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Tijdens een van onze doe-avonden kregen we bezoek van een paar vreemde snoeshanen. Ze hadden zich verschanst in de koffieruimte van ons clublokaal en speelden een
vreemd spel.
We waren even bang dat zij zich wilden aanmelden bij de club. De bui dreef gelukkig
over!
Foto: Peter van Eerden
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Ui de hamer geklapt
Met het risico dat onze onvolprezen
hoofdredacteur Piet onderstaand onderwerp ook op zijn repertoire heeft staan,
ga ik toch mijn column van start met de
felicitaties aan Margreet en Eef, die met
hun film ”Dudok en Velsen” zilver+ en
een nominatie voor het Nova Film Festival in Terneuzen behaalden. Van harte
gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Het is mij de laatste tijd opgevallen dat
we ons tijdens de clubavonden gedragen alsof we één grote familie zijn.
Zoals het in families te doen gebruikelijk
is, sommige families daargelaten, heerst
er sfeer op de clubavonden, we zijn
aardig voor elkaar maar tevens ook zeer
kritisch opbouwend als het commentaar
op films betreft en de vrolijkheid spat er
van af.
Dat we deze situatie nog maar lang mogen behouden.
Deze rubriek is in 2001 van start gegaan
met de bedoeling u, uiteraard indien van
toepassing, te informeren over bestuurszaken die het daglicht kunnen verdragen. Dat u in de afgelopen negen jaar
weinig bestuurlijke zaken van mij heeft
vernomen kan betekenen dat zij er niet
waren of dat zij slechts het nachtlicht
konden verdragen.
Eind april was er weer zo‟n bestuursvergadering en dergelijke bijeenkomsten
worden gehouden bij één van de bestuursleden of de adviseur thuis.
Conform een daartoe aangelegd schema was het de beurt aan Kees. Zoals u
weet woont Kees niet echt ‟in de buurt‟,
maar behoort wel tot de familie en zelfs
verre familieleden moeten eens in de
zoveel tijd worden bezocht.
Ook tijdens zo‟n bestuursvergadering is
er sfeer, zijn we aardig voor elkaar maar
wel kritisch en spat de vrolijkheid er van
af.

Soms kan een bestuursvergadering ook
educatief zijn. Terwijl Kees uitgebreid
vertelde over zijn 3 zonen ging het licht
uit. Stroomstoring! Dan doet ook de bel
zijn werk niet en terwijl ik, toevallig, in de
hal sta wordt er op de voordeur geklopt;
ik doe open, zie een persoon met lang
haar en roep richting woonkamer: „er
staat een jongedame met een hockeystick op de stoep‟. Met een blik van „wat
hebben ze Brabant nu weer binnengelaten‟, was Daan al in de woonkamer
voordat ik de voordeur had gesloten.
Ik weet nu dat Daan de jongste zoon
van Kees en Kora is en ook niet te beroerd om “bedtijd” te verleggen met het
geven van een fantastische drumsolo.
Omdat we over ‟van alles en nog wat‟
uitgebreid discussiëren en elke gelegenheid om het gezellig te maken met beide
handen aanpakken, wordt het nog wel
eens laat. Je zou zelfs kunnen spreken
van erg laat en op zo‟n nachtelijk uur
van terugtocht merk zelfs ik hoever
Kees “uit de buurt” woont.
Van 31 mei tot en met 4 juni is het weer
tijd voor de collecte van het Prins Bernard Fonds, ook wel de Anjeractie genaamd.
We lopen al vanaf 1998 mee in deze
collecte en in de afgelopen 12 jaar is er
maar liefst € 3.121,48 in de clubkas
gevloeid.
Dit jaar gaan Laurens (hij knipt je waar
je zelf bij bent), Ruud en de beide Gerarden weer langs de deuren.
Als u daar ook bij wilt zijn, schroom dan
niet en vertel het de voorzitter.
Vanaf de slotavond op 10 juni wens ik u
een fijne vakantie met uiteraard heel
mooi (film)weer.
Tot de volgende keer,
uw voorzitter.
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Verslag: “Doe-avond” 18 maart
Het was zo mooi door de programmacommissie bedacht:
een doe-avond in het kader van het
jaarthema “laat het beeld je verhaal vertellen” in combinatie met de NH‟63–
opdracht rond de 5 thema‟s:

Jaloezie

Liefde is

Anno nu

Misverstand

Andere tijden

dacht en voorbereid, neergelegd in een
fraai script met situatie-opstelling.
Ik las het verhaal.
Piet, weet ik uit ervaring, put altijd uit
eigen ervaring en gevoelens.

De vingeroefening voor het maken van
een registratie zonder dialogen, spreken
met beelden.
Wel, het begon natuurlijk met gedoe.
Cor en Kees vormen met mij de
jaloeziegroep.
De heren waren echter vergeten dat ze
op deze dag moesten jureren bij De
Ronde Venen.
Dus ik jaloers op de anderen, want ik
viel buiten de boot.
Dat ik een blonde schone zou regelen,
kon de heren niet afhouden van hun
verplichtingen. Daarom heb ik op me
genomen het verslag te schrijven.
Al vroeg werden er hele ladingen apparatuur naar binnen gesleept door zeer
enthousiaste filmers. De techniek deed
zijn volle intrede.
Ik vroeg me echter af hoe men deze
ideeën opgepakt heeft.
Hoe is het script tot stand gekomen, zijn
er storyboards?
Dus ben ik bij de diverse groepen gaan
luisteren.
Liefde is
Margreet, Bouke, Katerina, Peter, Piet
en Ruud vormen het liefdesteam.
Door onze nestor natuurlijk goed be-

Piet hoe kom je op dit verhaal?
De aanleiding komt van deze ervaringsdeskundige. Piet‟s mobiliteit is niet meer
wat het geweest is. Het simpele elke
dag terugkerende ritueel van je schoenen uittrekken. Je vindt dat gewoon,
niks bijzonders totdat….
Piet spreekt uit ervaring, de eerste
schoen gaat nog, maar dan.
Margreet vertrouwde me toe, een bijna
waar verhaal, want Ellen snelde hem te
hulp.
Dat is je maatje in al haar liefde.
Piet mengt daar natuurlijk wat sentiment
bij, lekker drama. Je moet maar zien
hoe het geworden is.
Piet speelde zo natuurgetrouw, echt
iemand met ervaring.
Uiteraard regisseerde hij zelf, maar vlak
Margreet niet uit. Leuke laarzen had ze
aan, rode, maar dat terzijde.
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Katerina en Ruud namen het camerawerk op zich. Bij Bouke steek je je licht
op en Peter een saffie.

