
  

 

Nummer 5 - 47ste jaargang –25 november 2010 

BEELDSPRAAK 

Videofilmers Velsen 

“Hypocriet” met Asli de Backer, 

 

UNICA 2010 

Herman in de mist 



2 

 

 

Colofon Beeldspraak 2010-5 

 
Met bijdragen van 

Evert Bakker, Piet van Eerden,  

Herman Ottink, Cor van der Plaat, Gerard Swets en Kees Tervoort 

 

Foto‟s 

Evert Bakker, Piet van Eerden,  

Peter Keijsers, Herman Ottink, Ronald Turba en ZEEVA 

 

Redactie 

Piet van Eerden en Gerard Hofman 

 

Redactieadres 

Grahamstraat 129, 1973 RA IJmuiden 

0255-510885 

E-mail: eahofmankeizer@hetnet.nl 

 

Voorzitter 

Gerard Swets, Kon. Emmastraat 1, 1975 BL IJmuiden 

0255-516574 

E-mail: g.swets@quicknet.nl 

 

Secretaris 

Ruud Besjes, P.C. Boutensstraat 212, 2025 LR Haarlem 

023-8913123 

E-mail: r.f.besjes@snelnet.net 

 

Penningmeester 

Bart Westerkamp, Klipperstraat 28, 1826 DW Alkmaar 

072-5645520 

E-mail: bart.westerkamp@alcmair.nl 

Postgiro 4056763 t.n.v. Videofilmers Velsen 

 

Clubadres 

“In de Abeel” 

Abelenstraat 1, IJmuiden 

0255-540691 



3 

 

 

Waar hebben we het over in Beeldspraak? 

Colofon .............................................................................................................................. 2 

Waar hebben we het over in Beeldspraak? ....................................................................... 3 

Cover ................................................................................................................................. 3 

Uit de hamer geklapt .......................................................................................................... 4 

Verslag: werkavond “Laat het beeld je verhaal vertellen” .................................................. 5 

Van de sportredacteur ....................................................................................................... 7 

Verslag: “In de hoofdrol” .................................................................................................... 8 

8 x Goud op NOVA Film Festival … een drieluik ............................................................. 12 

Verslag: “Groene films” .................................................................................................... 20 

Kopij Beeldspraak ............................................................................................................ 21 

En route ........................................................................................................................... 21 

Niek Mannes geaccordeerd NOVA-jurylid........................................................................ 21 

76 eenminuutfilms in Wormerveer ................................................................................... 22 

Agenda “Velsen & omstreken” ......................................................................................... 23 

Russische “AVATAR” nu in IJmuiden .............................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de waterstop van de locs die de wagons de tandradbaan  naar de Rigi Kulm trok-
ken en duwden, maakten fotografen en filmers van de gelegenheid gebruik snel een aan-
tal opnames te maken.  
 
HermanO was er natuurlijk ook direct bij! Peter Keijsers zag Herman in de mist zijn 
plaatjes schieten en schoot zelf ook meteen raak. 
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En dan, op 29 september jl., is eindelijk 
mijn dag gekomen. TNT Post geeft een 
postzegel uit, die als de “kleinste, kort-
ste film” de geschiedenis zal ingaan. 
Het is voor het eerst dat er in Nederland 
een film op een postzegel is uitgebracht. 
Deze film is gemaakt om de dertigste 
verjaardag van het Nederlands Film 
Festival te vieren. 
De gerenommeerde Nederlandse film-
maker Anton Corbijn, wie kent hem niet, 
heeft de film geregisseerd. De hoofdrol 
wordt gespeeld door Carice van Houten. 
De film bestaat uit 30 beelden en wordt 
geprojecteerd op een filmdoek van maar 

liefst 30 x 50 millimeter! 
Voor de film is gebruik gemaakt van de 
lenticulaire technologie, een techniek 
waarbij je beelden afdrukt en er een 
plastic laagje met verschillende lenzen 
overheen legt. Door de postzegel te 
kantelen bekijk je de beelden vanuit een 
andere hoek en speel je eigenlijk beeld  
na beeld af. Door dit te versnellen krijg 
je een vloeiende beweging. 

Voor eens en altijd is met deze film be 
wezen dat filmen en postzegels verza-
melen heel goed samen kunnen gaan. 
Anders gezegd, een cineast kan een 
filatelist zijn of omgekeerd, zo u wilt. 
 
De cineast-filatelist heeft overigens weer 
een fijn weekend doorgebracht aan de 
boorden van Zee en Land in het mooie 
Scheldetheater in Terneuzen.  
36 films werden perfect geprojecteerd 
door “onze” technische dienst op een 
formaat dat de postzegel ver te boven 
gaat. 
Veel goud (23%), veel zilver (34%) en 
relatief weinig brons (43%) was het re-
sultaat van de voorjurering. 
Over jureren gesproken: Niek Mannes is 
sinds 9 november het 5e geaccordeerd 
jurylid van Videofilmers Velsen. Niek, 
van harte gefeliciteerd. 
 
De cineast-filatelist heeft ook weer eens 
gefilmd en wel 60 seconden lang.  
Samen met de andere vier 1 minuutfilms 
kan Velsen voor de dag komen. Prachti-
ge juweeltjes zijn het geworden, van lief 
tot minder lief. 
Tot 17 november is er nog aan gesleu-
teld om tot een nog beter resultaat te 
komen, waardoor de films op het NH „63 
opdrachtfestival op zondag 28 novem-
ber ook voor de leden van Videofilmers 
Velsen nog verrassend kunnen zijn. 
Samen met alle andere 1 minuutfilms 
beloofd de laatste zondag van novem-
ber dus weer een mooie dag voor de 
filmliefhebber(ster) te worden. 
 
Rest mij nog u allen, namens het be-
stuur, Prettige Kerstdagen en een voor-
spoedig 2011 toe te wensen met weder-
om een opmerkelijk jaarthema! 
 
Tot de volgende keer, 
uw voorzitter. 

Regelmatig moet ik de uitspraak “Je 
kan altijd nog postzegels gaan verza-
melen” over mij heen laten komen. 
Meestal geschiedt bovenstaande uit-
spraak als voorbeeld voor een nutte-
loze tijdsbesteding. Ik liet het jaren 
gedwee over mij heenkomen en bleef, 
naast het filmen, ook mijn postzegels 
trouw. 
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Verslag: Werkavond “Laat het beeld je verhaal vertellen” 

Gerard opent de avond met ons de in-
dertijd gewonnen en nu gegraveerde 
Interclub NH‟63-wisselbeker te tonen.  
Gerard toont ook nog een mooi kunst-
werkje dat wij als herinnering aan het 2e 
filmfestival in Sneek  hebben overge-
houden. 
 
HermanS heeft zich afgemeld wegens 
ziekte en Katerina komt eerstdaags te-
rug uit Rusland. 
 
