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Cover
Dat het niet alleen grijze koppies zijn die meedoen aan het UNICA-festival, bewijst de
coverfoto.
Een delegatie jeugdige filmers uit Marseille had een film gemaakte die was opgenomen in
het Franse programma.
Acteurs en actrices waren meegekomen en hadden zich speciaal gekleed voor de prijsuitreiking en het slotbanket. Wat ons betreft mogen ze volgend jaar weer komen!
Foto: Piet 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: “Saenden op bezoek”
Een half jaar geleden bezocht een
Velsendelegatie Film– en Videogroep
Saenden en vertoonde daar een aantal
films.
27 Mei brachten de Zaankanters een
tegenbezoek en namen liefst 14 films
mee. De makers waren allen aanwezig.
Voorzitter Gerard heette de gasten en
uiteraard ook de eigen clubleden van
harte welkom en hield het kort, qua
huishoudelijke mededelingen.




KeesT jureert momenteel in
Korea.
Beeldspraak 3 is uit . Advies:
lees het vanavond in bed want
we gaan nu films kijken!

Dan geeft hij de microfoon over aan
Saendenvoorzitter Willem Kleijn.
Deze vertelt vol trots dat zijn club 77
jaar oud is en tot een van de oudsten
van ons land behoort.
Wij voelen ons een ukkie omdat wij
“pas” van 1963 zijn.
Er is een flink programma te gaan en
gestart wordt met SAENDEN PROMO.
De bekende 5 W‟s zijn in deze 5 minuten durende film verwerkt .
„Saenden lijkt een mannengemeenschap‟, vindt een van de onzen. Maar, schijn bedriegt. De voorzitter
weet uiteindelijk toch een aantal dames
te noemen. Nietr veel, maar toch ...
Dan gaan we 24 minuten naar
SPREEKWOORDEN kijken.
De club bedenkt ieder jaar een thema
voor de slotavond en had de leden gevraagd spreekwoorden filmisch te visualiseren. Deze moesten dan door de
feestgangers worden geraden.

Nico Wiepjes voegde de bijbehorende
titels toe en plakte alles aan elkaar.
Een leuk idee natuurlijk, maar de aandacht verflauwde al snel en eigenlijk een
AVM (Alleen voor mij) film, maar dan op
clubniveau.
De documentaire MUSEUMTRAMLIJN
EMA had Theo Slagter in de tachtiger
jaren op Super 8 gemaakt en later overgezet op DV.
Een interessante film die vooral de Amsterdamkenners onder ons menig enthousiaste kreet van herkenning ontlokte. Het commentaar werd nogal snel
door Theo zelf uitgesproken, maar dat
maakte de film niet minder aangenaam
om naar te kijken.
Willem Klejn gaf daarna het woord aan
Remmet Ouwejan die uitlegde hoe TILT
UP TILT DOWN aan zijn brein was ontsproten. De ons welbekende Gabriël de
Leeuw verzorgde een avondje
“camerabewegingen” bij Saenden en
gaf een portie huiswerk mee. Remmet
ging in conclaaf in zijn riante woning in
Friesland, deed zijn huiswerk en voilá …
De opvallend creatieve, uit de hand getekende titel, dekte niet helemaal de
lading (qua tilts).
De tilts waren er wel, maar je zag ze
(bijna) niet.
ANONIEM 2008 was opnieuw een weergave van een slotavondthema. Deze
keer moest men raden wie de maker
was.
Nadat Frans Meerhoff de aangeboden
films had ingekort, werden ze achter
elkaar gemonteerd. Maar niet voordat hij
er zelfgemaakte animatiefilmpjes tussen
voegde, bedoeld als schrijfpauze voor
de deelnemers aan de filmquiz.
Het duurde allemaal te lang, en net als
in de spreekwoordenfilm werd dit als
een AVM-film ervaren.
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In de pauze tovert Bart porties kippenpootjes met saté saus en rijst tevoorschijn en doet iedereen zich eraan tegoed.
Er ontstaan gesprekken tussen de gasten en onze clubleden en dan komt Bart
er alweer aan met schalen vol lekkere
hapjes. Het kan niet op, maar het is
allemaal wel heel lekker.
Als het licht weer uit is gegaan ben ik
nog in gevecht met mijn kippepootjes en
saus, maar de Saendenshow must go
on!
Han van der Stok heeft DE LAATSTE
LIFT meegenomen. Een spannende film
met een aantrekkelijke actrice en boosaardig uitziende acteurs.
Op algemeen verzoek legt Han uit hoe
hij het geflikt heeft om een auto langzaam in het water te laten zinken. Fantastisch!
Dat Han voor niks staat, toont hij in de
volgende film: LEKKERE TREK. Ook
weer een goede rolbeztting met Kees
Finke Kuper die een bezoekje brengt
aan de Wallen.
Het loopt anders dan hij gehoopt had en
een automatiek brengt uitkomst. Leuke
film.
In SPIJT heeft een jongeman wroeging
dat hij met drank op een kind heeft overreden. Het verhaal ontrolt zich in een
parallelmontage en komt goed over.
Han slaat vanavond nog één keer toe
met een goede rolprent. Nu met een
MAN OVER DE VLOER.
Ook nu weer een vlotte parallelmontage
tussen de werkzaamheden aan het toilet
door een loodgieter en een toiletmakende huisvrouw. Uiteindelijk vindt er een
ontmoeting plaats, en wat voor een!
Dan volgt er een mooi opgebouwde
documentaire van voorzitter Willem
Kleijn: NATUURBAD WIJDE WORMER.
Ondanks het feit dat er voorheen veel
belangstelling voor dit unieke bad is

