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Uit de hamer geklapt 

Dit is op aarde van al „t kwaad de groot-
ste straf; 
Wie eenmaal lezen kan, die leert het 
nooit meer af.                      Koos J. Versteeg 

 
Maar voordat er iets te lezen valt zal er 
eerst geschreven dienen te worden. 
Voor de clubavondverslagen is daar een 
mooi middel voor in het leven geroepen: 
het gevlochten mandje met de namen 
van alle clubleden. En zie daar, het 
(bijna) grootste schrijftalent van deze 
eeuw doet pogingen om deze vererende 
schrijfopdracht te ontlopen. Nee Kees
(T), als het mandje leeg is maak je weer 
een kans, of je nu wel of niet te laat 
komt. 
Op de tweede clubavond van 2011 was 
Evert Bakker het toekomstige schrijfta-
lent, op het moment dat hij nog niet als 
bestuurslid  gekozen was. Nu wordt de 
ledenvergadering door onze secretaris 
verzorgd en was er na de pauze niet het 
geplande filmvertoning maar het vervolg 
van de vergadering. Derhalve verzocht 
Evert zijn briefje maar weer in het 
mandje te stoppen, want hij zag geen 
kans de avond anders te omschrijven 
dan de notulen van Ruud. 
 
In de filmwereld is het algemeen bekend 
dat je van elk onderwerp wel een film 
kunt maken maar niet iedereen kan dat. 
Het is voor het schrijven van een scena-
rio ook van belang vanuit welk perspec-
tief het onderwerp benadert wordt. 
Stel: de voorzitter trekt een briefje met 
de naam Gerard Swets (hetgeen overi-
gens niet mogelijk is omdat deze naam 
niet in het mandje voorkomt, maar dat 
even terzijde), hij trekt dus zichzelf en 
dient een verslag van de avond te ma-
ken. Ook dan is het belangrijk eerst het 
perspectief te bepalen. Ook zonder een 
filmprogramma na de ledenvergadering 
moet dat mogelijk zijn, denk ik. 

Ik zou dan schrijven vanuit het perspec-
tief van de voorzitter, die alles netjes 
heeft voorbereid en sterk van plan is om 
deze ledenvergadering er eens lekker 
snel doorheen te jassen. Tot en met het 
agendapunt 11 gaat het snel. De cluble-
den zijn zelfs niet te beroerd om jaarlijks 
2 x € 5,00 extra uit de knip te halen om 
de vereniging financieel gezond te hou-
den. Klasse! 
Agendapunt 12 duurt altijd iets langer 
dan verwacht maar is wel belangrijk om 
de leden aan het begin van het jaar de 
zekerheid te geven dat er weer veel te 
beleven valt op de 14-daagse bijeen-
komsten. Opnieuw klasse! 
En dan komt het beleid van de komende 
jaren ter sprake, nou ja, ter sprake. We 
moeten het nog een jaartje doen met 
het oude plan omdat het nieuwe nog 
niet het levenslicht heeft gezien. Een 
hamerstukje met een excuusje, denkt 
de voorzitter. 
Maar daar denken een aantal leden 
toch anders over. Lang, zeer lang wordt 
er over en weer gediscuteerd over het 
onderwerp ”jeugd” en het fenomeen dat 
diezelfde jeugd wel filmt maar zich niet 
in een verenigingsdoosje laat stoppen. 
Als de voorzitter uiteindelijk de discussie 
als beëindigd verklaard zijn we weer net 
zo ver als aan het begin. 
Dit lezende zal de lezer wellicht opmer-
ken: verloren tijd. Maar in een discussie 
komt verloren tijd eigenlijk niet voor. 
Voor mij werd tijdens de verhitte woor-
denstroom duidelijk wat er zo al leeft 
onder de leden en dat is ook belangrijk. 
 
En zo nader ik het einde van mijn co-
lumn en denk ik even aan de Franse 
dichter Nicolas Boileau die schreef: 
"Wie zich niet kan beperken, kan niet 
schrijven". 
 
Tot de volgende keer, uw voorzitter. 

 

Uit de hamer geklapt 
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Verslag:``Cameravoering met Steven Geldof`` 
de smaak naar meer … 

Twee zaterdagen zaten zo‟n 35 filmers bij elkaar in de Abeel in IJmuiden, om 
daar lekker op je “luie kont” aan te horen wat die Steven (vroeger nog bij  
Saenden) nou allemaal wist te vertellen. 
Ook in de lunchpauze nog verwend worden met soep (met ballen), broodje kro-
ket en een broodje kaas en –ham en een fruitje (en alleen in die volgorde) uitste-
kend verzorgd door Marijke Mens van Videofilmers Velsen.  
En met Bauke Jasper achter de knoppen kon er ook technisch niets mis gaan. 
Wat wil een filmer nog meer… 
 
Nou, het werd al snel duidelijk, dat we die “luie kont” wel konden vergeten.  
Steven betrok de gehele aanwezige filmfamilie direct bij zijn verhaal, door van 
iedereen te vragen zijn leerverwachting op te schrijven en aan iedereen te ver-
tellen. 