Anne heeft salades in de aanbieding 
tegen de bespottelijke prijs van € 0,70. 
De pinda‟s en stengels uit de tas van 
Marijke staan graaigereed. 
 
Dan mag ik uitleggen wat we vanavond 
gaan doen. 
 
De bedoeling is het verhaal: “De Hand-
doek” om te zetten in een scenario en, 
indien er nog tijd over is, een storyboard  
te maken. 
 
Goede raad: „Bedenk eerst uit welk ver-
telperspectief het scenario wordt ges-
chreven‟. 
 
Tijdens deze inspannende werkzaamhe-
den zullen KeesT en Cor een videover-
slag maken dat om 22.30 uur vertoond 
zal worden. Aan de slag! 
 
Er vormen zich spontaan 4 groepjes die 
ik hieronder vermeld t.b.v. het historisch 
Velsen-archief: 
 
Groep 1 
GerardS, Bouke, Tub en José. 
 
Groep 2 
Marijke, Bart en Ruud. 

Groep 3 
Bert, Niek, Margreet en Evert. 
 
Groep 4 
KeesK, GerardH, Anne en Piet. 
 
Het geroezemoes tijdens de werkzaam-
heden wordt om 21.15 uur onderbroken 
door de aankondiging dat Bouke een 
drankje aanbiedt ter gelegenheid van 
zijn verjaardag!  
Net als van de salades wordt hier gretig 
gebruik van gemaakt. 
 
Cor en Kees filmen en interviewen er 
lustig op los en om  22.00 uur  worden 
de scenario‟s door de respectievelijke-
woordvoerders van de groepen gepre-
senteerd. 
 
De groepen hebben zich keurig aan de 
opdracht gehouden en hebben zo beel-
dend mogelijk geschreven. Het is niet 
eenvoudig om de vertelperspectieven te 
ontdekken. 
 
Zo vertelt de ene groep het verhaal uit 
het perspectief van een strandstoel en 
de ander vanuit het perspectief van een 
kat. 
 
Geen van de groepen is aan een story-
board toegekomen.  
 
Gerard stelt voor om naar het videover-
slag te gaan kijken. 
Een inleiding is niet nodig, we weten 
immers waar het over gaat? 

Op het allerlaatste ogenblik ontvingen de leden een kort verhaal: “De Handdoek”, 
dat zou dienen als basis voor de werkavond. Er moest weer gewerkt worden! 
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Nou, dat loopt iets anders dan we den-
ken. 
 
Met een lopende camera nadert het 
team de schaars verlichte ingang van 
ons gebouw. De verslaggever  fluistert 
in de microfoon dat er in dit gebouw 
dingen gebeuren die het daglicht niet 
mogen aanschouwen (of woorden van 
die strekking). 
 
Als de twee de zaal betreden en het 
doel van hun bezoek preciseren, associ-
eer ik dit met de infiltratiepogingen die 
Albert Stegeman in zijn Tv-programma 
uithaalt. 
 
Quasi vriendelijk heeft Kees Stegeman 
de hardwerkende en niets vermoedende 
amateurs wat vragen gesteld om daar-
aan vervolgens een geheel eigen inter-
pretatie te geven! 
 
Zo concludeert hij beland te zijn in een 
lokaliteit van de Falangistische party de 
Valencia en vindt hij de vele snoertjes 
en stekkertjes in ons projectiemeubel 
verdacht veel lijken op een operationele 
fabriek van op afstand te bedienen 
bermbommen (of woorden van die 
strekking), 
 
Ongelooflijk dat hij, terwijl Kees Stege-
man zijn camera op mij richt,  mij ziet als 
de chef van een Turkse afscheidingsbe-
weging!  
 
Terwijl Anne een toelichting geeft op 
onze in aanbouw zijnde 3D-animatiefilm 
waarin een boze Duitser zijn mitrailleur 
tevoorschijn haalt, beweert StegemanK 
dat er een aanslag wordt voorbereid op 
Angela Merkel (of woorden van die 
strekking). 
 
Kortom, we liggen zo‟n 20 minuten dub-
bel van het lachen om  de creatieve 
aanpak van dit duo. 
 
Als onze voorzitter de avond nog even 
evalueert, zijn wij het met hem eens dat 

de avond „leerzaam en toch leuk‟ ge-
noemd kan worden.            
 
Over 14 dagen komen Daniël De Vos en 
zijn echtgenote Jeanette Mortier uit 
Oostende naar “In de Abeel” als hoofd-
gasten in “In de hoofdrol”. 
 
Het duo maakt schitterende reis– en 
natuurfilms! 
 
In het voorprogramma, dat om 19.30 uur 
begint, zullen de films “Jelle” van Fred 
Boeré en “Groeten uit Mokum” van Jan 
van Houten worden vertoond.                                                
Deze films behaalden net geen nomina-
tie voor het NOVA Film Festival.  
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ge-
rard de avond af. 
 
Piet van Eerden 
 
 
Naschrift 
Anne las in de Kampioen van de ANWB: 
 
Asociaal gedrag 
Afgelopen zomervakantie heb ik me 
weer groen en geel geërgerd aan het 
asociaal gedrag van vakantiegangers 
„s Ochtends vroeg houden ze een batte-
rij aan ligbedjes bezet door er een hand-
doek of slipper op te leggen. Vervolgens 
gaan ze lekker naar het strand om pas 
aan het einde van de dag terug te keren 
naar de ongebruikte bedjes. Door dit 
egoïstische gedrag is er voor andere 
mensen gen plek. 
 
Bestaat er geen toeval? 
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Jan had de (goede) gewoonte om na 
het uitspreken van een tekst achterover 
te leunen, met de armen over elkaar, 
waarbij hij een zeer tevreden uitstraling 
liet zien. 
 
Die avond ging er veel, heel veel mis. 
Normaal was het dat de kijkers dat niet 
zouden mogen zien of merken...!  
Natuurlijk, veelal lukte dat, zo niet nu !   

Jan had voor de eerste maal een ver-
hoogde presentatietafel gekregen, we 
keken altijd teveel op zijn tafel, waar het 
meestal een redelijke chaos was.  Van-
daar die verhoging, een practicabel van 
zo'n 25 cm. 
Ook had hij voor het eerst een prachtige 
rijdbare stoel gekregen. 
Wel was men vergeten rondom een 

stootrand aan te brengen. 
Het gebeurde dat hij, na het uitspreken 
van een starttekst voor een filmfragment 
met een verheerlijkt gezicht per ongeluk 
achteruit reed en achterover in de gor-
dijnen verdween.  
 
 
Het enige wat nog bewoog waren de 
gordijnen! Van Jan hebben ze die avond 
niets meer vernomen. 
 
Hemzelf is gelukkig niets overkomen, 
konden we later melden, edoch, de 
schrik in de huiskamers was groot (toen 
nog wel). 
 
Vooral ook bij sommige TV-bazen, die 
onmiddellijke opheldering over het ge-
beurde wensten.  
 