geweest, loopt de belangstelling van het
publiek terug en is de exloitatie financieel niet langer haalbaar. Vanuit vele
hoeken komt er wel geld voor een golfbaan.
Een spannende historische film komt
van de hand van Arend Boer: HET GAT
VAN WORMER. Plotseling is er een
mooi rond gat in de grond van het vredige plaatsje Wormer. De pers stroomt
toe en uiteindelijk wordt de landmacht
ingezet de zaak te onderzoeken. Wegens geldgebrek wordt het onderzoek
afgebroken. Tot op de dag van vandaag
bestaat het myterie!
Ik heb er geboeid naar gekeken.
Omdat de klok traditiegetrouw door tikt,
besluit Saenden nog twee films te draaien.
OBERSAZBERG Is een informatieve
film over het Adelaarsnest van Adolf
Hitler. Een goed gedocumenteerd verhaal en mooi visueel verbeeld.
We krijgen veel informatie, maar de
tekst is nogal snel uitgesproken. Willem
vindt het moeilijk om beeld en tekst zo
op elkaar af te stemmen dat het een
eenheid wordt.
Tot slot gaat: WORDT LID VAN SAENDEN over het doek.
Een wervende produktie, doch net zo
als de Saenden– en Velsenleden vanavond aan hun eigen tafeltjes zaten en
we de meeste films zeer waardeerden,
is mijn advies: blijf zitten waar je zit en
blijf contact met elkaar houden.
Gerard bedankte Saenden voor het programma, Cor voor de techniek, Bart
voor de hapjes en hij ziet ons graag
over 14 dagen terug als we de slotavond houden. Thema: “Verhalen, films
en hapjes uit 4 landen!”
Piet van Eerden
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Kleursymboliek
Tijdens een NOVA-jurytraining kregen we de odracht ons zegje te zeggen over
de speelfilm “Gele tulpen” van Tony Jacobs. Een film vol symbolieken.
Er ontstond discussie waar de kleur geel voor staat.
Reden om eens te googelen en dat leverde onderstaand overzicht op. Doe er je
voordeel mee!
Beige: zandkleur, neutraal.
Blauw: goddelijkheid, oneindigheid, onschuld: kleur van de hemel, kleur van trouw
Mariakleur (melancholie, oprechtheid).
Bruin: armoede, nederigheid, aarde (degelijkheid, saai).
Geel: licht, luister, glorie, kleur van de zon, afgunst, verraad (Pasen, lente).
Goud: goddelijkheid, rijkdom (macht).
Groen: hoop, groei, leven, lente, toekomst.
Grijs: wereldverzaking (neutraal, geborgenheid, wijsheid, luxe, ouderdom).
Koper: onwankelbaarheid, 12,5 jarig jubileum.
Magenta: vrolijk, opwindend, schokkend.
Oranje: warmte, rijkdom, erotiek.
Paars: rouw, boete, vasten, ingetogenheid, onderdanigheid.
Platina: 70 jarig jubileum.
Purper: gezag, koninklijkheid (sensualiteit, decadentie).
Rood: liefde, lijden, offer (strijd, liefde, feestvreugde, hartstocht, moed).
Roze: licht dat doorbreekt, liturgische kleur op de derde zondag van Advent
(Gaudete) en de vierde zondag van de veertigdagentijd (Laetare (zachte tedere
liefde, blijdschap).
Wit: vreugde, feest, waarheid, reinheid, liturgische kleur voor grote feesten zoals
Kerstmis, Epifanie, Pasen en de Paastijd, wordt gebruikt bij de doop, het huwelijk
en soms bij de uitvaart. (blijdschap, tederheid, liefde).
Zilver: reinheid, zuiverheid: zilver kan wit vervangen (vast vertrouwen, 25 jarig
jubileum).
Zwart: duisternis, diepste rouw, dwaling, zonde.
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Verslag: “Slotavond”
De slotavond moest een extra feestelijk
tintje krijgen en daarom waren ook donateurs en familieleden uitgenodigd.
Helaas was al een aantal leden op vakantie en bleef het aantal aanwezige
leden op 15 en genodigden op 3 staan.
Voor de gezelligheid had Gerard de
tafels aan elkaar in carré gezet.

Zoals gebruikelijk begon de avond met
het trekken van een lootje voor het
verslag. Nadat Gerard het mandje
praktisch had leeggevist, onder het
uiten van de verzuchting dat er maar
weer eens een nieuwe vulling voor het
mandje gemaakt moet worden, kwam
uiteindelijk mijn lootje eruit rollen.
Na een aantal mededelingen gingen
we over op het thema van de avond.
Een aantal vooraf geselecteerde leden
zou ons in vakantiestemming brengen
door over een door hen bezocht land
een min of meer sterk verhaal te vertellen, een of meer filmpjes te vertonen en
een hapje uit dat land te serveren. Helaas kon een der geselecteerden, Bart,
door zakelijke besognes, niet aanwezig
zijn. Piet was gelukkig bereid, zoals
meestal in dit soort gevallen, om voor
hem in te vallen. Hierdoor hadden we
toch een viertal leden die hun land
kwamen aanprijzen.

De spits werd afgebeten door Evert die
met de familie al jaren naar Frankrijk op
vakantie gaat. In een der eerste jaren
ontmoetten zij een Franse dame en in
de daaropvolgende jaren gingen zij
steevast bij haar langs op weg naar hun
eindbestemming. Evert liet daarop een
filmpje zien van de omgeving waar deze
dame woont. De zoon van Evert is inmiddels in Frankrijk gaan wonen en het
tweede filmpje ging over zijn dorpje
waar een vierdaags dorpsfeest wordt
gevierd met o.a. jeu de boules en een
dansfeest in schuim voor de kinderen.

Daarna was het pauze en werden we
getrakteerd op een aantal typisch Franse hapjes met onder andere quiche en
dadels met marsepein.
De tweede act was van Roland of Tub
met José, en hun land was Spanje. Tub
vertelde over zijn ervaringen met zijn
vriendin Debbie op de motor naar de
Noordkaap en vervolgens naar Spanje.
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José liet ons vervolgens genieten van
een filmpje over Montserrat.
Daarna vertelde Tub nog over de afwijkende verkeersregels in Spanje waarna
er wederom een filmpje vertoond werd
van José, dit keer over Sevilla.

In de pauze werden we getrakteerd op
heerlijke Spaanse hapjes. (De volgende
dag liet Tub ons weten dat hij die avond
niet goed in zijn vel zat i.v.m. een vervelend bericht dat hij kort daarvoor had
gekregen.)

Na dit zoete drankje vertelde Kees over
zijn ervaringen als enig Europees jurylid
op een internationaal filmfestival in Korea waarvoor hij was uitgenodigd door
de oud president van
UNICA, Max
Hänsli. Alhoewel hij
geen woord
Koreaans
kent en de
films niet
Engels ondertiteld waren, vond hij
met name de
Koreaanse
speelfilms
fantastisch.
Als laatste werd het woord gegeven aan
Piet, die zoals eerder vermeld , moest
invallen voor Bart.

Na de pauze was het de beurt aan
KeesT die eerst een filmpje liet zien van
een reis via Korea naar de maan. Hij
vertelde daarna dat hij de maangodin
Selena had ontmoet en dat zij hem de
weg had gewezen naar water op de
maan. Hij was dan ook de eerste Nederlander op de maan die dit water uit een
krater mocht zien en drinken. Voor de
leden van de videoclub had hij een fles,
gevuld met maanwater, mee mogen
nemen en wij mochten als eersten hiervan proeven en genieten.

Piet vertelde over zijn ervaringen uit
1996 bij het maken van een Teleacdocumentaire over Willem Barentsz en
de overwintering op Nova Zembla.
De film “Willem Barentsz achterna” werd
geregisseerd door Jannerieke Hommenga en Piet had opnames gemaakt met
zijn super 8 mm camera bij de Bosplaat
op een winters Terschelling met kruiend
ijs.
Door de kou waren er zowel problemen
met een bevroren zoeker als met de
batterijen die op capaciteit gehouden
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moesten worden met een handwarmertje. Na het vertonen van de film werden
we getrakteerd op een ijsje.

Daarna sloot Gerard de avond af en
herinnerde ons eraan om op 16 september de stand van zaken door te nemen
van de voortgang van de 60 secondenfilms waarbij gedacht wordt aan een
PowerPoint presentatie per groep. Verder wenste hij eenieder een prettige
vakantietijd toe.
Ruud Besjes
Foto‟s: Piet van Eerden

Videoclip “Whatsnext” komt er aan
Toen wij in 2009 acteurs en actrices zochten voor onze soap LUST & LIEFDE, meldde
zich uit Haarlem Asli De Backer aan voor de auditie.
Om een lang verhaal kort te maken, ondanks dat we zeer onder de indruk van haar waren, ging de hoofdrol naar Annemarie Voet.
We beloofden elkaar over en weer filmisch in de gaten te houden en zo kwam het dat Asli
al snel weer bij ons opdook, nu tijdens de werkavond waarop we “Hypocriet” opnamen.
De opname werd
weer beloofden we
weer in de filmiden.

een succes en
elkaar over en
sche gaten te hou-

Nu was het Asli die
informeerde of wij
deoclips opnamen.
uiteraard wel eens

contact opnam en
ook wel eens viDat hadden wij
gedaan.