Andere tijden
Bij de groep Andere Tijden moest Bert
verstek laten gaan en GerardS en Tino
moesten wat, maar wat?
PietN had in niet mis te verstane woorden een misverstand gevonden. Omdat
hij niet was ingedeeld, heeft hij zichzelf
maar deel van deze groep gemaakt met
een script “Misverstand” in plaats van
“Andere Tijden”.

Erg professioneel allemaal met veel
techniek gepaard en zelfs het zaallicht
moest uit!

Gerard S, altijd dienstbaar, werpt zich
op als ober. Tino, wat masochistisch,
laat zich kwellen met een heerlijk bord
tomatensoep, waarvan hij geen hap
mocht nemen! Uiteraard liefdevol door
Gerard S bedient.
PietN heeft alles vastgelegd.
Ik moest even denken,,Maar die grap
ken ik toch met de soep en de ontbrekende lepel? „Coming to America‟ met
Eddy Murphy. Aan het eind vertelt hij,
vermomt als oude jood, dit verhaal op
meesterlijke wijze in de kapsalon in het
souterrain.

Dus stak onze voorzitter bij de Liefde
zijn licht even op, want het waren nu
geen “andere tijden” maar donkere tijden geworden. Een compromis was
snel gevonden.

Dit soort kleine dingen zijn de jus in dit
soort films. Tino memoreerde zo van
ook een komiek uit de 60-70er jaren, die
had dat ook in zijn films. Nee het was
geen Fernandel. Hij weet het niet meer
en zal er niet van slapen. Ik denk, dat hij
Jerry Lewis bedoelde. Na een paar slapeloze nachten kreeg ik van hem het
verlossende mailtje: Jerry Lewis. Tino
kan weer rustig slapen.
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Het trieste in deze komedie was, dat de

Misverstand gaan zij vormgeven. Over
misverstand gesproken: Ruud stuurde
de indeling rond en wie was hij vergeten?
koude soep werd weggegooid en Tino
alleen mocht kijken en zelfs geen woord
zeggen.
Misverstand
HermanS, GerardH, Niek en Eef maken
de groep Misverstand.
Weggedoken in het zijzaaltje, smeden
de heren hun plannen tot een aanschouwelijk geheel.
Oorspronkelijk maken Kees en Anne
deel van de groep uit, maar Kees is
“hart” gevloerd.
Anne had GerardH laten weten dat zij
verstek moesten laten gaan.
Herman voelt zich duidelijk weer helemaal thuis.
Er waren 4-5 ideeën, maar daar kwam
zo niets uit.
Herman bracht de oplossing en ja hoor,
compleet met storyboard.

Onze goede ouwe trouwe GerardH!
Of hij dat vervelend vond:
„Ach ik heb in de loop der tijd een ronde
rug gekregen‟.
GerardH, keurig met donker rode vlinderstrik en fel rode pochet, neemt de rol
op zich.
Misverstand komt met een cadeautje of
heb ik het mis. We zullen zien.
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Anno nu
Dan het wat obscure groepje, afgescheiden in de hal, Fred, Jose, Tub en Patricia. Ze gaan het heden laten leven met
Anno nu.

Ik zie wel waar het heen gaat: huiselijke
gezelligheid, Fred geen fantasie?

Fred deed schimmig over het verhaal.
Hoe kom je er aan
Door gebrek aan fantasie had Fred
niets.
Patricia protesteert. Nee, hij was zeer
beslist.
Valse bescheidenheid, als Fred ergens
geen gebrek aan heeft, laat zijn fantasie
maar gaan. We genieten er elke keer
van.
Eerst wilde hij de kant op van het verleden naar het heden. Dus bij gebrek aan
fantasie fantaseerde hij over iets anders.
Weg van het tijdsbeeld idee.

Kortom een actieve doe avond.
Bart Westerkamp
Foto‟s: Peter van Eerden

Gelezen in Beeldspraak 1999-5
Pokertafel, whisky, sigaar, tatoo‟s op
Tub, een echte biker en José in pak met
snor vermomd. Veel geld, in de gaten
gehouden door de met jampotjes getooide croupier.
Zwarte doeken, heel geheimzinnig echt
van nu.
Natuurlijk heb ik het even met Tub over
tatoo ink. Wat die lui maken, geweldig
mooi.
Fred legt het geheel vast en Patricia laat
haar licht erop schijnen.

Film is beeld, film is verhaal.
Film is het wanneer beeld en verhaal zo
verweven raken dat beelden gaan spreken
en het verhaal echt wordt dankzij beeld.
Maar als verhalend medium staat film op
gespannen voet met het beeld.
De drijvende kracht van een goed verhaal
jaagt je steeds naar het volgende beeld om
te ontdekken wat er gaar gebeuren.
Hoe meer verhaal, hoe meer je uit de beelden weg wilt en hoe minder je wordt verleid
tot het kijken wat er in het beeld gebeurt.
(Citaat uit „Vaarwel Pavel‟ Skrien 234)
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Een avondje UNICA-films bij De Ronde Venen
Een flinke Velsendelegatie was op
1 april naar Vinkeveen afgereisd.
Onder auspiciën van NH‟63 trad De
Ronde Venen op als gastheer om het
UNICA-programma 2009 te vertonen.
Nadat iedereen een heerlijk kopje koffie
aangeboden had gekregen, heette voorzitter Jacques van der Sluis de ca 65
bezoekers welkom en introduceerde
moderator Kees Tervoort.
Deze stak meteen van wal en nodigde
iedereen uit om eind augustus naar Einsiedeln in Zwitserland te komen als daar

