er is een groot parkeerter-
rein waar men gratis de auto kan stal-
len. Er is een lift voor mensen die slecht 
ter been zijn. Verder zijn er volop res-
taurantjes op loopafstand, zodat ook de 
inwendige mens niets tekort hoeft te 
komen. U kunt er ook voor kiezen een 
lunch te bestellen via de organisatie.  
Voor een lunch (€ 9,50 p.p.) in de Loun-
ge/Salon-zaal van het theater is reser-
vering vooraf noodzakelijk. U kunt u 
daarvoor opgeven via het speciale re-
serveringsformulier of per e-mail 
(60seconden@hotpop.com) tot een 
week voor de wedstrijd.  

Kijk voor meer informatie op de website. 
 
De aanvangstijd van de wedstrijd hangt 
af van het aantal inzendingen, maar zal 
ongeveer om 10.00 uur zijn. Het eind 
van de dag wordt verwacht om 17.00 
uur.  
 
Zoals gebruikelijk zal een NOVA-jury de 
16 beste films selecteren in het ochtend-
programma. Na de lunchpauze beslis-
sen de bezoekers via het bekende afval-
systeem welke films de prijzen verdie-
nen.  
 
Twee aan twee worden de beste films 
vertoond, waarna het publiek door mid-
del van opstaan kenbaar maakt welke 
de beste van de twee is. Zo wordt in 
enkele ronden de beste film bepaald.  
 
De jury bepaalt welke films genomi-
neerd wordten voor de World Minute 
Movie Cup wedstrijd tijdens het UNICA-
festival in Zwitserland. 
 
U kunt het wedstrijdreglement 2010, het 
inschrijvingsformulier voor de films, het 
reserveringsformulier voor de toegangs-
kaarten en/of de lunch en een routebe-
schrijving vinden in de laatste  
NOVACOM. 
 
U kunt ook alle informatie terugvinden 
op bovengenoemde websites.  
 
Info van ZH II 

 

 
 

8 Mei naar Alblasserdam! 

http://www.novafilmvideo.nl/
http://www.videoclub-sgd.nl/
mailto:60seconden@hotpop.com
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Filmbespreking 

Net als ieder verhaal heeft een film een 
begin, een middenstuk en een einde. 
 
De overgangen tussen deze drie facto-
ren zal duidelijk worden aangegeven.  
Zo‟n overgang wordt wel het wendings-
punt of het motorisch moment genoemd. 
Het verhaal ondergaat een wending. 
(Niets moet, alles mag!) 
De kijker had er al op zitten wachten! 
 
In het eerste deel van de film (het begin, 
de 1e acte, de expositie) zullen  we de 
kijker op de hoogte moeten stellen hoe 
de gegeven situatie in elkaar zit, waar 
het zich afspeelt en in wat voor tijd het 
geheel speelt. 
 
In het tweede deel van de film (het mid-
denstuk, de 2e acte, het conflict, de 
complicaties) worden we geconfronteerd 
met alles wat er mis kan gaan: er ont-
staat een conflict tussen twee mensen, 
of de hoofdpersoon komt met zichzelf in 
conflict. Complicaties kunnen zijn: een 
been breken, en hartaanval, een auto-
ongeluk, een rotswand die een bergbe-
klimmer moet overwinnen, enz. enz. 
 
In het 3e deel (de afsluiting, de climax, 
de 3e acte) gaat het erop of eronder. De 
opgeroepen spanning bereikt zijn hoog-
tepunt: de finale afrekening met de 
schurk, de uiteindelijke overwinning van 
de held, enz. enz. 
 
Opdeling 
De opdeling in lengte (tijd) ligt zo goed 
als vast: 25, 50 en 25%. 
Als je je hieraan houdt zit je goed! 
 

Onderlinge samenhang 
De onderlinge samenhang tussen beeld 
en geluid vormt de structuur van de film. 
 
Het oorzakelijk verband tussen tijd, 
ruimte en de handelingen van de perso-
nages zijn de ingrediënten voor de con-
tinuïteit van de film. 
 
De kijker is voortdurend op zoek naar 
een antwoord op de volgende proble-
men: 
 
Causaliteit (onderlinge samenhang tus-
sen handelingen en de personages) 
 
WIE betreft het? 
WAT gebeurt er? 
WAAROM gebeurt het? 
 
Tijd 
WANNEER gebeurt het? 
 
Plaats 
WAAR gebeurt het? 
 