Wij wisten dat Asli
lang deel uitmaakte
“Whatsnext” en nu
videoclip van de 4
de maken.

als zangeres al
van de rockband
vroeg zij of wij een
mansformatie wil-

Na overleg met
enkele leden van
onze club hebben
we haar bericht
dat we dat graag
zullen gaan doen.
Eerst gaat de band in september de studio in om een cd te maken en daarna zullen we in
onderling overleg beslissen waarvan en wanneer we een clip gaan maken.
Binnenkort komen we hierop terug en gaan een opnameteam samenstellen. Kees T heeft
alvast toegezegd de regie en de montage te willen doen en Tub en Cor doen ook mee!
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Dudokwandeling schot in de roos
De wandeling door het
IJmuiden van Dudok
blijkt een schot in de
roos. De stadswandeling van de stichting
Dudok in Velsen is
goed verkocht en er
zijn op verzoek diverse
wandelingen onder
leiding van een gids
gelopen door gezelschappen. Dat meldt de
stichting in haar jaarverslag over 2009.

het stadhuis van Velsen ontworpen, maar
ook de stedenbouwkundige opzet van
IJmuiden na de tweede
wereldoorlog. Zo vormen het Moerberg– en
Gijzenveltplantsoen
met de Lange
Nieuwstraat een anker.
De stichting probeert
zoveel mogelijk
“Dudok” in IJmuiden te
handhaven.
Dat levert vanzelf zorBlijheid overheerst bij
gen op. Woningbedrijf
de stichting, die waakt
Velsen heeft architecover de nalatenschap
tenbureau ONX een
van architect Dudok in plan laten maken voor
IJmuiden. En ook over nieuwbouw op de
de herinrichting van
Lange Nieuwstraat/
Plein 1945 in IJmuiden Marktplein. Daar is de
is de stichting te sprestichting zich wild van
ken. Bij de inspraakron- geschrokken. Het is
de vooraf benadrukte
een spannend ontwerp
de stichting dat het
dat de eentonigheid
plein kaal en leeg
van de Lange
moest worden. “Hoewel Nieuwstraat doordit niet helemaal is
breekt, stelt Woningbegelukt en behoudens
drijf Velen. De stichting
wat vakmatig commen- vreest nu voor de eentaar is de stichting zeer voud en de ritmiek van
verrukt met de ruimte
de Lange Nieuwstraat,
en de leegte die Plein
aangezien de Woning
1945 nu biedt.” Het
corporatie eigenaar is
plein is nu nagenoeg
van twaalf van de zeszoals Dudok het had
tien woonblokken.
bedoeld.
“Als die twaalf steeds
Dudok heeft niet alleen weer een spannende

vervanger laten zien
die de eentonigheid
van de Lange
Nieuwstraat doorbreekt, wordt de Lange
Nieuwstraat chaotisch.”
Een masterplan is gewenst, aldus de stichting.
Op verzoek van de
IJmuidense stichting is
stadssocioloog Ineke
Teijmant uit Amsterdam
op bezoek geweest,
deskundige op het
gebied van stadsvernieuwing. Zij adviseert
de woningen langs de
Lange Nieuwstraat niet
te slopen, maar te renoveren. Met name de
kunststof kozijnen zouden dan moeten worden vervangen.
Nog meer zorgen heeft
de stichting Dudok in
Velsen over allerlei
bouwinitiatieven in
IJmuiden die niet van
de grond komen en
over de koopgoot.
Er ligt nu terrein braak
waar eens Albert Heijn
was te vinden (Zeeweg/
Lange Nieuwstraat);
Naast de huidige Albert
Heijn ligt grond braak
en op de plek van voorheen het postkantoor/

Radio Scheveningen
wordt ook niet gebouwd. “Het ontgaat de
stichting hoe een gemeentebestuur enerzijds inzet op een verbetering van de winkelsituatie middel een
koopgoot en anderzijds
niet ziet hoe armoedig
en onaf de omgeving is
waarin die koopgoot
moet worden gerealiseerd.”
De koopgoot zelf hoeft
niet van de stichting.
Die vraagt zich af “of
een geschoonde en
opnieuw gedetailleerde
Lange Nieuwstraat
naar het voorbeeld van
Plein 1945 de koop
goot niet overbodig
maakt.”
De stichting Dudok in
IJmuiden toont zich
verder trots over een
film van acht minuten
die Evert Bakker en
Margreet Schaafsma
van de film– en videoclub Velsen, over Dudok hebben gemaakt.
Gelezen in Dagblad
Kennemerland
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UNICA 2010
Het 72ste wereldfilmfestival is weer verleden tijd en zal de geschiedenis in gaan als zeer
goed georganiseerd. Onder de bezielende leiding van Max Hänsli en Thomas Krauchi
was alles tot in de puntjes geregeld. Zelfs het weer wisten zij tijdens de excursie zodanig
te beïnvloeden dat filmers en fotografen volledig aan hun trekken kwamen om de prachtige omgeving van Rigi Kulm vast te leggen. En, het belangrijkste, we hebben prachtige
films gezien! Een verslag.

Leo Baeten interviewt Herman
voor Video Emotion.
“Veel bier”

Voordat het echter zover is
dat we naar de prijsuitreiking kunnen gaan, kijken
we terug op de heenreis,
veel filmkijken, braadworsten met currysaus en nog
veel meer.
Kees, Bouke en ik hebben
afgesproken dat we in twee
dagen naar Einsiedeln zullen rijden. De Tom Tom
van Bouke weet in Europa
zelfs de kleinste straatjes in
de kleinste plaatsjes te
vinden dus besluiten we de
reis per Ford te maken.

Kees en Bouke zijn gereed voor Els en Wil poseren ongedwonhet slotdiner en hebben het
gen op het terras en wachten tot
“sterke pak” aan.
Herman en Leo zijn uitgepraat.

ons deel, maar om 12.00
uur melden wij ons bij
Kees.
We worden opengedaan
door een knappe man met
een baard!

Om 10 uur staat Bouke die
donderdag voor de deur en
na een “koffietje” vult hij de
kofferbak aan met mijn
koffer en gaan we richting
Best.

„Is dat onze Kees?‟, vragen
we ons af.
En ja hoor, Kees is er helemaal klaar voor. Hij heeft
namelijk gehoord dat we in
Einsiedeln o.a. een klooster zullen bezoeken en hij
wil daar op gepaste wijze
aan deelnemen.

Regenbuien en files zijn

Nog enigszins in de war

door de metamorfose drinken we onze tweede en
derde kop koffie (met de
beloofde koek) en vertrekken om 12.30 uur naar
Heidelberg waar we zullen
overnachten.