meesterwerkje, gemaakt door een jeugdige eilandbewoner. Man doet een poging om van het roken af te komen en
zijn vriendin te behouden.
Dat het hem niet lukt kunnen we in de
eerste beelden al zien, maar dat dringt
later tot ons door. Prima spel, flitsende
montage en vele beeld– en geluidseffecten zorgden ervoor dat de jury (en
wij) hem honoreerde met goud.
Kees lichtte alle films toe, maar wilde
ook graag de mening van “de zaal” weten. Vooral Jacques kreeg de microfoon
dikwijls aangeboden en wist zich goed
te roeren.
Voor de pauze kregen we nog twee 1minuutfilms te zien: DE KWAKZALVER
en DE PARKEERPLAATS.

UNICA 2010 wordt gehouden. Hij zou
dat in de loop van de avond nog een
paar keer herhalen.
Hoe moeilijk het is om een humorfilm te
maken, bewees Nick Barton uit Engeland. Zijn RENT A MATE zorgde af en
toe voor een lach, doch echt leuk was ie
niet. Toch behaalde hij goud in Gdansk.
“Onze” Jef en Mechelien Caelen lukte
dat zeker wel met hun speelfilm KLEM.
Prima gedoseerde humor en uitstekend
spel. Brons was hun deel. Uiteraard
waren we daar niet helemaal tevreden
mee. Of beter gezegd, helemaal niet.

In de eerste film hielp een wonderdokter
een kreupele man weer op het rechte
pad en in de tweede film loste een automobiliste het parkeerprobleem in de
grote stad op verrassende wijze op.
Toen was er een korte pauze voorzien
in de gezellige foyer op de begane
grond.
(vervolg op blz. 13)

CLINT van Engelse bodem was een
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Spreekcel voor echoloze tekstopname
Enkele jaren geleden organiseerde NH‟63 een cursusweekend “Geluid” in Bergen.
Als docent trad Chris Evers op, een professioneel geluidsman.
Een van de cursisten, Gerlof de Jong, vertelde dat hij een spreekcel had gemaakt.
Deze voldeed prima en hij stuurde na het weekend een gebruiksaanwijzing op om
zoiets zelf te maken. Bijgaand nog eens het artikel + de foto‟s.
De hele cel bestaat uit enkele plaatjes wit geplastificeerd spaanplaat (het oog wil ook
wat).
De grootte van de open zijde is ongeveer 50 x 50 cm.
De ophang van de microfoon is met hoekijzers gerealiseerd. Verder is er een lichtbalkje
aangebracht en een eenvoudig leesplankje.
De binnenzijde is helemaal bekleed met noppenschuimplastic (Gamma).
Links binnen zijn 2 lampjes aangebracht die corresponderen met mijn mengpaneel. Zo
gauw er ingesproken kan worden zal het rode lampje uitgaan.
Voor de juiste inspraakafstand: zie foto.
Om resonantie te voorkomen, heb ik ook aan de onderzijde dit noppenschuim aangebracht.
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Verslag: “Selectie rondreisjury + laat het beeld je film vertellen”
Bij binnenkomst word ik bij het nemen
van een kopje koffie aangenaam verrast
door een plak cake van José.
Gerard opent de avond met een bloemetje voor Roland Turba. Tub heeft een
heupoperatie ondergaan, maar was toch
deze avond aanwezig. Er ontstaat een
probleem: “ waar laten we de bloemen
van Tub deze avond” op tafel of onder
de tafel.

Gerard gaat verder met de opmerking
dat Piet bijna weer loopt als een kievit.
Gerard geeft nog even een uitleg hoe
kieviten lopen maar sluit zijn uitleg af dat
hij/wij blij zijn dat Piet zonder rollator
kan. Met applaus wordt dit ondersteund.
José is jarig geweest en trakteert in de
pauze.
Gerard gaat van zijn dienstmededelingen(zo noemt hij dat) over naar het
avondprogramma. Voor de pauze films
die nog moeten worden toegelaten tot
het clubkampioenschap en na de pauze
laat Cor zien hoe je met beelden een
film kan vertellen. Het onderwerp “laat
het beeld je film vertellen”, komt regelmatig, tot de zomervakantie, terug.

Daarna vraagt Gerard of er nog mensen
zijn die een film hebben meegenomen
voor de rondreisjury. Fred heeft een
theaterstuk geregistreerd met José,
Niek en Tub en heeft uit het 1,5 uur durende stuk twee muziekstukken gehaald
die hij wil laten zien. Fred vraagt zich
alleen af of dit geschikt is voor de rondreisjury. Hij vindt dat er weinig creativiteit bij komt kijken, het is puur registreren. Piet reageert met:‟Je zult maar in
de rondreisjury zitten en je krijgt zo‟n
juweel van een film aangeboden‟. De
vraag blijft wat wil je waarderen als jury,
het registreren of de inhoud daarvan.
Er volgen drie films die nog moeten worden toegelaten voor het clubkampioenschap. De eerste is van Niek met als
titel “De Koningsvogel” en speelt zich af
in het zuiden van Limburg. De schutterij
organiseert 1 keer per jaar een schuttersfeest en de winnaar mag zich komend jaar schutterskoning(in) noemen.
De film laat zien hoe men zich opmaakt
voor het feest en na het ophalen van
koningin en keizer gaat de stoet in vol
ornaat en met begeleiding van fanfare
naar de schuttersweide, vandaag zal
bepaald worden wie zich schutterskoning(in) mag noemen. Er wordt gebruik
gemaakt van een voice-over.
Bij het bespreken van de film vindt men
dat de hoogtepunten ontbreken en de
stem is wat aan de sombere kant. Ook
de compositie kan beter, waarom zoveel
totaalbeelden, kruip er eens wat meer
op. Toch gaat de film door naar het
clubkampioenschap van 4 maart.
De volgende film van Niek heet:
“Monumenten komen tot leven”.