Zoals in die tijd gebruikelijk was, werd 
alles onmiddellijk met de mantel der 
(TV) liefde bedekt. 
  
Naschrift 
Er gebeurde die avond in diezelfde uit-
zending nog véél meer, daarover de 
volgende keer.    
 
Tekst: HermanO 
Foto: eigen archief 
 
  
  
  
  

 

Van de sportredacteur 

We hadden de avonduitzending goed voorbereid.  De presentator, Jan Cottaar, is al aan-
wezig en zit achter zijn presentatiedesk wat teksten  door te nemen.  Achtergrond gedekt 
door geplooide grijze gordijnen, zoals altijd. 
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Verslag: “In de hoofdrol” 

„Hartelijk welkom op deze 6e editie van “In de hoofdrol”. Vorig jaar meldde ik dat we voor-
nemens waren te stoppen met deze activiteit die we onder auspiciën van NH‟63 en de 
NOVA al 5 jaar organiseren. Van verschillende kanten werd ik kort na deze uitspraak 
benaderd om daar van af te zien! Iedere keer weer waren de vele bezoekers enthousiast 
over de prachtige films die ze hadden gezien, extra toegelicht door de gastfilmer. 
Na ampel overleg heeft het Velsenbestuur dan ook besloten door te gaan. En zo zijn van-
avond onze eregasten Daniël De Vos en zijn echtgenote Jeannette Mortier uit Oostende. 
In het voorprogramma worden 2 films vertoond die net geen nominatie voor het NOVA 
Film Festival hebben behaald: Groeten uit Mokum van Jan van Houten en Jelle van Fred 
Boeré. 
Een speciaal woord van welkom aan Louis en José Meulders uit Oostende die als club-
genoten en supporters  van Daniël en Jeannette zijn meegekomen‟, 
 
Daarna geeft voorzitter Gerard Swets de microfoon over aan Piet van Eerden die in zijn 
functie van voorzitter van NH‟63 de avond verder zal leiden. 

Operator Bouke Jasper start de film van 
Jan van Houten Groeten uit Mokum en 
de aanwezigen kunnen bijna niet nala-
ten vanaf het begin mee te neuriën of  
de maat te “stampen” op het zeer be-
kende liedje van Tol Hansen. 
 
Jan vertelt dat hij in dit geval tegelijker-
tijd vanuit de muziek en het beeld heeft 
gewerkt. Verschillende dagen is hij voor 
opnamen naar Amsterdam geweest. Hij 
parkeerde zijn auto in de buitenwijken 
van de stad en filmde op allerlei mar-
kante locaties. 
 
Een fijne film waarin je steeds meer 
details ziet voorbijkomen.  
Een hartelijk applaus van de bezoekers 
is zijn beloning. Volgende film. 
 
Na de vertoning van Jelle legt Fred  
Boeré desgevraagd uit dat hij er in de 
verhaalstructuur voor gekozen heeft om 
pas vrij laat in de film gewag te maken 
van het feit dat zijn hoofdpersoon ,de 
jonge Jelle, een autist is. 
Fred heeft niet alleen muziek van Pink 
Floyd gebruikt omdat hij daar zo‟n lief-
hebber van is, maar vooral omdat hij 
vindt dat beeld en muziek elkaar zo 

mooi aanvullen. Applaus! 
 
In de eerste pauze gaat Bart als een 
volleerd horecaman met hapjes rond, 
worden koffietjes en drankjes genuttigd 
en dan is het half negen, tijd om onze 
hoofdgasten te verzoeken zichzelf voor 
te stellen. 

Daniël en Jeannette maken samen hun 
films, waarbij Jeannette zich vooral be-
zighoudt met het geluid en de montage.  
Tot voor 5 jaar realiseerde het duo  
voornamelijk toeristische documentaires 
terwijl zij zich daarna vooral bezig heb-
ben gehouden met het maken van 
natuur-documentaires. Met hun films 
werden zij menigmaal laureaat op  
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regionale, nationale en internationale 
wedstrijden en festivals. 
 
Vanavond zullen zij 4 films vertonen. 
 
IJsland de fluitketel van Europa 
Na een op de maat van de muziek ge-
sneden introductie met beelden van 
watervallen, spuitende geisers, land-
schappen, enz. enz. komen we in rusti-
ger vaarwater. 

De prachtige beelden, gecombineerd 
met een uitstekende voice over, geven 
mij zo‟n vrij gevoel dat ik mij voorneem 
om mettertijd ook naar IJsland op va-
kantie te gaan. 
 
De stoom blazende rots in de vorm van 
een fluitketel, verklaart de verhullende 
titel van de film. 
 
Op de vraag hoe men in België toch 
altijd aan die goede tekstsprekers komt, 
antwoordt Daniël dat hij al 23 jaar met 
dezelfde inspreker werkt. 
In 1987 hoorde hij iemand op de BRT 
een tekst inspreken en hij wist meteen: 
die man gaat mijn film inspreken! 
Uiteraard kwam hij het adres  van de 
man niet via de BRT aan de weet, maar 
omdat hij toentertijd kantoordirecteur bij 
een bank was, wist hij toch aan zijn 
adres te komen. 
 
Na een telefoontje ontmoetten zij elkaar,  
er werden wat films bekeken en vanaf 
dat moment zou Wilfried Haesen alleen 
de films van onze 2 amateurfilmers in-

spreken! Voilá, zo simpel is dat! 
 
„Ik vraag mij al jaren af waar jullie toch 
altijd zulke mooi zinnen als: 
„IJsland verwarmt zich aan de boezem 
van Europa‟ vandaan halen‟. 
 
Jeannette licht toe dat zij zeer geïnte-

resseerd is in taal en er veel over leest. 
En dan ontstaan dit soort teksten. 
 
In mijn hart ben ik een beetje jaloers op 
de mooie stem en die bloemrijke taal. 
Gauw maar weer verder! 
 
Een waardevol stukje natuur 
Deze natuur-documentaire is opgeno-
men in een natuurgebied rond Brugge. 
 

Prachtige opnames van o.a. allerlei 
soorten vogels. Maar het lievelingetje 
van D&J is de ijsvogel. 
 
Dat je niet zomaar een natuurfilm 
maakt, wordt haarfijn uit de doeken ge-
daan. 
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Ook in de 2de pauze wordt druk gepraat 
over het gebodene. 
Bart haalt steeds weer lekkere hapjes 
uit een of andere schuilplaats en de 
knabbels van Marijke smaken prima bij 
de respectievelijke drankjes.  
 
Maar, om binnen de beschikbare projec-
tietijd te kunnen blijven (het lijkt de  
NOVA wel), moeten we weer beginnen! 

 
El corazon del Sur 
Na een uitgebreid bezoek aan de stad 
van de tango, Buenos Aires, wordt de 
stilte van de natuur opgezocht en ko-
men we steeds meer in het Zuiden van 
Argentinië terecht. 
 