We waren gewaarschuwd
dat men al snel zijn hart in
Heidelberg verliest, doch
daar is in ons geval geen
sprake van (ondanks de
charmante serveerster in
de bistro)..
De volgende dag kiest
Bouke de mooiste route
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richting Schaffhausen.
De bekende waterval krijgen we helaas niet te zien
omdat er een wegomlegging is.
In de namiddag checken
we in in hotel St Georg en
komen tot de ontdekking
dat we alle drie een mooie
kamer hebben, doch dat de
badkamer overgenomen
lijkt te zijn uit Madurodam.
Na een korte zoektocht
naar het Dorpshuis, waar
het festival gehouden zal
worden, gaan we in het
vlak ernaast gelegen restaurant eten.
Max Hänsli en zijn partner
Gaby eten daar toevallig
ook en de eerste buitenlandse kussen zijn ons
deel.

de dagen iets moois van te
maken!

met Louis en José
Meulders.
Zaterdagavond is de officiële opening met toespraken, vorkje prikken, muziek, zang en dans.
De 10-jarige Ariana
Puchar, steelt de show met
haar elektrische viool.
Zij is de leading lady van
een swingende combo!

Tussen de films door wordt
druk geschreven en gepraat door de Velsenkolonie.
Aan eten en drinken geen
gebrek en Bouke heeft
besloten om er de komen-

Terug in het hotel ontmoeten wij Herman, Wil en Els
die gezellig zitten te eten

De klokken van het klooster zorgen ervoor dat sommige festivalgangers, hoe
zal ik het zeggen, wat onrustig slapen.
Gemurmureer dus tijdens
het ontbijt.
Niemand kan deze traditie
doorbreken, wij filmers dus
al helemaal niet.
De meeste van de 320
deelnemers zijn vanaf het
begin aanwezig. De projectie op een scherm van
7,20 x 4,05 meter is prima.

Een van de serveersters
heeft twee stemmen. Een
als ze tegen haar collega‟s
praat en een, als ze het
eten uitserveert. De eerste
is zwoel en harmonieus.
De tweede doet denken

aan Kra Kras met ingebouwde nagalm.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit!

De dagelijkse projecties
beginnen al om 08.30 uur!
Zelfs de Nederlandse equipe (we zijn met zijn achtenveertigen) vindt dat nogal
vroeg.
Maar goed, we zullen iedere dag op tijd zijn.

De 7 koppige jury geeft
middels een kleur direct na
iedere film anoniem een
eerste indruk.
“A” = een zeer goede bijdrage (groen)
“B”= een middelmatige
bijdrage (geeel)
“C”= een minder goede
bijdrage (rood)
Het is een voortzetting van
een proef die vorig jaar in
Dantzig is gestart.
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De juryleden geven na het
landenblok voor de lunchpauze, het avondeten en
aan het eind van de dag
hun mening over de vertoonde films, zonder echter
waarde-oordelen uit te
spreken.
Aan het eind van het festival zal tijdens een openbare discussie de definitieve
beoordeling volgen.

den als metafoor gebruikt.
Zo ontrolt zich aan ons oog
“The Jungle” van Nima
Abbas Pour, waarin we een
man en een vrouw aan de
rand van een bos zien. Hun
dochtertje is het bos even
ingelopen en de man wil
wat foto‟s maken.
De vrouw maakt zich ongerust en gaat haar dochter
“Nadia” zoeken. De man
helpt niet mee en fotografeert bomen. Hij ergert zich
aan zijn vrouw die radeloos
wordt omdat ze haar dochtertje niet kan vinden. Het
vluchten van de man in hun
auto eindigt met een
(buitenbeeldse) aanrijding.
Een open einde?

Namens Nederland zit Leo
Baeten (4e v.l. en v.r.) in
de jury.
Hij doet het over het algemeen goed.
Uiteraard voert het te ver
om 140 films te bespreken!
Zij die er niet waren hebben ze niet gezien en zij
die er wel waren zijn al met
elkaar in discussie geweest.
Om je alvast wat op te warmen om in het voorjaar
naar een selectie van
UNICA-films 2010 te komen kijken, sta ik toch
even stil bij een aantal
films.
“The Jungle”
Iran staat er om bekend
veel metaforen en symbolieken te verwerken in hun
films. Wij “verstaan” die
niet altijd. Je ziet beelden,
maar daar gaat de film
eigenlijk niet over. Ze wor-

Nee. Het niet luisteren naar
elkaar is een metafoor van
hun mislukte huwelijk, mede als gevolg van het feit
dat de man geen kinderen
wil hebben.
Een mooie mogelijkheid
om een dergelijk probleem
te visualiseren. ZILVER,
vindt de jury.
“Larghetto”
Gedurende 4 minuten worden we in een animatiefilm
van Jaroslav Nykl uit Tsjechië meegenomen naar
een pianoconcert. De pianist krijgt assistentie van
een vlo.
Geweldig mooi getekend
en gesynchroniseerd en
een onverwacht einde.
Binnenkort in het NH‟63theater! GOUD.
“My last day of war”
De Italiaanse speelfilm:
“My last day of war” van

Matteo Tondini, gaat over
een Duitse en een Amerikaanse patrouille die elkaar
op de laatste dag van de
oorlog in de bergen tegenkomen. Een Italiaanse arbeider probeert de kemphanen tot rede te brengen.
Dat lukt uiteindelijk met
medewerking van een
prachtige Italiaanse bloemenverkoopster.
Maar dan …
GOUD!
“Helping hand”
De Koreaanse afvaardiging
heeft o.a. “Helping Hand”
meegenomen. Een geestelijk gehandicapte jongen
wordt misbruikt en tot het
uiterste geplaagd. Als hij
zelf een keer over de
schreef gaat, wordt hem
dat heel zwaar aangerekend. Uit onverwachte
hoek is er echter ook voor
hem een helpende hand.
Een speelfilm met een uitstekende rolbezetting die
ons tot nadenken stemt en
terecht laureaat wordt!
Leuk om te vermelden dat
Kees tijdens zijn jurering in
Korea heeft geadviseerd
o.a. deze film in te sturen!
GOUD en laureaat.
“Brabants zand”
Mark Kapteijns is een echte natuurliefhebber en deze
keer vertoont hij “Brabants
zand”, waarin hij de verandering van het landschap
op de zandgronden van
Nederlands Brabant in
beeld brengt. De jury kent
aan zijn film een bronzen
medaille toe.
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“Lang zal ze leven”
van Peter Keijsers, behaalt
ook een bronzen medaille.
Als een jonge vrouw in
coma ligt, komen haar familie en een vriendin haar
voor de laatste keer bezoeken op haar verjaardag.
Een aangrijpende film
waarin uitstekend wordt
geacteerd.
“Edith”
Jef Caelen behaalt deze
keer geen prijs met zijn
speelfilm “Edith”. Zowel de
jury als het publiek hadden
wat moeite met de lengte
van de film.
Deze keer ben ik het oneens met zowel de jury als
mijn medereizigers. De film
ontroert mij steeds weer,
en dat vind ik heel belangrijk! Van mij krijgt de film
ZILVER, maar dat geldt
niet!
Aan de drank dus maar.
Hoewel de afstand van het
hotel naar het Dorpshuis
“slechts” 350 meter bergafwaarts is, is de terugweg
bergopwaarts, dat ook!
En, aangezien mijn actieradius niet geheel toereikend
is, kom ik elke avond met
op elastiekjes lijkende benen in de gelagkamer van
St Georg aan.
Onder het genot van enkele Einsiedelner bieren nemen we de dag door.
Zo ook die vrijdagavond na
afloop van de World Minute
Movie Cup.
Aad van Polanen van de
Noordwijkse Film– en Videoclub heeft de 2e prijs

gewonnen met zijn film:
“Zandrollers”!