De film laat een prijsuitreiking zien
aan schoolkinderen die iets gebouwd hebben.
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De film heeft geen kop en geen staart,
maar is meer een momentopname van
die uitreiking. De film wordt dan ook niet
echt begrepen. Het waar, waarom, wat,
wanneer en door wie is niet terug te
vinden. De film gaat niet naar het clubkampioenschap.
De derde film van Margreet laat zien
wat stedenbouwkundige Dudok heeft
betekend voor de gemeente Velsen. De
film opent met het bekendste werk van
Dudok, het stadhuis van Hilversum.
Dat heeft hem wereldberoemd gemaakt.
Daarna gaat de film over naar begraafplaats Westerveld waar Dudok een aula
en urnentuinen heeft aangelegd. Ook
onze staalgigant Hoogovens, nu Corus,
heeft iets met Dudok, en als laatste
komt het stadhuis van IJmuiden aanbod.
Men vindt dat het live geluid te nadrukkelijk aanwezig is en dat de stem van
Meta de Vries overstuurd is. Er ontstaat
een discussie over het weghalen van
het live geluid. De film gaat door naar 4
maart.
Als laatste komt de film van Fred aan
bod met als titel „Muzikale Karavaan”.
Het zijn twee muziekstukken die gekozen zijn uit een 1,5 uur durende voorstelling. Het tweede stuk laat een zangeres in beeld zien die je de koude rillingen over je rug doet lopen. Het eerste
stuk laat mooie afwisselende beelden
zien keurig op maat en goed van compositie. Toch blijft men bij het 2e stuk.
Dat geeft emotie, dat doet iets met je en
dat stuk gaat ook door naar 4 maart.
Na het nuttigen van een consumptie ter
ere van de verjaardag van José, gaat
Cor verder met: “beelden vertellen de
film”.
Hij start met het laten zien van een foto
waarop jongens in een steeg staan.
Door de uitsnede te veranderen vertelt
de foto een geheel ander verhaal. Het
wordt zelfs dreigend als er meer straat
op de voorgrond en de jongens op de

achtergrond worden getoond. De uitsnede is belangrijk voor het vertellen van
het verhaal.
Daarna laat Cor afbeeldingen zien van
dialogen met daarbij de camerastandpunten.
Verder heeft hij het gehad over shots
met een lang brandpunt, lage hoek,
tegenshot, montagepatronen, volgorde
shots is belangrijk, enz.
Al deze kreten komen de volgende sessie weer uitgebreid aan de orde. Cor
sluit af met: “alles wat je met de camera
doet moet functioneel zijn”.
Ik wijs nog even op een artikel met afbeeldingen: http://intra.iam.hva.nl/
content/0910/verdieping1/
audiovisueel_design//intro-en-materiaal/
artikel-camera-montagevormgeving.pdf
Evert Bakker
Foto: Peter van Eerden

Een vererende uitnodiging
„Dag Kees, met Max Hänsli. Zou jij van 25
tot 31 mei willen jureren in Seoel? Reis– en
verblijfskosten worden door de Koreaanse
Filmbond vergoed‟.
Even werd het stil in Best,
„Eh … ja dat lijkt me wel leuk. Hoe laat moet
ik er zijn?‟.
En, als IJsland geen stofwolk in het eten
gooit, is Kees op 27 mei niet op de club
doch geniet van mooie films in het gastvolle Zuid-Korea!
Wij wensen hem veel plezier en succes!!
Piet van Eerden
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(Vervolg van bladzijde 9)

projectie.

Toen iedereen zijn/haar plaats weer had
ingenomen, maakte Kees weer reclame
om toch vooral naar Zwitserland te gaan
om ruim een week lang films te gaan
zien! Hij kondigde daarna EL EMPLEJO aan uit Argentinië.
Een wonderschone animatiefilm met
een zeer verrassend slot. De film herinnerde mij aan een vroegere kennis
wiens echtgenoot tijdens verjaardagen
altijd opschepte over de goede baan die
haar Dirk had bij de Gemeente. Totdat
de waarheid aan het licht kwam!
Goud voor deze film!

Nadat hij vermeld had dat Kees was
uitgenodigd om van 25 tot 31 mei aanstaande te komen jureren in Seoel
(Korea), beloofde hij dat alle in de clubs
genomineerde films tijdens het Filmgala
op 25 april vertoond zullen worden.

Deze keer stond er ook een documentaire op het programma: EINTAGSFLIEGEN. U raadt het al, uit Duitsland.
Wonderschone opnames van deze soort
vliegen die slechts één dag leven. Vooral het shot waarin de filmer letterlijk onder de vliegen zit, verduidelijkte hoe
groot deze vliegensoort is. Mooi en een
zilveren medaille voor de makers.
Film nummer 8 luisterde naar de titel
HIJAB, een ander woord voor hoofddoek.
De Spaanse meesterfilmer Jan Baca,
onlangs nog aanwezig tijdens de UNICA
-promotiedag in De Rotonde, had weer
een prachtige speelfilm gemaakt.
Hij stelt met zijn film de open vraag:
„Kan begrip voor elkaars identiteiten en
denken bevolkingsgroepen bijeen brengen?‟
Tot ieders verbazing kreeg de film
“slechts” zilver.
De levendige discussie die volgde
moest uiteindelijk onderbroken worden
om ca 22.45 uur.
Jacques bedankte Kees Tervoort die
alles op zeer geanimeerde wijze aan
elkaar had gepraat.
De NH‟63-voorzitter bedankte De Ronde
Venen voor de organisatie en de prima