Het fotografisch oog van Daniel ontdekt 
een prachtig landschap met reuze cac-
tussen, de zandsteenbergen en het 
Tierra de Luego (Vuurland). Maar het 
allermooiste moet nog komen: het Isla 
de los Lobos, waar ooit de “Beagle” 
afmeerde op haar reis rond de wereld. 

Zeeleeuwen, aalscholvers, sternen en 
nog veel meer dat de natuur te bieden 
heeft: ons duo heeft er een scherp oog 
voor! 

Tijdens het korte interview wordt duide-
lijk dat de liefde voor de natuur er toe 
leidt dat ze steeds meer van reisverslag 
naar natuurfilm over willen gaan. 
De laatste film van de avond getuigt 
daarvan. 
 
Holderdebolder naar de polder 
Deze keer zijn de cineasten dichtbij huis 
gebleven. Vele dagen lang werd voor 
dag en dauw het Belgische natuurge-
bied de Uitkerkse Polder bezocht. 

 
De titel van de film is creatief en verhul-
lend.  Meestal van te voren bepaald, 
maar soms ook holderdebolder, rukte 
het duo uit.  
Bij het zien van de vele soorten vogels 
en ander moois in de polder, vraag ik 
mij af of er ook in onze IJ-polder  zoveel 
te ontdekken is. 



11 

 

We maken o.a. kennis met  wijze uilen 
en hun jongen.  

De liefhebbers watertanden! 
 
De ijsvogeltjes, in het begin van de film 
prominent aanwezig, raken wat uit 
beeld. Zij moeten plaats maken voor 
andere vogels.  
Ze komen echter toch nog terug en dat 
doet ons goed.  Piet Nijssen vertelt mij 

dat hij grote bewondering heeft voor het 
shot waarin een op een rietstengel lan-
dend ijsvogeltje het beeld in wordt 
“gewipt”. 
 
Ik ben het volledig met hem eens en 
zou dit “Het shot van de avond” willen 
noemen. 
 
Dan geef ik graag het woord aan voor-
zitter Gerard.                              
 
Deze bedankt op de zijn bekende ma-
nier onze twee hoofdrolspelers. 

Jeannette ontvangt een boeket bloemen 
en Daniël een heerlijke gerookte zalm. 

Maar ook Louis en José Meulders, drij-
vende krachten achter alles wat filmt in 
België, krijgen een groot applaus voor 
hun belangstelling voor deze avond. 
 
Jan van Houten en Fred Boeré, hoofd-
rolspelers in het voorprogramma,  wor-
den door Bart in de bloemetjes gezet.      

 
Tenslotte bedankt Gerard alle aanwezi-
gen en hij belooft dat Videofilmers  
Velsen volgend jaar opnieuw een uitste-
kende filmer zal uitnodigen voor “In de 
hoofdrol”. 
 
Onze Belgische vrienden zullen in Hotel 
Akersloot overnachten en de volgende 
dag weer naar de Koningin van de Bel-
gische badplaatsen „Oostende‟, terug 
keren. Het was een mooie avond! 
 
Tekst: Piet van Eerden 
Foto‟s: Herman Ottink en Piet van Eerden 
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8 x Goud op NOVA Film Festival ... een drieluik 

Als we die vrijdag in de omgeving van 
Rijswijk toeren, is het nog 167 kilometer 
naar Terneuzen. „De NOVA komt naar 
je toe‟, is het credo al jarenlang. Nou ja, 
dat geldt dit jaar dan voor Cor Sol en 
zijn mannen en vrouwen die deze keer  

de organisatie op zich hebben geno-
men. 
 
Prima volkje daar in Zeeland. Geen zee 
te hoog, geen moeite teveel. 
 
Ruud, Bouke en ik, de Voorbereidings-
commissie van de NOVA, hebben hen 
daarbij zoveel mogelijk geholpen en we 
zijn daarvoor al een paar keer naar Vlis-
singen geweest om gezamenlijk te ver-
gaderen. 
 
Dat waren niet alleen praktische bijeen-
komsten, maar ze waren ook gezellig. 
Koffie met echte Zeeuwse bolussen, je 
kent dat wel. 
 
„Na 400 meter de tweede afslag”, roept 

Deze keer een uit drie delen bestaande 
impressie van het NOVA Film  
Festival. 
 
Omdat Ellen op dinsdag vóór het NFF 
letterlijk van de trap was gevallen en de 
daarbij behorende pijn zaterdagnacht 
wel heel grote vormen aannam, werd 
zondagochtend besloten om naar huis te 
gaan. 
Een voortijdig einde dus van dit mooiste 
filmfestival van het jaar, 
 
Vandaar ook dat  deze impressie opge-
tekend is door Piet van Eerden, Evert 
Bakker en Kees Tervoort. 
 
Wij proberen ons te beperken tot respec-
tievelijk vrijdag en zaterdag (Piet), zater-
dag en zondag (Evert) en de techniek 
(Kees).  
 
Of, filmisch gezegd: de impressie wordt 
belicht vanuit 3 vertelperspectieven. 
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“zij”, vanaf de voorruit. 
 
We naderen ondertussen de tunnel on-
der de Schelde.  
 
Ellen stuurt als een grote kerel en voor-
dat we het weten zijn we “onderwater”.  

Ondanks dat zij een gevallen vrouw is, 
en het deze keer wat moeizamer gaat, 
weet zij in no time vanuit onze valiezen 
de klerenkast in onze kamer in Hotel 
Churchill te vullen en spoeden wij ons 
naar de bar. 

Enkele trouwe bezoekers zijn reeds 
gearriveerd en voorzitter Ruud van der 
Horst lijkt Jan en Mary Dekker uit te 
leggen hoe het allemaal in elkaar zit. 
 
Cor, Bouke en Kees zijn vanaf een uur 
of drie al aan het opbouwen in het thea-
ter en we besluiten om meteen maar 
een tafel voor zes te reserveren  voor 
het diner. Uiteraard schuift Marijke ook 

aan!    
 
Als de mannen zijn gearriveerd, het is 
ondertussen bij negenen, genieten we 
van een goede maaltijd. De sterke ver-
halen gaan over tafel. Brommende ge-
luiden, vreselijke valpartijen, langere 
files dan ooit, enz., enz, 

 
Bouke heeft niet alleen verstand van 
techniek maar ook van afrekenen voor 
en met iedereen.      
 

De volgende dag zorgen we ervoor dat 
we tijdig in het theater zijn om de ope-
ning niet te missen. 
Als Ellen bij het openen van een van de 
autodeuren een onverhoedse beweging 
maakt, scheurt zij een rib! 
Vanaf dat moment kan ze zich nauwe-
lijks bewegen. Wat een tegenvaller! 
 