In ons hotel vieren we deze
knappe prestatie met Aad,
zijn vrouw Tiny en Ben
Teeninga, voorzitter van de
NFVC.
Zoals gewoonlijk doen wij
als laatsten het licht uit in
de gelagkamer om een kort
slaapje te doen.
De excursie
Het slagen van de geplande excursie is grotendeels
afhankelijk van het weer.
We gaan namelijk de bergen in. Eerst met de trein
naar Arth-Goldau en vandaar met een tandradbaan
naar Rigi Kulm (1600 meter
hoog).
Het is echter mistig en we
zien niet veel. Totdat we de
lunch hebben gebruikt in
restaurant Fruttli. Alsof het
is afgesproken met Petrus
klaart het op en we krijgen
een prachtig uitzicht op het
Vierwoudstedenmeer.
Het gezelschap is voor een
groot deel representatief
voor de vergrijzing van de
amateurfilmer en er worden
dan ook veel voorhoofden
afgeveegd voordat de top
van de berg is bereikt.

Vladimir en Ria sleuren mij
als het ware naar boven!
Maar eenmaal de top be-

reikt is het uitzicht prachtig.
De camera‟s zoemen en
zoomen dat het een lieve
lust is, Als de laatste shots
gemaakt zijn, sluit het wolkendek zich weer, stappen
wij in de gereedstaande
trein en zakken af naar
Vitznau.
Daar ligt al een prachtige
rondvaartboot op ons te
wachten die ons afzet in
Luzern.

Aangekomen in Luzern
mogen we alle kanten op
als we om 18.15 uur maar
weer terug zijn bij het station.
Dat zijn we en ook nu weer
vertrekken we stipt op tijd
richting Einsiedeln.
Na een eenvoudige doch
voedzame maaltijd in het
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Dorpscentrum klimmen we
terug naar ons hotel, nemen we nog een neut en
kort daarna horen we alleen nog de kloosterklokken hun deuntje galmen.

getreden: Ruwanda, Armenië en Roemenië. Hartelijk
welkom! Het totaal aantal
aangesloten landen bedraagt nu 35.
Les Amis de l‟UNICA

Algemene vergadering
Eens in het jaar vergaderen de gedelegeerden een
middagje met elkaar.
Vladimir Murtin is de officiële vertegenwoordiger van
ons land en ik ben zijn secondant.

De vergadering is altijd
zeer goed voorbereid door
het UNICA-comité. Met
name de secretarisgeneraal Jan Essing, is
daar goed in. Alle vergaderstukken zijn van te voren naar de deelnemers
gestuurd.
Belangrijke items:
Volgend jaar is het festival
in de stad Luxemburg.
In 2012 in Ruse, Bulgarije.
In 2013 in Korea.
In 2014 in Oostenrijk of
Slowakije.
Georgië wil het festival ook
graag organiseren, doch de
situatie daar is derrmate
gespannen dat UNICAvoorzitter Georges Fondeur
voorlopig nog een slag om
de arm wil houden.
Er zijn weer 3 landen toe-

Een aantal donateurs
vormt de groep “Amis de
l‟ Unica”. Tijdens het
festival wordt een bijeenkomst gehouden
waarin jaarlijks, naast
een gezamenlijke borrel
en een etentje, iets ludieks wordt gedaan. Na
de plaatselijke“ Braadworst” vertellen enkele
vrienden deze keer over
een bijzondere ervaring
die ze hebben gehad na
het behalen van een
Unica-medaille.
Kees, Bouke en ik zijn
lid van deze vriendenclub. Kees is zeer listig
in het bedenken van een
smoes om niet naar deze, altijd wat saaie, bijeenkomst te hoeven
gaan.

aangeboden. Hoewel
het streng verboden is te
fotograferen of te filmen
in de kerk, heeft de organisatie het toch voor
elkaar gekregen dat wij
een kwartier opnamen
mogen maken. Er wordt
volop gebruik van gemaakt.
Het 30 minuten durende

concert voor twee orgels
is een beleving op zich.
Volgend jaar
UNICA 2011 wordt van
20 tot 28 augustus georganiseerd in Luxemburg
-stad.
Louis Schmitz, voorzitter

En zo geschiedde het
dat wij (al)weer met z‟n
tweeën acte de présence gaven.
Kloosterkerkbezoek
Het schitterende klooster stamt uit 934 en
heeft verschillende branden en vernielingen
doorstaan.
De UNICA-deelnemers
wordt een orgelconcert

van het organisatiecomité, licht een flinke
tip van de sluier op.
We krijgen een uitstekende promotiefilm te
zien waarin allerlei filmgenres zijn verwerkt.
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Een klein meisje dartelt
als rode draad door de
film die door clubleden is
gemaakt!
Alle deelnemers ontvangen een informatiemap
en een mooi glas Pinot
Griz!
Bouke heeft Tub beloofd
informatie voor hem te
verzamelen. Hij confisceert voor hem een infomap, en we drinken op
zijn spoedige beterschap een extra glas!
De tolken
Tijdens de jurydiscussie,
excursies en als het
gaat om de dagelijkse
mededelingen, staat een
team van 3 tolken paraat
o.l.v. Jean Claude Lejosne (1e van links).

Afsluiting
Het festival is omgevlogen!
Op zaterdagavnd verzamelen we on in de tuin
van het Dorpscentrum.
Het plaatselijke dweilorkest zorgt voor veel lawaai en doet de camera‟s weer snorren.
De prijsuitreiking is saai.
De juryvoorzitter lijkt aan

UNICA in ontvangst te
nemen.
Een voortreffelijk Big
Band zorgt tijdens het

diner voor goede dansmuziek en zo komt ook
aan deze UNICA weer
een einde.

het eind van zijn latijn.
Het showelement
(roffelende trommels,
spots op de winnaars,
etc.) ontbreekt en het
duurt en het duurt maar.

Nog eenmaal scheuren
we ons omhoog naar
ons hotel en als we de
volgende dag richting
Heidelberg rijden wacht
ons langs de weg nog
een reuze braadworst
met curry/saus.
De volgende dag zijn we
weer thuis. Ellen heeft

De Koreanen krijgen de
hoofdprijs uitgereikt voor
hun film “Helping Hand”.

Op fantastische wijze
vertalen ze razendsnel
in het Frans, Duits en
Engels. Als het echt
moeilijk wordt, spreekt
Jean Claude ook nog
een stuk of 10 andere
talen!
UNICA is heel blij met
dit team!

broodjes haring, heerlijk!