Een hartelijk applaus vanuit de zaal
deed hem opmerken: „Maar wel komen!‟

Piet van Eerden
Foto‟s: Herman Ottink
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Verslag: “Resultaat doe-avond 18 maart bespreken”
Nu het nog redelijk in mijn geheugen zit
+ de notaties van KeesK, kan ik het
maar beter meteen opschrijven.
We begonnen met het heugelijke feit dat
Marijke trakteerde op hapjes naar aanleiding van haar 75ste verjaardag en
Bart trakteerde op een pauzedrankje,
ook vanwege zijn verjaardag, uhh ….
zijn 61ste, denk ik. Dat werd met applaus verwelkomt.
Ruud deelde, voor wie zijn lidmaatschap
al had betaald, de NOVA-pas uit. Wij
kregen die dus ook. Gerard Swets, onze
vriendelijke voorzitter, probeerde vrijwilligers te charteren voor de Anjeractie,
en met succes.
Ook werd er verteld dat de website van
NH63 in de lucht hangt, dat er 28 films
zijn geselecteerd voor het Filmgala en
wat het programma van de avond is tot
de pauze.
De resultaten van de werkavond van
vier weken geleden werden gepresenteerd. De kijkers mochten commentaar
leveren. De bedoeling was dat het beeld
het verhaal vertelde. Dus, geen dialogen
of commentaarstemmen
Er waren kleine filmpjes gemaakt, items
die op het komende opdrachtfestival
waren geënt. In ons filmgebouw waren
verschillende groepjes gevormd die elk
een item hadden.
Item 1: Liefde is…
Piet, Katerina, Margreet, Ruud, Bouke
en Peter. Er werd eerst een filmpje vertoond door Katarina gefilmd en gemonteerd.
Piet en Margreet waren de acteurs.
Bouke verzorgde het licht en Peter de
foto‟s.

Een man die zijn vrouw mist, was het
thema van de film.
Een pan van de foto naar een lege rolstoel. Daar komt de man aan en gaat
zitten. Trekt moeizaam ‟n schoen uit.
Een poging om de tweede schoen uit te
trekken mislukt. Dan een blik op de foto.
In gedachten ziet de man dat zijn vrouw
hem liefdevol helpt. Met overvloeiers
werd dit aan de kijkers duidelijk gemaakt.
Er werden door verschillende leden open aanmerkingen gemaakt.
Ruud had hetzelfde item ook gefilmd, en
er een korte en een lange versie van
gemonteerd. Eerst de lange maar.
Het verhaal was natuurlijk hetzelfde,
maar er waren wat meer details te zien.
Weer commentaar van diverse leden en
een pluim voor de gekozen muziek.
Daarna de korte versie.
In het openingshot van alle drie de films
wordt gepanoramatiseerd van de foto
naar de rolstoel. In de praktijk blijkt dat
nog een aardig probleem te zijn!
„Wij zijn wat slordig met onze pan‟, was
het commentaar van Piet. Het is een tip
voor de filmers om daar beter op te letten.
Item 2: Anno nu.
Fred Boeré nam het woord en had begrepen dat het de bedoeling was nu al
een compleet 60 seconden filmpje te
vertonen.
Daar was hij, samen met zijn ploegje, in
geslaagd.
De acteurs, José en Tub, hebben komische talenten. Een geweldig 60 seconden filmpje kwam op het filmdoek voorbij. Een enorm leuk en geestig verhaal
met goed camerawerk, spel, belichting
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Wat de inhoud van de film is, verklap ik
niet, dat ziet men wel op het opdrachtfilmfestival in november.
Item 3: Misverstand.
Niek, GerardH, HermanS en Eef filmden in de kleine zaal.
Een directeur feliciteert een jubilaris en
overhandigt hem een cadeau.
De jubilaris is netjes gekleed.
Aan de andere kant zit een slordig uitziende man onderuit gezakt, onsmakelijk op kauwgom kauwend op een stoel.
U begrijpt het al. De verkeerde man
werd gefeliciteerd. Het werd goed in
beeld gebracht.
Niek speelde directeur en GerardH had
deze keer zelfs een dubbelrol!
Herman filmde en Eef monteerde.
Anne en Kees hadden door omstandigheden af moeten haken.
Ook hier natuurlijk wat op- en aanmerkingen waar men weer wat van kon opsteken.
Item 4: Andere tijden
GerardS, de woordvoerder van dit
ploegje, liet een klein filmpje zien. Tino
en Gerard waren de spelers PietN stond
achter de camera
Hoe er momenteel in een restaurant
wordt opgediend, was het thema. Een
aardig verhaaltje. Gerard de ober, Tino
de gast. Als dit zo in de toekomst echt
de werkelijkheid wordt, wil ik niet meer
naar een restaurant.
Item 5: Jaloezie
KeesT en Cor konden door andere filmclubactiviteiten niet aanwezig op de
werkavond. Dus ook geen film.
Wel werd er na de pauze verteld wat de
plannen zijn. Met veel hilariteit werd ons
door KeesT een verhaal voorgeschoteld.
Als dit allemaal ook werkelijk wordt gerealiseerd, kunnen we op het puntje van
onze stoel gaan zitten van spanning.

Ook gingen Piet van E en KeesT op een
komische manier tegen elkaar te keer.
Wij hebben veel gelachen om die twee
grappenmakers.
Tijdens de pauze waren een drankje
van Bart en de hapjes van Marijke welkom en goed verzorgd. Op de tafels
waren al eerder wat knabbels neergezet, lekker hoor.
Na de pauze kon iedere groep zijn toekomstplannen toelichten voor het 60
secondefilmpje.
Elke ploeg vertelde dan ook iets over
hun te maken item.
Wat de plannen zijn en wat iedere ploeg
in gedachten heeft, komt niet in dit verslag. De lezer denk: „nu komt het‟, maar
nee beste mensen, dat houden we nog
even voor ons. Wel kan ik vermelden
dat er flink is nagedacht wat men voor
plannen heeft.
Als alles uitkomt gaan we, wat ons betreft, een goed festival tegemoet. Het
resultaat zien we wel in Wormerveer.
Op de valreep werd nog de promotiefilm
“NOVA in Zeeland” vertoond.
GerardS sloot de avond af met een bedankje aan elke ploeg en de traktaties
van de jarigen.
Het was weer een gezellige clubavond,
tot de volgende keer.
Anne
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Margreet en Evert naar NOVA Film Festival
Foto’s: Herman Ottink
Het ijzersterke filmduo Margreet en Evert zagen op het Filmgala hun produktie
“Dudok en Velsen” bekroond met de tweede prijs in de categorie informatieve
films + een nominatie voor het NOVA Film Festival 2010. Een felicitatie waard!