Ze houdt moedig vol. 
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Omdat alle films vanaf brons  gedraaid 
moet worden, zit de organisatie behoor-
lijk in haar maag met de daarvoor be-
schikbare projectietijd. Die is alleen toe-
reikend als de juryrapporten niet worden 
voorgelezen. 
Tussen de films door worden snel de 
medailles uitgereikt en wordt direct de 
volgende film gestart. 
 
Nou vind ik dat “even snel” na iedere 
film de medailles uitreiken al niets, dat 
moet echt een van de hoogtepunten van 
het festival zijn, maar nu door omstan-
digheden de juryrapporten ook al niet 
kunnen worden voorgelezen,  wordt dit 
onderdeel een kille bedoening. Van 
enige sfeer is nauwelijks sprake.  
Dat dit nooit meer mag gebeuren moge 
duidelijk zijn. 
 
De organiserende ZEEVA heeft alles tot 
in de puntjes geregeld. Zo heeft  de 
horeca de lunch keurig verpakt in ge-
baksdozen en  binnen een mum van tijd 
doen de ca 250 aanwezigen zich te 
goed aan allerlei lekkers! 
 
Een flink aantal Velsenleden is aanwe-
zig en geniet van het grote aanbod 
mooie films. De projectie op het immen-
se 4 x 6 meter scherm is nog nooit zo 
mooi geweest. 

We missen onze „Dudok en Velsen‟  van 
Margreet en Evert. De film behaalde 
Eervol en kan ook door het tekort aan 
projectietijd niet worden vertoond.  

Tijdens het feestelijk diner in ons hotel, 
waaraan zo‟n 90 personen “aanzitten”,  
vermaken we ons prima. Het is dan ook 
al heel laat als we onze kamer hervin-
den. 
 
Ellen slaapt die nacht niet. De pijn is 
dermate dat we de volgende dag beslui-
ten naar huis te gaan. 
We nemen afscheid van onze filmvrien-
den en zijn om 16.00 uur thuis. 
 
De volgende morgen staat de uitslag op 
de website. We hebben heel wat ge-
mist. 
 
Ellen is na een paar dagen weer aan de 
slag gegaan. Onze apotheek draait een 
goed jaar. De verkoop van paracetamol 
neemt vormen aan. 
 
Tekst en foto‟s Piet van Eerden 
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Op zaterdag zien we, Niek en ik,  al drie 
films die een gouden nominatie hebben 
gekregen. Ik was geraakt bij het zien 
van de film “Bloem” van Huub Bervoets. 
„Een ontmoeting tussen twee mensen 
die tot een uitzonderlijke relatie leidt‟. 
Een schitterende film.  

Het aanbod op de zaterdag was zo 
groot dat we pas om 20:15 uur konden 
genieten van een uitgebreid buffet.  

We zaten aan de tafel van de organise-
rende AO: “ZEEVA” en konden uit hun 
mond horen dat het allemaal prima ver-
liep. Na een heerlijke avondwandeling 
over de dijk, doken we om 24:00 uur in 
bed.  

We stonden op met de gedachte: heb-
ben we het mooiste al gehad!  

Na een uitgebreid ontbijt en genietend 
van een prachtig uitzicht over de Schel-
de, volgden we het pad over de dijk 
naar het Scheldetheater. 

We waren te laat voor de opening van 
Ruud van der Horst om 9:30 uur. In het 
eerste blok hadden al 2 films met de 
nominatie goud gedraaid. 
 
Na de middag kregen de mensen die de 
“cursus” jureren hadden gevolgd hun 
diploma en zijn geaccordeerde juryle-
den van de NOVA. Voor onze club is 
Niek Mannes geslaagd en hij kan aan 
de slag. Ik wens hem heel veel succes.  

Daarna was de uitreiking van de UNICA 
-medaille aan Wim Tulp uit Zeeland. Hij 
heeft zich zéér verdienstelijk gemaakt 
voor het amateurfilmen in ons land.  
Ook de winnaars van de eenminuutfilms 
2010 werden in het zonnetje gezet. 
 
In het tweede blok weer twee films met 
goud. Hier werd ik geraakt door de film 
“Morgen zal alles anders zijn” van René 
Roeken. „De film laat uitvoerig de brui-
loft van een Nepalese vrouw zien‟. Een 
zeer aangrijpende film vooral als je be-
denkt dat het de mooiste dag uit je le-
ven zou moeten zijn.  
 
Na een korte pauze het laatste blok met 
daarop volgend de prijsuitreiking. Ook in 
dit blok een film met goud.  

Het laureaat 2010 gaat naar de op één 
na laatste film “Vlaardingervaart” van 
Mieneke Meij. „Het verhaal gaat over de 
alleenstaande moeder Johanna en haar 
thuis wonende zoon Teun. Dan komt 
Margot in beeld en er ontstaat een   

Jammer! Onze film „Dudok en Velsen‟ 

kreeg een eervolle vermelding op het 

NOVA Film Festival. Dus geen projectie 

op het grote scherm in het prachtige 

Scheldetheater te Terneuzen. Het is een 

kleine troost als je bedenkt dat er nog 

eens 10 films een eervolle vermelding 

hebben gekregen. Het niveau was bij-

zonder hoog en er zaten ware juweeltjes 

van films bij.   
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relatie tussen deze twee mensen”. In het 
juryrapport staat GOUD!!! Met als opmer-
king: „Deze film verdient een plekje op het 
Werelderfgoed van de Amateurfilm‟. 
Zelf had ik gekozen voor de film van René 
Roeken maar de jury heeft gesproken.  
 
In deze twee dagen hebben we 35 films 
bekeken waarvan er 8 goud waren. Het 
niveau lag hoog maar ik heb geen één film 
gemist, ik heb genoten. 
 
De speciale prijs voor de beste vrouwelijke 
cineast was voor Mieneke Meij en werd ter 
beschikking gesteld door Ineke Essing.  
 

De speciale prijs voor de film waarin de 
emotie goed is overgebracht naar de kijker 
ging naar: “Door god gescheiden” van Ton 
Kraayenvanger. Deze prijs is ter beschik-
king gesteld door ZEEVA. 

De prijs voor de beste nieuwkomer ging 
naar Sander Looijenga voor “Dans van de 
koffiekruimels”. Deze werd ter beschikking 
gesteld door Jan Schoonen. 

Veel lof voor het organisatieteam, het pro-
jectieteam en allen die hadden meegewerkt 
aan dit NFF 2010. 
 

Evert Bakker 

 

En toch… Al zo‟n ruime 
twintig jaar vormen Bouke, 
Cor en ik de nh‟63-
Technische Dienst.  
 
Wij, nou ja, voor het groot-
ste gedeelte zij, zorgen 
ervoor dat op onze festivals 
de films zo mooi mogelijk 
op het scherm komen qua 
beeld (Bouke) en geluid 
(Cor). Ikzelf zorg voor de 

titeldia‟s, bedien meestal 
de lichttafel en heb de co-
ördinatie van de TD.  