Ook Peter Keijser komt
naar voren om zijn bronzen medaille uit handen
van de voorzitter en de
secretaris-generaal van

Wat ons, buiten de films,
het meest is bijgebleven,
zijn de braadworsten!
Piet van Eerden
Foto‟s: Piet en HermanO
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SCHRIKKEN
Het was toch wel even schrikken daar
in Ensiedln bij het Unica-2010 filmfestival.
Eén van onze reisgenoten had gemeend zich te moeten vermommen...
Nota Bene !

boekdelen! Het kan hem niet ontgaan zijn.
Maar toen gebeurde het!
De "Voice" verscheen plotseling ONTBAARD.
Het moet een moeilijk besluit geweest zijn,

Aanvankelijk leidde het tot enige commotie, hoewel bescheiden en vrijwel onmerkbaar, maar toch!
Voor zijn vertrek naar Aziatische oorden
was hij gewaarschuwd (door daar te behalen successen) bij terugkomst vooral niet
buiten zijn schoenen te gaan lopen !
Hij moet zich dit hebben aangetrokken,
want, beducht voor al te grote bekendheid,
heeft hij gemeend zich minder herkenbaar
te maken. Hetgeen natuurlijk gedoemd
was te mislukken
De " Voice" had zijn BAARD laten staan...!

of misschien ook niet... De verlossing was
nabij.
Veel reisgenoten slaakten een
zucht van verlichting, nu ook het licht bij de
"Voice" was doorgebroken !
Kortom, we hadden onze "Voice" terug,

„Dit kan niet‟, riep er een aantal. Vooral de
dames zagen al de pollen en de huismeiten rondscharrelen.
Aanvankelijk hielpen de protesten in het
geheel niet, want wat later kreeg hij toch
een gevoel van onzekerheid, een soort
spijt, mede veroorzaakt door de minder
enthousiaste knuffelpartijen, zoals voorheen! Hetgeen te verwachten was.
Toch hield hij zich dapper staande, hoewel
de twijfel voorzichtig merkbaar werd.
De meewarige en soms ook afkeurende
blikken van andere aanwezigen spraken

terwijl iemand mompelde hoe het mogelijk
was dat hij ooit een baard heeft kunnen
kweken.
Maar, zo zie je maar weer eens:
het is wel eens anders dan je denkt!
\tekst en foto’s: Herman Ottink
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Kopie Beeldspraak
Nr
2010-1
2010-2

Verschijningsdatum
21 januari
18 maart

Inleveren kopij
7 januari
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.
29 september: Piet van Eerden verzorgt de 1e avond cursus “Verlichten en belichten” bi j
Videoclub Heerhugowaard. Wordt vervolgd.

“CINEO” voortaan digitaal
53 jaar is “Cineo”, het clubblad van de Koninkliike Cineclub Oostende, in brochurevorm
verschenen. Een prestatie op zich!
Voortaan zal de maandelijkse berichtgeving te volgen zijn op de website www.kcco.be.
Nu is het clubblad dus ook makkelijk in te zien voor al onze leden!
De KCCO wil ik hartelijk danken voor de jarenlange trouwe toezending van de brochure!
Piet van Eerden
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Handvatten (uit de jurycursus voor gevorderden)
Een jurylid zal bij aanvang van een filmproductie te maken krijgen met verschillende filmische aspecten die zeer nauw met elkaar verweven zijn.
Ze zijn moeilijk van elkaar te scheiden, toch kunnen we (moeten we), een poging doen.
Omdat de INHOUD van een film het belangrijkst is, dit geldt overigens voor ieder genre,
moet ook het eindoordeel daarop gebaseerd zijn,
Toch kunnen we pas na afloop van de film tot dat eindoordeel komen.
Om alles goed te kunnen overzien zijn hier een aantal aanwijzingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Om de notities die we maken tijdens het kijken naar de film eenvoudig te houden,
zouden we kunnen kiezen voor het geven van “plussen en minnen” bij elk onderdeel.
Het exposé
(de openingssequentie met titels, etc.)
Het geluid
(live geluid, muziek, de toepassing ervan)
De camera
(passief, actief, subjectief, creatief, etc.)
Het licht
(daglicht, kunstlicht, de toepassingen ervan)
De verhaalstructuur
(verhaalontwikkeling, causaliteit, de 5 W‟s)
De inhoud
(het wat en hoe kan nu pas worden overzien)

Dit alles zou kunnen leiden tot een gefundeerd eindoordeel, dat goed verdedigbaar is.

Hoe herkennen we goed geluid?
Bij een film met geluid, wat op welke manier dan ook wordt hoorbaar gemaakt, is dat geluid tenminste zo belangrijk als het beeld. We kunnen in feite in een film het beeld en geluid niet als twee afzonderlijke zaken zien. Het moet eigenlijk een eenheid zijn waarvan
de afzonderlijke delen op elkaar zijn afgestemd. Of juist niet, maar dan wordt het lastig
om daar een oordeel over te vellen. Maar hoe herkennen we goed geluid.
Allereerst is er het live-geluid wat helaas door veel filmers wordt weggelaten of wordt
overstemd door geruisarme gladde CD-muziek.
Films waarbij de makers zorg hebben besteed aan goed live-geluid en verstaanbare dialogen verdienen dus extra waardering.
Commentaar dient goed verstaanbaar te zijn en correct te worden uitgesproken. Muziek
dient in goede balans met live-geluiden en commentaar te zijn aangevuld en evenals het
beeld moet het functioneel zijn. Geef aan waar in de film er sprake was van een goede
mix en goede stilte.
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Verslag: “Stand van zaken 1 minuutfilms” 16 september

Bouke is vanavond niet aanwezig. Hij verzorgt de projectie van de films die een
nominatie hebben ontvangen voor de jurering vooraf voor het NOVA Filmfestival.
Vier dagen jureren in Roosendaaal, het zal je kind maar wezen!
We missen hem. Niet alleen omdat het een aardige vent is, maar vooral omdat hij,
na de verhuizing van Vera, ook de projectie op de club doet.
Dat verloopt deze keer, door zijn afwezigheid, weliswaar wat moeizaam doch geanimeerd.
Iedereen helpt - glas in de hand - bij “het meubel” en met het in de juiste mode
zetten van de beamer. Een teken van samenwerken, „dat wel natuurlijk‟.
De avond staat in het teken van de 1 minuutfilms, maar als subtitel zou “techniek in
de club”, niet misstaan.
Voeg daarbij de hapjes van Anne, de drankjes van de jarigen (Evert en Niek), de
reportage over UNICA 2008 in Tunesië van HermanO en de opbouwende discussie,
en zie hier de leerzame en gezellige eerste avond van de tweede helft van het seizoen.
Voorzitter Gerard memoreert :





UNICA 2010 in Einsiedeln
Speelfilmfestival in Sneek 26–9
Katerina is nog in Rusland



Het avondprogramma:
- Project “De Wijde Blik”
- 2x traktatie i.v.m. jarigen
- 1 minuutfilm
- UNIC 2008-reportage

En dan krijgt de woordvoerder van de
groep “Andere tijden” het woord.
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Gerard trekt de smoezentrommel open
en belooft dat hij zijn werkgroep ten
spoedigste bij elkaar roept om de draad
weer op te nemen.
Dan is de werkgroep “Liefde is …” aan
de beurt. Piet licht zijn nieuwe methode
van een storyboard maken toe.
Leuk werk, maar niet voor herhaling
vatbaar.
Margreet heeft 3 versies van de film
gemonteerd en geeft haar DVD aan
“iemand van de techniek”.
Het duurt even en Gerard last op slimme wijze de eerste pauze in.
De beamer moet op 16:9!