NOVA-systeem 
De NOVA hanteert voor de jurering en 
bespreking van films een bepaald sys-
teem dat uitgaat van: 
- Inhoud 
- Verhaalstructuur 
- Filmische Vormgeving 
 

Oftewel: 
- Wat wil de maker vertellen? 
- Hoe doet ie dat?  
- Wat heeft hij gedaan met de 5 W‟s? 
- Welke (technische) middelen heeft hij  
   gehanteerd? 
 
Piet van Eerden 

De onderlinge samenhang tussen beeld en geluid vormt de structuur van 
een film. Om een film te kunnen bespreken zullen we minstens enige kennis die-

nen te bezitten hoe een film over het algemeen wordt opgebouwd. 
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Van Koningsvogel tot Russische Suite 

Met z’n drieëntwintigen  luisterden we 2 minuten naar het welkomstwoord van 
voorzitter Gerard. Niet dat het niet interessant was, nee, hij hield het deze keer kort. 
Welkom aan de rondreisjuryleden Jan Elseman uit Hillegom, Gabriël de Leeuw uit 
Houten en Gerard van Schie uit Heemstede. Ook welkom aan Herman en Katerina 
Schipper die op het oude nest waren geland, en uiteraard ook welkom aan de le-
den. 
Gerard benadrukte nog eens even dat  het clubkampioenschap altijd een van de 
hoogtepunten van het seizoen is. Er is pauze na de 4e film en i.v.m. zijn verjaardag, 
die over 4 uur zou beginnen, bood hij allen een consumptie aan. Hij bracht dit alles 
in 2 minuten. Doe het hem maar na! Licht uit en draaien maar. 

De filmbespreking stel ik even uit tot het 
woord is aan de jury.  
Terwijl die jury zich buigt over de 1e film 
en druk doende is met schrijven, kijk ik 
eens om me heen en constateer dat 
Marijke haar bekende stengels en pi-
pinda‟s op de tafeltjes zet. Zelf overhan-
dig ik KeesT de videoband waarop twee 
representatieve versies van “Hypocriet” 
staan. Een van Margreet en een van 
Fred. Een keurig hoesje en idem be-
drukking van de DVD is verzorgd door 
Ruud en Margreet zette de films op 
DVD.  
Onze actrices Asli en Annemarie krijgen 
ook een exemplaar als dank voor hun 
werk. 

Gerard kondigt Așk aan en “razendsnel” 
keer ik terug naar mijn plaats. 
 
L‟histoire se repête. De jury gaat na het 
bekijken van de film weer schrijven. Ik 
ben weer weg gezwijmeld bij de aanblik 
van de Turks zingende Nederlandse 
Hilde Labary. Wat een uitstraling! 
In onze volgende film misschien? 
 
Ik schrik op als het licht weer uitgaat en 
de film van Margreet en Evert over het 
doek gaat. 
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Gerard heeft zijn fotocamera meegeno-
men maar vraagt zich af hoe hij tegelij-
kertijd de prijzen kan uitreiken en foto‟s 
maken. Gelukkig is Katerina in de zaal 
en ik weet dat zij altijd goede foto‟s  
maakt. Gerard gooit zijn charme in de 
strijd  en alles is geregeld. 
We gaan naar de film over de reddings-
brigade kijken. Niek en PietN zitten op 
het puntje van hun stoel. 
 
Dan is het pauze. Bart serveert zijn on-
dertussen bekende voortreffelijke hap-
jes, KeesT voorziet de jury van drankjes 
en hapjes en wij proosten op GerardS. 
 
De programmacommissie heeft haar 

huiswerk gedaan en geeft uitleg wat we 
over 14 dagen gaan doen tijdens de doe
-avond: “Laat het beeld je verhaal vertel-
len”, Om zich goed voor te kunnen be-
reiden, krijgt iedereen een flyer, Nu is 
het de beurt aan de werkgroepen om 
hun huiswerk te doen! 
Er worden direct plannen gesmeed. 
 
Na een klein uurtje, het is ondertussen 
21.50 uur, zijn er nog twee films te 
gaan: die van Kees en die van Tub. Als 
deze vertoond zijn gaat de jury voor de 
tweede keer in beraad en Gerard doet 
enkele mededelingen:  
 
1. Bart is per 23 februari de nieuwe 

penningmeester.  Vera gaat ver-
der als commissaris. Applaus. 