In naam dan, want er hoeft 
nog maar zelden gecoördi-
neerd te worden. In deze 
twintig jaar zijn we aardig 
op elkaar ingespeeld ge-
raakt. De grote problemen 
die zich kunnen voordoen 
bij het draaien van een 
festival, zoals beamers die 
zich niet willen laten afstel-
len, geluidstafels die alle 
diensten weigeren, DVD‟s 
die in geen enkele player 
iets van hun inhoud willen 
blootgeven of presentato-
ren die dwars door de afti-
teling van een film heen 
tetteren (ha die Sander!) 
zijn in die lange tijd alle-
maal al wel eens voorbij 
gekomen. Meestal worden 
ze in no time door Bouke 
en Cor opgelost (afkloppen 

alstublieft!) en als het al 
een keer niet meteen lukt, 
dan komt mijn mooiste 
moment van het festival, 
dan mag ik namelijk het 
publiek toespreken!                      

The voice from the dark! 

Heerlijk! Nee, tegenwoor-

dig gaat het om de subtiele 

zaken, zoals bijvoorbeeld 

licht in de zaal dimmen, 

iets daarna spots op het 

podium weg, met tegelijker-

tijd een fade out van de 

titeldia en fade out van het 

achtergrondmuziekje, ter-

wijl op dat exacte moment 

de film begint. Er mogen 

geen zwartjes of stiltes 

vallen! Als dat lukt, dan 

zitten wij gedrieën echt te 

genieten. Dat is samenwer-  

NOVA Film Festival 
door technische ogen 

 
Als u deze titel leest en 
dan ook even kijkt wie dit 
stukje geschreven heeft, 
dan zult u onmiddellijk 
denken: “Huh, techniek 
door Kees Tervoort? Dat 
kan onmogelijk!”. In zeker 
opzicht heeft u volkomen 
gelijk. Ik blijf over het al-
gemeen graag zo ver mo-
gelijk verwijderd van de 
echte techniek. Aantallen 
pixels, DVI-aansluitingen 
of compressor/limiters 
kunnen mij meestal niet 
zo boeien, ik snap er ook 
meestal niet veel van. 
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 king in optima forma! 
 
Jaren geleden alweer, zijn 
wij gepromoveerd van 
nh‟63-TD tot NOVA Projec-
tieteam.  

 
Dit gebeurde in de tijd dat 
het NOVA Film Festival 
niet meer steeds in dezelf-
de stad plaatsvond, maar 
ging rouleren tussen de 
diverse AO‟s (Aangesloten 
Organisaties oftewel  
regio‟s). “De NOVA komt 
naar je toe”. Allemaal leuk 
en aardig natuurlijk, maar 
dat betekende ook dat het 
festival voortdurend ge-
draaid zou worden door 
min of meer onervaren 
technici, die elk jaar op-
nieuw het buskruit gingen 
uitvinden en elk jaar op-
nieuw tegen dezelfde pro-
blemen zouden oplopen. 
Onwenselijk natuurlijk! Het 
toenmalige NOVA-bestuur 
heeft toen bedacht dat het 
beter zou zijn om steeds 
hetzelfde team de verant-
woordelijkheid te geven 
voor de techniek van alle 
NOVA-festivals. Een soort 
rondreis-TD. En dat waren 
wij dus! 
 
En zo kwamen wij op vrij-
dag 5 november jl. om 
15.15 uur, gelijktijdig aan in 
Terneuzen voor de 2010 
editie van het NOVA Film 

Festival, voor de allereer-
ste keer georganiseerd 
door de ZEEVA. 
 
Vrijdag, zult u vragen, het 
festival was toch op zater-
dag en zondag? Jawel, dat 
is ook zo, maar de indruk-
wekkende hoeveelheid 
apparatuur die we tegen-
woordig meenemen naar 
een festival, Bouke heeft 
daarvoor zelfs een grotere 
auto moeten aanschaffen, 
vraagt om een aanzienlijke 
opbouwtijd. In dit geval 
vanaf vrijdagmiddag drie 
uur.  
 
Dat rondreizen door de 
regio‟s brengt ook met zich 
mee dat we in theaters van 
allerlei pluimage terechtko-
men en vooral ook toneel-
meesters van alle soorten 
tegenkomen. Bouke, die 
met o.a. Piet in de voorbe-
reidingscommissie voor het 
NOVA-festival zit en vanuit 
dien hoofde altijd al ruim 
van tevoren een inspectie 
van het theater en bijbeho-
rend personeel heeft uitge-
voerd, had het al gezegd 
en hij had gelijk! Dit Schel-
detheater in Terneuzen 
was werkelijk  van grote 
klasse en de toneelmeester 
een toonbeeld van behulp-
zaamheid. Grote klasse, 
complimenten voor de 
Zeeva! 
 
Voor de eerste keer projec-
teerden we in Full HD met 
alles erop en eraan. Dat 
betekent dat er een DV-
speler, HDV-speler, hard-
diskrecorder, Blu-ray-
speler, Dvd-speler en lap-
top (met DVI-verbinding, 

(jawel daar is ie!) aangeslo-
ten werden op de gloed-
nieuwe, door nh‟63 aange-
schafte HD-mixer, die op 
zijn beurt weer contact 
weet te maken met een 
super-de-luxe, grootvermo-
gen HD-beamer en een 
monitor waarop alle in-
gangssignalen tegelijk 
zichtbaar werden.  
Dit fraaie geheel is middels 
een instelbare geluidsver-
trager en ontelbare touw-
tjes weer verbonden met 
de geluidstafel van Cor, die 
daar ook nog eens een 
stuk of drie microfoons bij 
plugt en er zijn laptop op 
aansluit, die weer is ver-
bonden met een externe 
harde schijf voor de mu-
ziekjes. 
Daarvan heeft hij er een 
miljoen of zo bij zich! Ik 
neem nog wel eens een Cd 
met muziek mee met de 
vraag of dat afgespeeld 
kan worden. Vroeger was 
er gewoon een Cd-speler, 
maar tegenwoordig wordt 
elke meegebrachte Cd 
gulzig geript naar de harde 
schijf, zodat het vanaf dat 
moment ook niet meer mijn 
muziek is.  
Vervolgens worden beeld- 
en geluidskabels gelegd 
van de mixer en de ge-
luidstafel naar de foyer van 
het theater, zodat ook voor 
toevallig niet in de zaal 
zittende toeschouwers het 
festijn in de zaal te volgen 
blijft. Waarna de lampjes 
en de bijbehorende trans-
formator een plaatsje krij-
gen. Tegen die tijd ziet het 
er achter  en onder onze 
tafel uit als een middelgrote  
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elektriciteitscentrale.  
 