Ondanks het mooie weer waren 80 betalende bezoekers naar het Filmgala in La Brèche
in Wormerveer gekomen om naar 24 films te kijken. De NOVA-jury, bestaande uit André
Rijkeboer, Minze Leistra en Frits Stuurman, hadden de films 14 dagen eerder al gejureerd.
Kees Tervoort had weer een prima openingsfilm gemaakt en nadat de eerste film over het
doek was gegaan: “Groeten uit Mokum” van Jan van Houten van de HSL, zat de stemming er meteen in.
Voorzitter Piet van Eerden las na elke film het juryrapport voor, zonder daar echter het
behaalde aantal punten bij te vermelden. Hierdoor bleef de spanning er tot het allerlaatste
ogenblik in.
De absoluut beste film van het
festival was “Zeventigsters” van
Annelies Heesakkers van De
Ronde Venen . Zij werd dan
ook laureaat en prolongeerde
daarmee haar titel van vorig
jaar toen zij laureaat werd met
“Zeventigers”.
Ronald „s “Russische Suite”
behaalde brons en “Jelle” van
Fred kreeg zilver en een extra
prijs voor “Het menselijk aspect”in de film.
Allen van harte gefeliciteerd!
De projectie was weer in de
vertrouwde handen van Bouke,
Cor en Kees. Hulde ook aan het organisatieteam!
Piet van Eerden
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Verslag: “Toppers van toen”
Alvorens ons in het nostalgisch gebeuren te storten, opent voorzitter Gerard
de avond met de heugelijke mededeling
dat Margreet en Evert met hun “Dudok
en Velsen” zilver+ en een nominatie
voor de Nationale Wedstrijd hebben
behaald!
Dat levert applaus op.
Ronald (Tub) behaalde met zijn
“Russische Suite” brons. In het juryrapport stond o.a.:
‘De jury vindt het moeilijk om op deze

film de beoordelingscriteria van de
NOVA los te laten omdat het een integrale registratie betreft.’
En daarmee hebben wij het nu weer
moeilijk! Maar goed, Ronald krijgt ook
applaus.
Maar er zit nog meer applaus in onze
handen, en dat komt er uit ook!
Fred behaalde namelijk met
“Jelle” (ingezonden via zijn andere club
Close UP) zilver + de extra prijs voor
“Het menselijk aspect in de film”.
Hem is geadviseerd om in beroep te
gaan tegen de uitslag omdat deze film
eigenlijk niet mag ontbreken in de Nationale Wedstrijd.

SOMEONE IS WAITING is in 1980 op
Super8 gemaakt door Piet.

Marjolijn

Piet werd geïnspireerd door de song
van Margriet Eshuijs. Zijn nichtje Marjolijn vond het leuk om eens in een film te
spelen en weldra snorde zijn NIZO 801.
Geen dialogen, de beelden moesten het
verhaal vertellen. Overgezet op DV.
PSEUDO uit 1984 is een clubfilm, eveneens overgezet op DV. De NH‟63opdracht luidde: „Breng een schilderij tot
leven‟.
Kees vertelde dat hem via vriend Thijs,
lid van onze club, het verzoek bereikte
of de club zijn vrouw Carla mocht lenen!

Minder blij nieuws is dat de Nationale 60
seconden videowedstrijd dit jaar niet
doorgaat i.v.m. de minimale belangstelling. Niet naar Alblasserdam gaan op 8
mei!
En dan gaan we “zwelgen” in de nostalgie.
We treffen in het keurig verzorgde miniprogrammaboekje 8 films aan uit de
periode 1980-2000 die allen in het verre
verleden „ergens‟ prijzen hebben behaald.

Carla als Thérèse
Argwanend bekeken Carla en Kees de
gedelegeerde heren Toop en Piet die
kwamen “keuren” of zij geschikt was.
Nou, dat was ze! Er was, volgens Kees,
zelfs sprake van de bekende vonk.
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Het beviel Kees bij ons allemaal zo
goed dat hij zich als lid van de club aanmeldde.
ZE WETEN (1993) Een clubfilm.
„Maak een muziekclip‟, gaf NH‟63 op.
Journalist Ab Winkel had “Ze weten veel
meer van je dan je denkt” gecomponeerd en de Jan-Paul van der Meij Band
uit Wijk aan Zee rockte er enthousiast
op los.

willen we nog enkele bomen behouden!
UN HIVER À MAJORQUE (2000)
HermanS, muziekliefhebber pur sang,
beschrijft in zijn film de relatie van

De jonge George Sand

Esther
Esther speelde de femme fatale en dat
ging haar goed af!
UIT DE KUNST Een clubfilm uit 1995.
Met de club maakten we een verslag
van een manifestatie in De Vest, georganiseerd door De Kunst. De aparte
vormgeving veroorzaakte opschudding.
Kees zint nog steeds op “wraak”.
MOET HET ECHT ZOVER KOMEN?
Alweer een NH‟63-opdracht: „Maak een
milieufilm‟ (1994).
Dat doen Cees en Kees. In 2 minuten
worden zoveel bomen gekapt dat de
Luchtmobile brigade wel moet ingrijpen,