2. Herman en Katerina zijn weer lid 
van onze club. Applaus. 

 
Terwijl er “weddenschappen” worden 
gesloten wie er clubkampioen gaat wor-
den, de prijzen nog eens worden opge-
poetst, de bloemen uit de emmer wor-
den gehaald, de stoelen en de naam-
bordjes van de jury richting het publiek 
worden gedraaid en de zalmen voor de 
jury  de koeling verlaten, tikt het klokje 
door. 
Om 23.12  uur steekt een schorre jury-
voorzitter van wal. 

 
Hij meldt dat ze een heerlijk programma 
aangeboden hebben gekregen. 
Het verschil in onderwerpen was groot.  
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Daarom heeft men lang moeten discus-
siëren.  
 
De films 
 
“De koningsvogel” van Niek Mannes. 
Een leuke impressie die echter wat af-
standelijk is gefilmd. Geadviseerd wordt 
om letterlijk wat dichterbij te komen, bv. 
tijdens de interviews.  
Waardering 204 punten, Brons. 
 
“Așk” van Fred Boeré.  
Gabriël weet dat dit Liefde betekent. 
De jury vindt het een logische vastleg-
ging. Het is niet helemaal duidelijk wat 
de strekking van de film is. De intro is 
prachtig! 
Met de frontcamera zijn prachtige opna-
mes gemaakt. De opnames van opzij 
zijn minder geslaagd. Er zijn o.a. storen-
de microfoonpoten in beeld. 
Geluidsregistratie is goed. De jury ver-
moedt dat de montage het moeilijkste 
deel van de film moet zijn geweest. 
Samenvattend: een knappe poging. 
Waardering: 212 punten, Brons+. 
 
“Dudok in Velsen” van Margreet  
Schaafsma en Eef Bakker. 
Een documentaire waarin de invloed 
van Dudok op de na-oorlogse bouw in 
de gemeente Velsen goed tot uitdruk-
king komt.  
De jury vindt de intro wat te snel.  
Het camerawerk is fraai. De voice over 
van Meta de Vries komt prettig over. 
Waardering: 235 punten, Zilver+ en een 
nominatie voor het Filmgala in Wormer-
veer. 
 
“De ogen en oren van De Waecker” 
van Niek Mannes en Piet Nijssen. 
Om in de sfeer te blijven, vindt de jury 
het een informatieve film over het reilen 
en zeilen van de IJmuidense Baywatch, 
maar dan zonder Pamela Anderson. 
Men vindt de montage van bv. de red-
dingsactie niet snel genoeg. Wel werd 
de redding nauwkeurig, weliswaar op 
afstand, gevolgd. 

De geluidskwaliteit van de interviews 
kan beter. 
Waardering: 210 punten, Zilver. 
 
“Jeroens Clan” van Kees Tervoort. 
Een registratie van het optreden van 
vier jonge cabaretiers.  
De jury mist een introductie. 
Waardering voor het samenwerkings-
verband en de montage. 
De soms minder goede verstaanbaar-
heid  zorgt voor vraagtekens. 
De jury had wat meer shots van het 
enthousiaste jonge publiek willen zien. 
Waardering: 215 punten, Zilver. 
 
“De Russische Suite” van Ronald 
Turba. 
Een hartverwarmende reportage van het 
optreden van een Russische dansgroep. 
Het camerawerk is nagenoeg feilloos!  
De film blijft boeien, de aandacht ver-
slapt nooit. Jammer dat er weinig close 
ups zijn gemaakt van bv. de gezichten 
van de dansers en danseressen.  
Ook in deze film werd wat informatie 
gemist. 
Waardering: 234 punten, Zilver+ en een 
nominatie voor het Filmgala in Wormer-
veer. 
 
De juryvoorzitter memoreerde nog even 
dat men eventueel tegen de uitslag van 
de jury in beroep zou kunnen gaan en 
gaf daarna het woord aan onze geliefde 
voorzitter. 
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Onlangs organiseerde Kunstfactor de Conferentie Auteursrecht en Amateurkunst.  
Bij het lezen van het door NOVA-secretaris Huib Steenkuyl gemaakte verslag van 
deze bijeenkomst (Video Emotion), bekroop mij het gevoel dat er weinig tot niets is 
veranderd sinds SBA en NOVA in 1996 het boekje Film en Auteursrecht samenstel-
den.  

Met welgekozen woorden bedankte hij 
de jury en overhandigde de puur IJmui-
dense gerookte zalmen en ging aanslui-
tend over tot de prijsuitreiking. 
 