De groep “Anno Nu” heeft hun film gereed.
We willen naar het resultaat kijken. Zekerheidshalve bouwt Gerard een tweede
break in. Er moet namelijk weer iets
worden omgebouwd!
De traktatie van Niek kan door.
Anne gaat er weer achteraan met een
overvloed van worst en kaas.
„Van de opbrengst van de
„Eierenverkoop‟, zegt ze.
Het is ondertussen al 22.00 uur. Wat
gaat de tijd toch snel!
Na “Explossief” nog eens gezien te hebben, zijn we het volmondig eens: ‟Niets
meer aan doen!‟.
KeesT van de werkgroep “Jaloezie” legt
uit dat in hun nieuwe versie niet 1 maar
2 F’16’s zullen worden ingezet.
Ene Isabel uit de stal van Bart is reeds
gecontracteerd en Cor neemt een weekje vrij om het storyboard te gaan tekenen.

Anne gaat rond met blokje kaas en plakjes worst. „Van de opbrengst van de
eierenverkoop‟, zegt ze. Aan haar gezicht te zien heeft ze niet veel vertrouwen in de TD.
De leden spreken hun opbouwende
kritiek op de 3 versies uit en er wordt
ook goed naar geluisterd. Margreet kan
weer aan de slag.
Niek is de woordvoerder van de groep
“Misverstand”.
Enthousiast gestart in mei. Er is gevraagd om medewerking van de NS,
doch dat is op niets uitgelopen. De
groep komt volgende week weer bij elkaar om de 2 bestaande ideeën nader
uit te werken.
De films moeten tijdens de gedelegeerdenvergadering op 17 november worden ingeleverd.

Gerard concludeert dat er in dit stadium
nog wel het een en ander moet gebeuren en voegt daaraan toe dat hij er alle
vertrouwen in heeft.
Dan geeft de voorzitter het woord aan
Piet om informatie te geven over het
clubproject “De Wijde Blick”.
Piet is benaderd door Jessica Sluis van
Rijkswaterstaat. Verkeerscentrale “De
Wijde Blik” die de controle heeft over de
Noordhollandse wegen en tunnels, zal
de komende 2 jaar worden gerenoveerd.
De bedoeling is om hier een filmisch
verslag ovder te maken.
Na een intakegesprek met RWS, waarbij Gerard ook tegenwoordig was, zijn
we tot een overeenstemming gekomen
en zal onze club de klus gaan klaren.
Het project wordt positief ontvangen en

23
alle aanwezige leden zijn volgaarne
bereid hun medewerking te verlenen!
We gaan aan de slag en binnenkort
wordt er op teruggekomen.
Dan gaan we weer ombouwen naar
4:3! Anne gaat weer met de snacks
rond en als het licht uitgaat, zitten
we binnen de korst mogelijke tijd in
de sfeer van het Tunesische Hammamet waar in 2008 de UNICA
werd gehouden.
HermanO maakte er een mooi verslag van met als highlight het interview met jurylid Kees.

gaan. Gerard inventariseert wie er
mee gaan naar het speelfilmfestival
in Sneek waar onze clubfilm “Lust &
Liefde” draait.
We gaan met z‟n vijven en houden
contact over wie er rijdt.
Gerard deelt mee dat Bouke 4 man
gaat inwijden in de geheimen van
het projecteren, te weten: Bert,
Ruud, Cor en Bart.
Verder wordt eenieder bedankt voor
de inbreng tijdens deze opmerkelijke clubavond en ruimen we met z‟n
allen de zaal op.
Verslag en foto‟s: Piet van Eerden

Qua tijd dreigen we in de stress te

Instapcursus Magix Video de Luxe 16 Plus

Voor degene(n) die net begonnen zijn met Magix Video de Luxe 16 Plus of voor degene
(n) die overwegen om ermee aan de slag te gaan is op onderstaande link een duidelijke
korte “instapcursus” te vinden. De cursus staat op de site van het bekende blad voor foto
& video “ZOOM.NL”:
http://zoom.nl/artikel/20561/videocursus-magix-video-deluxe-16-plus.html
(Gelezen door Roland)
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Speelfilmfestival in Sneek

Het werd na UNICA in Zwitserland wel
weer eens tijd voor een leuk festivalletje.
Ik had mijn mede-unicagangers al telefonisch laten weten dat ik leed aan ernstige ontwenningsverschijnselen en dat
ik ze verschrikkelijk miste. Een enkel
clubavondje bood geen soulaas en ook
het nadenken over een één-minuut-film
bracht niet de juiste gevoelens terug,
kortom: ik had het moeilijk!
Maar als de nood het hoogst is, is de
redding nabij! Deze keer in de vorm van
Windjammer! De Friese club in Sneek
organiseerde zondag 26 september
voor de tweede keer haar speelfilmfestival en gelukkig hadden wij (Piet, Gerard,
Cor, Ruud en ik) reden om deze filmgebeurtenis te bezoeken. Onze soap Lust
& Liefde was hiervoor ingeschreven en
zou meedingen naar de prijzen. Sneek
is nog best een eindje weg van Best,

maar toch had Gerard laten weten dat
hij mij klokslag 8 uur ‟s-morgens verwachtte bij Piet voor de deur, teneinde
niet te laat in het Friese te arriveren.
Natuurlijk was iedereen op tijd, alle Velsenleden blijken deze onweerstaanbare
drang naar film te hebben.
Hulde voor het moderne navigatiesysteem! Zonder enig probleem begeleidde
deze vriendelijke unit ons over de Afsluitdijk en door de mistige Friese dreven. Jammer is het dan dat Rijkswaterstaat meent de toegang tot Sneek in
belangrijke mate te moeten verstoren
door iets vaags met alle wegen in de
buurt te gaan doen waardoor het eindpunt van onze reis, dat volgens het eerder genoemde navigatiesysteem tot op
2,4 km genaderd was, plotseling versprong tot 22,4 km. Geeft niks uit! We
reden wat om en waren nog steeds ruim
op tijd.
Het Sneektheater , waar het feestelijk
gebeuren zich zou gaan afspelen, was
gevestigd in een in onbruik geraakte
kerk en daar moet je toch voor uitkijken.
Ik vraag mij af of de hogere machten het
oneigenlijk gebruik van dit soort gebouwen wel goedkeuren. God straft onmiddellijk enzo…. Net voordat wij, na het
nuttigen van een kopje koffie, plaats
wilden nemen op de tribune om de eerste film over ons heen te laten komen,
kwam de voorzitster van de organiserende club, lichtelijk verontrust, recht op
Piet af om hem deelgenoot te maken
van haar zorgen. Eén van de juryleden
was nog niet gearriveerd!
Is het u wel eens opgevallen, tussen
twee haakjes, dat in zo‟n soort situatie
altijd iedereen recht op Piet af komt?
Niet op Cor, niet op mij, en zelfs niet op
Gerard onze voorzitter, maar altijd op
Piet! Eigenaardig toch.
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De man moet een soort van autoriteit
uitstralen waardoor iedereen denkt: leg
het probleem maar voor aan Piet, dan
komt het altijd goed! Misschien wordt
het tijd dat hij een hoge bestuursfunctie
in de filmsfeer gaat bekleden, dan kunnen we hem tenminste legaal lastig vallen. Maar dat terzijde.
Ik had inmiddels in het programmaboekje gelezen dat de jury zou bestaan uit
Jan Essing, Dick Martens en Bianca van
Gelderen en ik begon een vermoeden te
krijgen wie van de juryleden de boosdoener was.
Nadat, dank voor de suggestie Piet,
Henk Siekmans als tijdelijk vervangend
jurylid was aangewezen, opende ene
Sander Balk, van Sanders Variétéproducties, het festival. Hij deed dat op
een, naar hij zelf ongetwijfeld dacht,
grappige manier. Hij slaakte wat kreten,
naar hij zelf ongetwijfeld dacht op de
manier zoals Paul de Leeuw dat ook
gedaan zou hebben en dreigde zelfs in
de loop van het festival nog meer imitaties te gaan doen. U weet, het filmpubliek is vergevingsgezind en lachte dus
een beetje halfhartig, maar Piet keek
strak naar zijn tenen. Die leken ineens
gekromd te staan of zo! Ikzelf had ook
wat last van onverklaarbare jeuk en Cor
schuifelde wat op zijn stoel.
De eerste film, “Omsjen” van Videoclub
Kleare Kimen uit Leeuwarden, ging niet
helemaal lekker over het doek. De organisatie had van een gerenommeerd
bedrijf een beamer gehuurd die volgens
Cor, en die kan het weten, eigenlijk uitsluitend geschikt was voor dataprojectie en dientengevolge met geen
mogelijkheid op het juiste beeldformaat
was af te stellen. Auto‟s met ovale wielen waren hiervan het gevolg en wat
men ook probeerde (alles prominent in
beeld, zodat wij ruimschoots konden
meegenieten), dit euvel was niet te verhelpen!
Zo mogelijk nog erger was het dat deze