 

De sympathieke Steven begon zijn ver-
haal met “vertellen met de camera” en 
had daarvoor een aantal professionele 
voorbeelden mee, die meteen tot de ver-
beelding spraken en na enige diepgang in 
de bespreking toch cameratechnisch 
meer in zich hadden, dan je op het eerste 
gezicht zou denken. 
 
Opvallend was, dat Steven vertelde, dat 
scènes meestal met één camera worden 
opgenomen. Dit om technische verschil-

len per camerabeeld te voorkomen. Daarbij moet je er dan wel om denken, dat 
bij de verschillende camerastandpunten weer wordt begonnen met een stukje 
van het vorige standpunt, zodat een en ander goed in elkaar te snijden is, zon-
der de continuïteit te verliezen. 
Laat je je opnamevolgorde leiden door zo weinig mogelijk wijzigingen van stand-
punt van de camera (= wachttijden), dan moet je je acteurs iedere keer laten 
inleven in dát moment, wat weer vroeger in het verhaal kan zijn, dan het vorige 
moment en bijna nooit in de juiste volgorde, zodat het verhaal verbrokkeld wordt 
opgenomen, wat voor (onervaren) acteurs heel moeilijk kan zijn. 
 
Let op de blikrichting van de acteurs. Die kan bijvoorbeeld binnenbeelds zijn 
naar een andere acteur (waarbij je die acteur niet in beeld hoeft te zien). Soms 
is het noodzakelijk de acteur in het kader iets te verplaatsen (om een iets andere 
achtergrond te krijgen). Juist dan is het heel belangrijk, dat de kijkrichting goed 
in de gaten wordt gehouden. Je ziet de andere acteur wel niet, maar de kijker 
herinnert zich die acteur wel en weet, waar die zich (zou moeten) bevinden. Bij  
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zo‟n binnenbeelds shot is het belangrijk, dat er ruimte is in de kijkrichting van de acteur. De 
ruimte achter zijn/haar hoofd is nauwelijks interessant en komt vaak over als grote leegte (= 
niets aan het verhaal bijdragend). 
Het kan echter zijn, dat het verhaal zich verlegd naar een buitenbeeldse actie. Dat zou dan 
kunnen worden ingeleid door een acteur, die tegen het kader aankijkt (= het beeld uit kijkt), 
daarmee suggererend, dat er buiten deze scène ook iets aan de hand is. 
 
Ook werd een voorbeeld getoond van een film, waarin een scène zit, waar een acteur in de 
“middle of nowhere” uitstapt bij een bushalte. Links, rechts, voor, achter, alleen maar ruim-
te, verder niets. Ja, één paaltje met “busstop”. Nou bekruipt mij altijd al een onprettig ge-
voel in zo‟n situatie. Voor ons Hollanders, waar elke 10 km wel een dorp te vinden is, na-
tuurlijk sowieso een onbekende situatie. Ik vraag me dan ook altijd af, waarom het iemand 
bezielt, om juist dáár uit te stappen. 
De camera werd enkele malen van hoogte veranderd en zo ontstond o.a. de situatie, dat de 
horizon hoog achter de acteur stond.  
 
Volgens Steven zou dit iets betekenen als: de acteur “gevangen” in zijn achtergrond. Ik had 
echter dat gevoel helemaal niet en zag er meer een bewijs in, dat de omgeving toch wel 
echt leeg was. (Ik krijg dan dorst, heb niets bij me en er is geen druppel vocht in de wijde 
omgeving te vinden). Even terug in de werke-
lijkheid kon ik gelukkig een glas water bij de 
bar halen. 
 
Kern van de voorbeelden was: 

 Waarom film je dat? 

 Waarom film je dat zo? 

 Wat wil je vertellen? 
 
In nog een interessant voorbeeld bevond ie-
mand zich op een strand. Het interessante was 
hierbij, dat in één lang shot een Close-Up, 
Mediumshot en Totaal werd opgenomen. 
Dit bleek tevens de inleiding voor een opdracht 
(het was immers een workshop (brrrr)). 
 
Opdracht: 
Vorm groepjes van een paar man/vrouw en maak één spannend (lees: boeiend) shot van 
30 seconden, waarin een close-up, mediumshot en totaal voorkomen. 
 
Enthousiast ging iedereen aan de slag. Er werd een kort idee bedacht en even geschetst 
hoe je e.e.a. zou moeten opnemen. Sommigen bleven binnen, anderen gingen naar buiten 
en een enkeling was zelfs naar het kanaal gegaan. Soms ging ook iemand individueel aan 
de gang, wat niet verboden was natuurlijk. 
 
Bijkomend plezierig was, dat je allerlei verschillende camera‟s zag en in de napraat na de 
oefening hier ook over kon praten. Diverse aanwezigen waren geïnteresseerd in de 
“Fideo” (de fotocamera, waarmee HD films kunnen worden opgenomen). 
 