En dan het grote moment: 
hoe is het beeld en het 
geluid? Het beeld, op het 
grote scherm (echt groot!) 
was werkelijk een plaatje, 
nog nooit zo mooi gezien! 
Het geluid? 
De tijdens de laatste fase 
van het opbouwen ge-
speelde muziek klonk veel-
belovend, de geluidsinstal-
latie van het theater was 
fenomenaal! Dan nog even 
het geluid van de films con-
troleren, kan niet veel mee 
mis gaan, zou je denken, 
toch? Toch wel! Een bui-
tengewoon storende brom 
ontsierde het tot dan toe zo 
mooie geheel. „Oh, een 
aardlus‟, wist Bouke te 
melden, „even wat stekkers 
omzetten‟. 
 
Weet u hoeveel stopcon-
tacten, door middel van 
verlengsnoeren, onder 
onze tafels liggen? Een 
stuk of veertig! En ook alle-
maal in gebruik. Dus „wat 
stekkers omzetten‟ klinkt 
simpeler dan het is. Toch 
maar doen. En een nieuwe 
kabel van de geluidstafel 

naar de boxen op het podi-
um, en een andere naar de 
foyer. Nog steeds brom! 
Alle stekkers er weer in. 
Oorspronkelijke kabels er 
weer in. Dan maar één 
voor één players uitzetten 
en kijken wanneer die 
brom ophoudt. Maar ook 
als alle apparaten uit zijn 
bromt het nog steeds. „Ja, 
dat kan!‟, zegt Bouke (??). 
Alles demonteren dus 
maar! Gewoon opnieuw 
beginnen! Geeft niks, we 
waren pas een uur of vijf 
bezig! Piet en Ellen, die om 
acht uur een tafeltje in het 
restaurant van ons hotel 
hadden besproken, kunnen 
best nog even wachten.  
 
Ok, alles opnieuw aange-
sloten. Deze keer zorgvul-
dig alle aardcontacten ver-
meden en vol verwachting 
klopt ons hart. Hebt u ook 
wel eens de neiging om 
ongefundeerd, zinloos ge-
weld te gebruiken? Ik wel. 
Want we hadden nog nooit 
zo‟n persistente brom mee-
gemaakt. He theater werd 
er van top tot teen mee 
gevuld. Cor zei nog dat het 
onmogelijk aan zijn kabels 

kon liggen, want die ge-
bruikte hij al járen. Je zou 
toch van zo‟n ervaren ge-
luidsman verwachten dat 
hij wel eens van het feno-
meen slijtage heeft ge-
hoord. Toch maar even 
vervangen door andere 
en… een zalige stilte ver-
vulde ons hele wezen. Alle 
geluid kwam daarna knis-
perend van helderheid en 
zonder enig storend ele-
ment tot ons. 
Als onze blikken in de rich-
ting van Cor veren waren, 
dan vloog hij als een ade-
laar! Maar we hebben af-
gesproken er niet meer 
over te praten, over schrij-
ven hebben we het niet 
gehad! 
Piet en Ellen hadden, 
trouw als ze zijn, inderdaad 
op ons gewacht. Lekker en 
gezellig gegeten en mor-
gen een geweldig festival. 
Nou maar hopen dat de 
voorzitter zijn toespraakje 
niet begint met: „Welkom 
allemaal, het zal vandaag 
een héle zit worden…‟. 
 
Kees Tervoort 
Foto‟s: ZEEVA, Piet van 
Eerden en Ronald Turba 
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Gerard opent de avond om 20.15 uur. 
Ruud, KeesT en Piet zijn jarig geweest 
en dat betekent dan gratis drank. 
 
Met Tub gaat het goed gezien de om-
standigheden van dat moment. Hij heeft 
wel wisselende dagen, dus hij kon he-
laas niet op deze avond komen. Gerard 
heeft namens de club een bloemetje 
gestuurd. 
We gaan 4 groene films bekijken en 
bespreken. 
 
De eerste film is: “Notenolie” van Fred. 
Men vond het in het algemeen een goe-
de sfeervolle film over het maken van 
notenolie door een Frans echtpaar op 
een afgelegen boerderij in een mooi 
Frans landschap. 
Margreet vond de film, informatief, 
prachtig, elk beeld vertelt een verhaal, 
goede muziek, een complete film. 
HermanS vond het jammer dat ze net 
boven de camera kijken als ze wat ver-
tellen naar de kijker, maar de film is 
fantastisch. 
KeesT had de bomen meer willen zien 
schudden (een kleinigheid), de muziek 
een beetje treurig, droevig. Fred wilde 
daarmee de melancholie benadrukken. 
Bart vond de hulpmiddelen en de ma-
chinerie fantastisch weergegeven. 
José vond de muziek een goede keuze. 
Allemaal vonden we het een prachtige 
sfeervolle film. De film laat het oogsten 
van de noten zien, het wassen, drogen, 
opslaan en na een paar maanden het 
persen van de noten, wat deze keer 
maar 40 liter olie opbracht. 
Fred vond het wel jammer dat er niets 
spannends gebeurd, bv. een brandje of 
dat de warendienst de olie afkeurt of 
nog erger dat de 40 liter olie op de 
grond valt. 
 
Pauze, gratis drinken en proosten op de 

jarigen. 
 
De tweede is een groene film van 
Katerina: “Lieve Osi”. 
De film gaat over de poes Osi over een 
periode van 3 jaar. Een reportageachti-
ge film over de speelse. ondernemende 
Osi die in de tuin alles onderzoekt,       
De film wordt ondersteund door afwisse-
lende muziek. De kattenliefhebbers von-
den de film niet te lang, de anderen 
vonden dat wel. 
Margreet geeft het advies om bepaalde 
fragmenten zo samen te voegen dat er 
een klein verhaaltje in zit en wat onder-
steund wordt met passende tekst. 
HermanS vraagt aan de club meer com-
mentaar omdat hij de film veel te lang 
vindt en dat het niet bij Katerina over-
komt als hij het alleen vertelt. 
Piet vindt dat de film filmisch gezien 
beter gemonteerd kan worden waardoor 
hij ook korter wordt. 
Peter adviseert dat de muziek beter van 
1 cd gebruikt kan worden, zodat er geen 
verschillende muzieksoorten ontstaan 
die door elkaar gebruikt worden zoals 
dat bij Lieve Osi is gedaan. 
Ruud vraagt of er live geluid was. Data 
was er wel, doch dat kon niet gebruikt 
worden vanwege het vele verkeersla-
waai. 
Kees vond als de doelgroep bv. de 
buurvrouw is (eigenaresse van Osi) dat 
de film daarvoor heel geschikt is, maar 
voor de filmclub als doelgroep niet zo.  
Nieuwe titel zou kunnen zijn “Mispoes”. 
 
De derde groene film is van José: 
 “Een dag op het water met Mokum”. 
Een filmverslag over een boottocht op 
de Amstel met aan boord het koor 
“Mokum”. 
Kees is gek op Amsterdam, boten en 
water, maar twee accordeons is wel 
veel. De boot gaat van links naar rechts 

 

Verslag: ‘Groene films’ 
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door het beeld en dat wisselt steeds, waar-
door het wat verwarrend wordt. 
Gerard: waar het koor over zingt 
(Amsterdamse liedjes) is niets van te zien. 
De combinatie boot en Amstel is wel in de 
film aanwezig. 
Piet:de dag op de boot en filmreportage is 
geslaagd, niets aan doen, zo laten, kopieën 
maken en aan de mensen op de boot ge-
ven. 
 