Iedereen wist natuurlijk al wie wat had 
gewonnen, maar applaudisseerde toch 
steeds enthousiast als de betrokken 
winnaars naar voren kwamen om hun 
gegraveerde zilveren schaal  en                             
bloemen in ontvangst te nemen. 
Clubkamioenen 2010 zijn dus Margreet 
en Eef. Zij wonnen ook de 1e prijs. 

Een 2e prijs was er voor Ronald, alias 
Tub, en de 3e prijs ging naar KeesT. 
 
Gerard vergat niet om ook Marijke,  
Margreet, Bouke, Bart, Ekatarina en de 
bezoekers te bedanken en wenste om 
23.35 uur allen wel thuis. 
 
Piet van Eerden 
Foto‟s: Ekaterina Schipper 
 

 

 

 

 

Eens of oneens: “Weinig progressie in regeling auteursrechten”  

Heel lang geleden sloten NOVA en BUMA een collectieve overeen-
komst rond de afkoop van BUMA-rechten. NOVA draagt per lid jaar-
lijks een bedrag af aan BUMA waardoor de leden vrijgesteld zijn van 
BUMA-rechten. Deze overeenkomst geldt heden ten dage nog 
steeds. Wat Stemra betreft doet men een oogje dicht voor de op-
rechte amateur.  
Na enkele gesprekken in 1996 tussen Hans Bergfeld (BUMA), Co 
Vleeshouwer (SBA) en Piet van Eerden (NOVA) lichtte de eerstge-
noemde in een Federatievergadering de bestaande regeling nog 
eens toe en beantwoordde vragen.  
Besloten werd het boekje “Film en Auteursrecht” samen te stellen en 
alle aangesloten clubs een exemplaar aan te bieden. En zo ge-
schiedde. Iedereen wist waar hij aan toe was. 
Nu, 14 jaar later, wordt er een conferentie belegd. Resultaat: er komt 

een vertegenwoordiger van BUMA/STEMRA naar de Federatieraad om te overleggen 
hoe de onderlinge relatie kan worden geoptimaliseerd. 
Hoezo progressie? 
Piet van Eerden 
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Anekdote “Ambulancedienst” 

 Het gebeurde in het hoge noorden van 
Groningen. 
We hadden net het aloude kerkje van 
Loppersum verlaten, en waren via een 
toeristische route op weg naar huis, niet 
wetende wat ons onderweg te wachten 
stond. 
 
Op een soort Pieterpad, diep in de bin-
nenlanden, werden we met grote moeite 
ingehaald door een luid  loeiende en 
van alle zwaailichten voorziene ambu-
lance. Er was kennelijk grote haast bij, 
maar plotseling stopte hij  zo‟n 100 me-
ter voor ons midden op deze toch al 
smalle weg.  We zagen de chauffeur uit 
de ambulance springen die hevig met 
zijn armen begon te zwaaien dat we 
vooral moesten stoppen ! 
 
Als eerste sprong ik uit de personeels-
bus (ik zat altijd al heerlijk voorin), en 
vroeg de man wat er aan de hand was. 
Hij schreeuwde volledig over zijn toeren: 
„Die vent hier is stapelgek geworden, hij 
heeft het hele interieur gemold! Heb jij 
kerels om hem vast te houden of vast te 
binden?‟. 
 
Er bleef ons niets anders over dan in de 
ambulance te springen om een bonk 
van een dolgedraaide boerenzoon 
eronder te krijgen. Gelukkig lag hij nog 
gedeeltelijk vastgebonden met riemen, 
onderwijl schreeuwend als een varken, 
maar hij wist mij nog een flinke schop te 
geven, echter zonder klompen, die la-
gen onder de brancard.  
 
De bestuurder gaf direct vol gas en 
zo verdwenen wij richting stad Gronin-
gen, totaal buiten het zicht van de NOS-
bus. Onze ambulance reed in grote 
haast door alle (rode) stoplichten en dat 
bleek de bus ook gedaan te hebben.  
 

Het heeft in het Academisch Ziekenhuis 
nog erg lang geduurd de Politie uit te 
leggen hoe één en ander in elkaar stak. 
 
Nadat ze de boerenzoon gezien hadden
(die nog steeds verschrikkelijk te keer 
ging), waren ze geheel overtuigd. Terug 
in de bus hadden we heel wat uit te leg-
gen. 
Of de man het overleefd  heeft, vermeldt 
de historie helaas niet. 
 
Uw verslaggever:  
HermanO. 
 