Chopin met de feministe George Sand.
In de winter van 1838-1839 woonden zij
samen in een verlaten karthuizerklooster op Mallorca.
Manda van Buuren, ex omroepster bij
de Wereldomroep, sprak op meesterlijke
wijze de documentaire in.
Laureaat NH‟63!!
MISLEID GEWETEN? (2000)
Bert en Ruud maakten indertijd deel uit
van de crew van smalfilmclub Schagen
die de film naar een scenario van Reina
Beuving maakte.
Mooie anekdotes over zwarte en witte
pumps en grasmaaiers die de geluidsman frustreerden.
Gemaakt in het kader van de millennium
-overgang in samenwerking met Noordhollandse schrijvers.
Gerard verwoordt de mening van de
clubleden als hij zegt dat we mooie films
hebben gezien.
Nadat we terug zijn van het Benelux
Filmfestival zullen we op 27 mei een
tegenbezoek krijgen van Saenden.
Zorg dat we allen op tijd aanwezig zijn!
Met z‟n allen ruimen we de zaal op, onze gastheer Piet Huijboom moet nog
naar Ede, Kees naar Best, Bouke naar
Kreileroord en Marijke naar Amsterdam,
waarvan akte!

De luchtmobile brigade rukt uit

Piet van Eerden
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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

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 besteden.
16 maart: HermanO deed Zaanstreek-Noord aan met een avondje “Produktie”.
27 maart: GerardS en PietvE jureerde met Ton Reekers bij Zuid-Holland-I.
13 april: Bert Nieboer reisde naar Veenendaal en demonstreerde daar “Geluid”.
18 april: Als vervolg op 27 maart “openbaarde” Gerard en Piet de juryrapporten in Gouda.
27 april: KeesT vertoonde zijn films bij AMFI‟66.
25 mei : KeesT jureert 5 dagen in Zuid-Korea.

Jan van Weeszenberg overleden
De bij velen bekende Jan van Weeszenberg is
op 85-jarige leeftijd overleden.
Van zijn hobby maakte hij zijn beroep en werd
hoofd van de audiovisuele dienst bij de Koninklijke Gist– en spiritusfabriek in Delft.
Hij bleef echter ook de amateurfilm trouw en
verzorgde in zijn leven ruim 350 cursusavonden door het hele land, schreef 2 filmboeken
en 24 afleveringen over filmen voor de LOI,
maakte jaren deel uit van het NOVA-bestuur,
werkte na zijn pensionering 10 jaar als programmaleider bij de lokale omroep Rijswijk,
was lid van de Jury Coördinatie Commissie van de NOVA en zag ook nog kans om legio
tekenfilms te maken die nagenoeg allen nationaal en internationaal werden bekroond.
Zijn leven was FILM. Hij ruste in vrede.
Piet van Eerden
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Internet
(Ronald Turba)
Kristal Sound Engine.
Er is weer fraaie en gratis muziekbewerkings software beschikbaar: “Kristal Sound Engine”. Dit pakket bestaat uit een mixer, een multitrack recorder en een audiosequencer.
Je hebt daarbij zestien audiosporen ter beschikking, een 44.1 tot 192 kHz sample rate,
3-band parametric EQ enz. De filters multidelay, chorus, reverb en Kristalizer worden
mee geleverd. Andere effecten kun je importeren. Kristal Sound Engine ondersteunt de
bij mixers populaire VST plugins.
Het programma biedt opmerkelijk veel
mogelijkheden voor een gratis softwarepakket. Een aanrader voor iedereen die
met muziek wil „spelen‟. Het programma
is te downloaden op
http://kreatives.org/kristal
Systeemeisen:
* Windows XP, Win2000, Win98, WinME with latest Internet Explorer
6.0 (not WinNT)
Geluid:
* ASIO-compatible sound card aanbevolen, maar zou met alle kaarten
moeten werken.
MediaCoder.
Om mediabestanden te converteren naar een ander formaat bestaan er al diverse
programma‟s. Toch is “MediaCoder” beslist het overwegen waard. MediaCoder is een
„open source-programma‟ met grote mogelijkheden: of het nu een videobestand is of
een muziekbestand, met MediaCoder kun je het omzetten. Van een QuickTime of AVI
een DivX maken, of van een AAC een MP3? Het kan allemaal met MediaCoder. En er
kan nog veel meer, want het aantal ondersteunde bestandsformaten is enorm, zowel
aan de input- als aan de outputkant. Je hoeft voor al deze formaten geen extra codecs
te installeren, want die zijn al in het programma opgenomen. Daarnaast kent MediaCoder nog enkele handige extra mogelijkheden, zoals het rippen van CD‟s en DVD‟s en
het omzetten van videoclips naar audiotracks. MediaCoder is open source en daardoor
vrij van commerciële en spyware. Een aanrader! Het programma is te downloaden op
http://www.mediacoderhq.com
Systeemeisen:






Windows XP/2003/2000
Windows XP/2003 x64 Edition
Windows Vista x86/x64

Windows 7 x86/x64
Linux with Wine (most features work)
Mac OS X with Darwine
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Terug van het Benelux Filmfestival in Oostende
Rond Hemelvaartsdag werd de 22e Belgische editie van het Benelux Filmfestival
gehouden in Hotel Royal Astrid in Oostende. Videofilmers Velsen was zoals gewoonlijk weer goed vertegenwoordigd. Van dameszijde waren dat: Wil, Ank, Marijke, Hanneke en Ellen. Van „s-herenkant waren dat Herman, GerardS, Ruud, Kees,
Bouke en Piet. Buiten de filmzaal werden deze leden ook regelmatig gesignaleerd
op de boulevard, de eethuisjes en de terrasjes. Een vervelend gevoel ging door
ons heen toen we uit Oostende wegreden. Zou dit het laatste Benelux Filmfestival
zijn geweest? Later meer daarover.
In het als vanouds keurig verzorgde
programmaboekje met de zeemeermin,
staan 71 films vermeld. Vanaf woensdagmiddag 16.30 uur kunnen we ons
hart ophalen.
Plotseling gaat het licht uit in het auditorium en begint de eerste film. Enkele
Nederlandse nieuwkomers hadden een
welkomstwoordje verwacht, maar dat is
in Oostende niet de gewoonte. Dat komt
later wel weer goed.
We willen het festival actief beleven en
praten na elke film even na. In het kader
van “laat het beeld je verhaal vertellen”,
zullen we speciaal letten op mooie
shots.
In de speelfilm NAN klimt een diefje
door een openstaand raam. Heel verrassend zit de hele familie hem daar op
te wachten. In dezelfde film legt de moeder een touw om de nek van een slapende man die de vluchtende familie
tijdelijk onderdak verleent. Doet ze het
wel of doet ze het niet?
Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat
de lezers hier weinig aan hebben. Zij die
er wel waren kunnen zich echter ongetwijfeld de bedoelde shots herinneren.
Ook een prachtig shot is de tegenlichtopname van de pluimstaart van de eekhoorn in het wondermooie KRAAK IN
DE WONDERTUIN.