beamer een prachtige hotspot midden in
het beeld vertoonde en bovendien
meende alle kleuren te moeten vertalen
richting geel! Ik heb ooit ook zo‟n televisie gehad. Die maakte van alle kleuren
roze en wij noemden hem dan ook liefkozend onze meisjes-TV. En dat terwijl
wij nauwelijks meisjes in huis hebben,
maar ook dit terzijde.
“Omsjen” dus. Voor een onwetende
Hollander een nogal mysterieuze titel,
maar voor alle Friezen, en middels ondertitels, later ook voor ons volkomen
duidelijk. “Omzien” of “Terugkijken”
betekent het. Veel (Friese) dialogen,
maar toch ook wel lekker gespeeld. Na
afloop (nou ja, Sander begon dwars
door de aftiteling heen te tetteren en de
organisatie deed dus maar het licht aan)
werd de regisseur voor een kort interview op het podium gevraagd.
“Fantastisch, prachtig” meende Sander.
“hoe zijn jullie op het idee gekomen?”
De regisseur, wat uit het lood geslagen
door de al te hilarische toonzetting van
Sander zei iets van: “Nou, we hadden
een scenario”, waarna Sander luidkeels
riep: “Helemaal goed, helemaal fantastisch, we hebben niet al te veel tijd, we
moeten wat inhalen, dus helemaal bedankt, ga zo door!”
Ik heb het geturfd, hij heeft 51 keer
“helemaal goed” gezegd, dat gaat redelijk irriteren op den duur. Omdat we wat
tijd inhaalden (we hebben niet één aftiteling gezien, Sander kijkt teveel naar
RTL7), begon de lunchpauze ietwat te
vroeg voor de soep. Boterhammetjes
waren er, maar de soep zou nog een
halfuurtje op zich laten wachten.
Niet getreurd, dit gaf ons de gelegenheid om de excuses van Jan Essing aan
te horen, die in de lunchpauze was aangekomen en iedereen die het maar horen en zien wilde uitgebreid liet weten
dat de jury-afspraak niet in zijn veel te
digitale mobiele kantoor was genoteerd
en dat het vergeten van deze afspraak
dus niet zijn schuld kon zijn. Hij kon zich
de mondelinge toezegging nog wel vaag
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herinneren, maar ja, niet in de Blackberry en dus…
Na de pauze, terwijl Jan zijn welverdiende plaats in de jury had ingenomen
(“helemaal goed!”), was onze “Lust &
Liefde” aan de beurt. Toch wel weer
leuk om hem weer eens te zien. Onze
acteurs en actrices doen het toch eigenlijk wel heel erg goed hoor. Het spel lijkt
wel elke keer beter te worden. Gelukkig
werd er door de festivalorganisatie een
prijs voor de beste acteur en actrice ter
beschikking gesteld, dus wij waren in
blijde verwachting.
Enfin, na de hele dag toch wel genoten
te hebben van films als “Klem” van Jef
Caelen en “Tick-tack” van Joren Molter
(een filmer van 16 jaar, waar we nog
veel van gaan horen!) werden de prijzen
bekend gemaakt en wij gingen er eens
goed voor zitten.
Geluidsprijs: OMSJEN van Kleare Kimen
Beste camera: VINCENT van Joren
Molter
Beste Acteur: Eabe uit OMSJEN
Beste Actrice: de 85-jarige Truus
Nieland uit DE VERHUIZING van Willemien Rotteveel

Joren Molter ontvangt een van zijn prijzen
Publieksprijs: VINCENT
en Beste Speelfilm: KLEM van Jef Caelen. Wat? En “Lust & Liefde” dan? Wat
is dit voor een jury? Echt niet “helemaal
goed”! Helemaal fout! Onvergeeflijk!

Abject en affreus!
Nogal bedrukt zijn wij maar wat gaan
eten in de “Walrus” en pas na enkele
grote bieren en mixed-grills kwamen wij
weer enigszins tot onszelf en aanvaardden de thuisreis. Volgend jaar is er weer
een Speelfilmfestival, en dan gaan we
wel zo‟n geweldige film insturen dat
niemand meer om ons heen kan.
“Helemaal goed”!
Kees Tervoort
Foto: Piet van Eerden
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Hoe herkennen we een goed scenario?
(Uit de jurycursus voor gevorderden)
Laten we ervan uitgaan dat aan speelfilms, documentaires, animatiefilms en genrefilms
een scenario ten grondslag ligt.
Waaraan voldoet een goed scenario?







Het scenario dient zodanig geschreven te zijn dat er een lijn in het verhaal te vinden is die de kijker in haar ban houdt .
Er dient een opening, een middenstuk en een afronding aanwezig te zijn, gemarkeerd door een tweetal wendingspunten.
In een scenario voor een fictiefilm worden personages en handelingen ontworpen
en alle ingrediënten voor het verhaal worden bedacht door de scenarioschrijver.
Herkent u dat in het scenario?
In een non-fictiefilm worden personages en handelingen vastgelegd/geregistreerd
en gebruikt de scenarioschrijver de dagelijkse realiteit als uitgangspunt. Herkent u
dit in het scenario?
Omdat in een non-fictiefilm objectiviteit een belangrijk begrip is of lijkt te zijn, is het
van ethisch belang om aan de kijker duidelijk te maken in hoeverre zaken geënsceneerd en of gereconstrueerd zijn. Herkent u dit in het scenario?

Agenda
26 september : 2e Nationaal Speelfilmfestival in Sneek.
22 + 29 sept. : jurycursus voor gevorderden in “In de Abeel”.
30 september : werk/doe-avond “Laat het beeld je verhaal vertellen”
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: “Een minuutfilms”.
9 december : nog in te vullen.
23 december : slotavond.
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Tijdens UNICA 2010
vernoemd naar
onze geliefde voorzitter

We zitten aan een gezellige tafel en het diner is goed verzorgt.