Pauze, weer een gratis drankje van de jari-
gen. Proost. 
 
De vierde groene film is van Piet: 
 “De Schuilplaats”. 
De film was een opdracht uit de cursus 
Beeldtaal en Decoupage,  gegeven door 
Hans Hylkema. 
                                                                  

Piet en Herman Ottink spelen de hoofdrol in 
deze thriller.  
 
Men kon hier weinig over zeggen, geen 
commentaar of advies. Piet vertelde wat 
komische momenten die er tijdens de opna-
men gebeurden. 
De film moest in de camera gedecoupeerd 
worden. Peter merkt tussendoor op dat hij 
de regel – wie – wat - waar, mist. 
Men vond het wel knap dat de film in de 
camera is gedecoupeerd en in 1 uur is op-
genomen. 
 
Er wordt nog wat nagepraat over de 1 mi-
nuutfilms en hoe het met de vorderingen 
van de films is. 
Gerard sluit de avond om 22.45 uur af. 
 
Cor van der Plaat   
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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 

 

Kopij Beeldspraak 

 

En route 

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

22 en 29 september : Herman Ottink en Piet van Eerden leiden de  
                                    “Jurycursus voor gevorderden” voor NH‟63/NOVA in “In de Abeel”. 
 

28 september  : Piet van Eerden verzorgt de 1e cursusavond 
                                    “Verlichten en belichten” bij Videoclub Heerhugowaard.  
                                    Wordt vervolgd. 
 

  4 oktober  : Piet van Eerden houdt een inleiding bij Film– en Videoclub 
                                    Aalsmeer op hun jaarthema “De speelfilm”. 
 

28 oktober  : Bert Nieboer  met zijn geluidscursus bij Lumière in Eindhoven. 

Na het volgen van de beginners– en gevorderden jurycursussen bij NH‟63 en de NOVA-
jurycursus die werd afgesloten met een pittige toets, mag Niek zich vanaf 7 november        
„Geaccordeerd NOVA-jurylid‟ noemen. 
Tijdens het NOVA Film Festival werden 8 nieuwe juryleden in het zonnetje gezet door de 
voorzitter van de NOVA, Ruud van der Horst.. 
 
Van harte proficiat! 
 
Onze club telt nu 5 geaccordeerde juryleden: Piet van Eerden, Niek Mannes, Herman 
Ottink, Gerard Swets en Kees Tervoort. 

 

Niek Mannes  geaccordeerd NOVA-jurylid  
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76 Eenminuutfilms in Wormerveer 

Ruim een jaar geleden ontvin-
gen de 18 aangesloten clubs de 
opdracht om 5 eenminuutfilms 
te maken op de thema's: 
 

 Andere tijden 

 Anno nu 

 Jaloezie 

 Liefde is … 

 Misverstand 

 
De oogst is binnen! 
 
Er zullen zondag 28 november 
aanstaande liefst 76 films wor-
den vertoond in de Theaterzaal 
van La Brèche in Wormerveer! 
 
Er wordt de jury gevraagd om in 
elke categorie de nrs, 1, 2 en 3 
aan te wijzen. 
De jury bestaat uit: Marianne Narold, theaterconsulente bij De Kunst, Gabriël de Leeuw, 
freelance cameraman en geaccordeerd NOVA-jurylid en Gerard Langeveld, amateurfil-
mer en voorheen verschillende keren deelnemer aan de World One Minute Movie Cup. 
Er wordt  door NH‟63  rekening gehouden met 3 minuten per film (incl. jurering). 
 
Er wordt begonnen om 10.30 uur en als de prijsuitreiking gedaan is zal het ongeveer 
17.30 uur zijn.  
 
Volgend jaar zal op zaterdag 14 mei het NOVA Eén Minuut Film Festival worden georga-
niseerd door NH‟63.  
Als we er nu eens van uitgaan dat er uit NH‟63 50 en vanuit de rest van ons land nog 
eens 50 films worden ingeschreven, dan zou dat wel eens een te gek festival kunnen 
worden! 
Zover is het echter nog niet. 
 
Onze werkgroepen hebben hun best gedaan met: 
 

 Vooruitgang (Andere tijden) 

 Tijdnood (Anno nu) 

 De egoïst (Jaloezie) 

 De foto (Liefde is …) 

 Taxi (Misverstand) 
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25 november : Vladimir Murtin op bezoek met “Beeldende films” 
28 november : opdrachtfestival „Eenminuutfilms‟ in Wormerveer 
  9 december : Cor van der Plaat met “Kadrering en beeldcompositie” 
23 december : slotavond 
 
2011  
Tijdens de jaarvergadering wordt het jaarthema en het programma voorgelegd 
aan de leden. 
 
  6 januari  : Jaarvergadering 
15 en 29 januari : NH‟63-cursus “Cameravoering” o.l.v. Steven Geldof 
20 januari  : 
  3 februari  : 
17 februari  : 
  3 maart  : 
  9 maart  : UNICA-films 2010 bij Film– en Videoclub Aalsmeer 
17 maart  : clubkampioenschap met Rondreisjury 
31 maart  :  
14 april  : 
28 april  : 
12  en 13 mei : Pinksteren 
14 mei  : NOVA Eén minuut Film Festival, organisatie NH‟63   
26 mei  :  
  3 juni  : 
  7 juni  : Hemelvaartsdag 
  9 juni  : slotavond 
20 t/m 27 augustus: UNICA Luxemburg 
  1 september : 
15 september : 
29 september : 
13 oktober  : “In de Hoofdrol” 
27 oktober  : 
  5 en 6 november : NOVA Film Festival in Hengelo 
10 november : 
24 november : 
  8 december : 
22 december : slotavond 

 

Agenda “Velsen & omstreken” 
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Russische “AVATAR” nu in IJmuiden 

Onlangs was Katerina even terug in 
Rusland.  
Haar interesse in film deed haar belan-
den in een winkel waar allerlei filmpos-
ters te koop waren. 
En zie daar: een poster met Russische 
opdruk van de 3D-film: “Avatar”! 
 
Met nog wat posters in een rolletje on-
der haar arm, kwam Katerina trots de 
Abeel binnenstappen en bood ze ons 
aan. 
 
Binnenkort zal de poster de wand sie-

ren. Nu nog iemand vinden die hem 
netjes op kan plakken.  
 
Voorheen verzorgde Vera dit altijd, 
maar door haar verhuizing naar Zwaag 
is dit niet meer mogelijk. 
 
Wie o wie is net zo handig als Vera? 
 
De posters zijn aanwezig in de clubkast! 
 
Katerina, bedankt! 