In HOLDERDEBOLDER NAAR DE
POLDER komen shots van jonge uilen
voor … schitterend!
Maar de allermooiste is toch wel het
eindshot in de speelfilm MY DONNA.
(Wanneer een oude man niet meer voor
zijn zieke vrouw kan zorgen, neemt hij
een moedige beslissing).
Ik stop hier maar mee en ga mijn uiterste best doen enkele van die mooie
films naar “In de Abeel te halen”.
In ieder geval kom Daniel De Vos met
zijn HOLDERDEBOLDER NAAR DE
POLDER op 14 oktober naar ons toe
(In de hoofdrol).
Welaan, we gaan natuurlijk ook lekker
eten. Dat doen we in eethuisje op de
boulevard, bij het Mexicaanse restaurant El Mariagi en natuurlijk tijdens het
feestelijk diner in Royal Astrid op zaterdagavond.
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U wilt meer weten over de films?
71 films navertellen gaat gewoon niet.

gaat naar LIPSTICK van Rik Michiels.

Laureaat is SJENG van Huub Bervoets
(N) geworden.
MY DONNA van Nicolaas Rahoen (B)
en HOLDERDEBOLDER NAAR DE
POLDER van Daniel De Vos en Jeannette Mortier (B) ontvangen ereschalen
en geldprijzen.
Tot mijn grote verbazing behaalt de
nieuwe film van Annelies Heesakkers
ZEVENTIGSTERS geen enkele prijs (en
er zijn er toch genoeg).
Waarschijnlijk heeft de jury haar film
ZEVENTIGERS die vorig jaar laureaat
in Clervaux werd, vergeleken met haar
nieuwe film en vond deze minder goed
of niet genoeg vernieuwend.
Tijdens de jurytrainingen houden wij de
deelnemers altijd voor elke film op zich
te beoordelen en niet te vergelijken met
andere films.
Maar ja ...
Traditiegetrouw stelt NH‟63 prijzen beschikbaar voor de beste actrice en de
beste acteur. Die komen deze keer zeer
goed terecht bij respectievelijk: Jo
Leemans, hoofdrolspeelster in MY
DONNA en bij Max de Bruin, hoofdrolspeler in SJENG.
De prijs van het Benelux Film Festival
Nederland voor een film met een originele vormgeving gaat naar HET PORTRET van Ton van Kan en de prijs Piet
van Eerden voor de beste beeldtaal

Jef Caelen ontvangt de prijs van de NOVA

De prijs van de NOVA voor een uitstekend scenario wordt toegekend aan de
film HET KRUIS van Jef Caelen.

Tijdens de afsluitende receptie werd de
palmares door de ca 125 aanwezigen
nog eens goed bestudeerd.
Wij hebben ons weer goed vermaakt in
de mooiste Belgische badplaats. Vraag
is echter, of het festival nog een lang
leven beschoren is. Vooral nu de subsidiegevers in de drie landen allen de
beurs nagenoeg dicht houden.
Het Nederlands comité heeft reeds besloten het festival volgend jaar niet te
organiseren. Aan organisatietalent geen
gebrek, doch financieel is het festival
onhaalbaar. Vandaar dat vervelende
gevoel tijdens ons vertrek uit Oostende.
Uitslag op: http://users.belgacom/beneluxfilmfestivsl

Rik Michiels

Piet van Eerden
Foto´s: Herman Ottink
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Agenda
27 mei

: Video-Filmgroep Saenden op visite.

10 juni

: laatste clubavond voor de vakantie met films, verhalen en hapjes
uit verre landen.

28 aug/4 sept.: UNICA in Einsiedeln, Zwitserland.
16 september : stand van zaken 60 secondenfilms.
26 september : 2e Nationaal Speelfilmfestival in Sneek.
22 + 29 sept. : jurycursus voor gevorderden in “In de Abeel”.
30 september : werkavond.
14 oktober

: “In de hoofdrol”: Daniël De Vos en Jeannette Mortier uit Oostende.

28 oktober

: vertoning en bespreking `groene films`.

6 en 7 nov.

: NOVA Film Festival in het Scheldetheater in Terneuzen.

11 november : nog in te vullen.
25 november : Vladimir Murtin op bezoek met “Beeldende films”.
28 november : Opdrachtfestival in La Brèche in Wormerveer: “60 secondenfilms”.
9 december : nog in te vullen.
23 december : slotavond.

Is filmen een gevaarlijke hobby?
Dat filmen ook wel eens riskant kan zijn laten deze twee plaatjes wel zien.
Deze Japanse maker van natuurfilms weet daar over mee te
praten. Tijdens het filmen van de kleintjes in een adelaarsnest werd hij succesvol een aantal keren achter elkaar
aangevallen door één van de
ouders. Het verhaal gaat dat het
deze cameraman niet meer
gelukt is om de opnamen te
maken die hij had willen maken.
‟t Leven van een cameraman
kan soms verrassend blijken te
zijn!
Roland Turba
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Alle lezers een fijne vakantie!