In Požega, Kroatië, wordt van 27 t/m 29 

mei 2010 het 18e Croation One MInute 

Film Festival gehouden.. 

Naast een hoofdprijs van 1000 euro, zijn 

er gouden, zilveren, bronzen medailles, 

een UNICA-medaille en een publieks-

prijs te winnen. 

Filmmakers boven de 18 jaar hoeven 

geen inschrijfgeld te betalen. 

Er kan worden deelgenomen met      

miniDV, DVCam, CD (Microsoft AVI of 

Apple Quick Time) DVD en Internet. 

De inschrijving sluit op 9 april.. 

Contact en informatie: GFR-Film-Video, 

pp 709, 34000 Požega, CROATIA tel/

fax (+385) 34273  605 mob (+385) 98 

520 560 e-mail gfr-film-video@po.t-

com.hr  www.crominute.hr     

 

 
 

 

 

18e Croation One Minute Film Festival 
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Agenda 

18 maart : doe-avond “Laat het beeld je verhaal vertellen” + opdracht geven voor  

                        15 april. 

  1 april : UNICA-programma 2009 bij De Ronde Venen. 

15 april : resultaat doe-avond 18 maart bespreken + stand van zaken 60- secon 

                        denfilms. 

25 april : Filmgala/Regiofestival in La Brêche in Wormerveer. 

29 april : “Toppers van toen”. 

  8 mei  : Nationale 60-seconden video-wedstrijd in Alblasserdam. 

12 t/m 16 mei : BFF Oostende. 

27 mei  : Video-Filmgroep Saenden op visite. 

10 juni  : laatste clubavond voor de vakanties met films en hapjes uit verre  
    landen. 
 
28 aug/4 sept.: UNICA in Einsiedeln, Zwitserland. 
 
16 september : 

26 september : 2e Nationaal Speelfilmfestival  in Sneek. 

22 + 29 sept. :  jurycursus voor gevorderden in “In de Abeel”. 

30 september : “Toppers van Toen”. 

14 oktober : “In de hoofdrol”: Daniël De Vos en Jeanette Mortier uit Oostende. 

28 oktober : 

6 en 7 nov. : NOVA Film Festival in het Scheldetheater in Terneuzen. 

11 november : 

25 november : Vladimir Murtin op bezoek met “Beeldende films”. 

28 november : Opdrachtfestival in La Brêche in Wormerveer: “60 secondenfilms”. 

  9 december :  

23 december : slotavond. 
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De Maestro uit Barcelona op UNICA-promotiedag  

Vladimir Murtin, de onvolpre-
zen afgevaardigde van de 
NOVA bij de UNICA, heeft 
een probleem!  
 
Haalde hij vorig jaar de Itali-
aan Rolf Mandolesie naar de 
UNICA-promotie-dag, deze 
keer had hij kans gezien de 
allerbeste amateurfilmer ter 
wereld, de Spanjaard Jan 
Baca, tijdens de UNICA-
promotiedag naar De Roton-
de in Enspijk te halen. 
 
Wat rest er de komende ja-
ren? 
 
Na de gebruikelijke voorlich-
ting over het UNICA-festival 
dat van 28 augustus tot 4 
september in het Zwitserse 
Einsiedeln wordt gehouden, 
werd de maestro himself  

geïntroduceerd. 
Jan is van 1934 en behoort 
volgens zichzelf tot de 2 film-
dinosaurussen van Spanje.  
Hij vindt zichzelf een verle-
gen man die er moeite mee 
heeft in de schijnwerpers te 
staan.  
 
Omdat hij van vrouwen houdt 
en hen zeer interessant vindt, 
spelen deze in zijn films altijd 
de hoofdrol. 
 
Op de vraag hoe hij steeds 
weer aan nieuwe ideeën 
komt voor zijn films, ant-
woordt hij: „Ik leef en kijk om 
me heen‟. 
 
In het middagprogramma 
vertoonde hij drie van zijn 
speelfilms:  
 

 

 Luchtspiegelingen 

 De bruiloft 

 Hoe liefdesbrieven te 

schrijven. 
 
Steeds enthousiaster ging hij 
in op de vele vragen die de 
ca 40 aanwezigen hem stel-
den.  
 
Jammer dat er opnieuw 
niemand van het landelijk 
bestuur aanwezig was! 
Dit was dé gelegenheid om 
dicht bij huis eens kennis te 
maken met wat amateurfil-
mers op internationaal niveau 
vermogen.  
 
Piet van Eerden 
Foto: Herman Ottink 
 