Toen iedereen weer van de “schrik” was bekomen en met een kopje thee, koffie 
of iets sterkers weer tot rust was gekomen, werden alle opgenomen filmpjes ge-
draaid en door Steven besproken. Leermomenten hierbij zijn natuurlijk de fou-
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ten, die mensen maken bij dit soort oefeningen, maar ook hoe inventief men kan 
zijn in het bedenken van een ideetje. 
Het heeft hier weinig zin, om de filmpjes te bespreken, want de meeste lezers 
van dit artikel hebben geen idee, hoe het filmpje er uit ziet. 
Wel wil ik even een filmpje aantippen, wat heel inventief was en grote hilariteit 
onder de aanwezigen veroorzaakte. Bij dit filmpje zat de acteur op een schom-
mel en schommelde heen en weer. Door de camera op de juiste plek te plaatsen 
werd geschommeld van “totaal via medium naar close-up”. Op zich slim gevon-
den. De hilariteit werd echter veroorzaakt, door het commentaar van de acteur: 
“totaal, medium, close-up, medium, totaal, medium, …enz.”. 
 

 

Het einde van deze eerste dag kwam in zicht. Toch was er nog tijd om een frag-
ment van een andere film te draaien (“Children of Men”), waarbij één shot minu-
ten lang duurt en de camera via een speciale constructie door het dak van een 
auto, in de auto aanwezig is en kan worden gedraaid. Het stukje is heel span-
nend en er werd besproken, hoe je zo‟n shot goed moet “timen”, zodat alles wat 
nodig is, op het juiste moment in beeld komt. 
 

In dit kader, maar buiten deze workshop wil ik graag wijzen op een one-shot 
movie van ca. 90 minuten. De film “Russian Ark” speelt zich af in de Hermitage 
in St. Petersburg en bevat acties (dans, orkest, ballet), die exact op het juiste 
moment zijn gefilmd. 
 
Tijd om naar huis te gaan, maar niet zonder een huiswerk opdracht: 
Maak een heel spannend verhaaltje van max. 1 minuut over een huishoudelijk 
apparaat. Het aantal shots is vrij en geluid mag er bij, maar het beeld is het be-
langrijkste. 
 

Nou ben ik geen verhalenbedenker. Het woord spannend werd door mij begre-
pen als “thriller”, maar was bedoeld als “boeiend”. Helaas ik kon niets bedenken 
wat een “Hitchcock” zou overtreffen of zelfs maar zou benaderen. Anderen ble-
ken dat echter wel te kunnen. 

 
De tweede zaterdag werd de ochtend 
benut om alle 21 huiswerkfilmpjes 
(sommigen hadden samengewerkt) te 
bekijken en uitgebreid te bespreken. 
Ook nu zal ik de besprekingen niet be-
schrijven, maar slechts opvallende uit-
spraken noteren, die in het algemeen 
voor iedere film kunnen gelden. 
Twee filmpjes beschrijf ik even inhoude-
lijk, omdat ik ze mij extra opvielen: 
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 Filmpje 1: 
Twee stofzuigers, die verliefd op elkaar worden. Het verhaal wordt in eerste in-
stantie verteld door de stofzuigerslangen (n.m.m. een geweldig idee). De slan-
gen zijn aan het dansen en worden steeds wat intiemer, totdat de ene stofzuiger 
zijn slang om de slang van de ander legt. De mannelijke stofzuiger is groot en 
geel, de vrouwelijke kleiner en rood. De film eindigt zelfs in een scène, waarbij 
de EO er een zwart balkje over zou zetten!!! 
 
Filmpje 2: 
Een Senseo apparaat met “ogen”. Het apparaat wordt bediend zoals het hoort. 
Water in zijn “rug”. Elektriciteit aan. Dan houdt het apparaat uitnodigend zijn 
“mond” open om een koffiepad toe te laten. Op het moment, dat de eigenaar de 
“pad” in zijn mond steekt, slaat het apparaat toe en “bijt” in de hand. 
 
Uitspraken: 
Inhoudelijk: 

 close up van lucifers – associatie met gevaar (vuur). 

 close up van stekker – associatie met gevaar (stroom / elektra) 

 close up van mes – associatie met gevaar (snijwond, steken) 

 bewegend licht (zaklamp) – waarom? Wat gaat er gebeuren? 
(handhold camera) 

 kleurtinten veroorzaken emoties – blauwe kleur geeft spanning 

 pick-upnaald boven draaitafel zonder LP – dit gaat fout 

 2 verschillende ruimtes – werken met minimaal kleurverschil (evt. in 
montage) 

 3 x close up van gezicht + bier = denken aan bier 

 als een shot lang staat, gaan (evt. foute-) details opvallen 

 eerste shot van een scène is heel cruciaal (moet staan als een huis)  

 emotie tonen door close up te filmen (ogen scherp) dicht op de actie-
as – kort houden 

 als emotie veranderd ook de cameravoering veranderen 

 acteur mag nooit in de camera kijken (wel bijna) 

 actie/acteurs scherp en achtergrond onscherp geeft fraai beeld 
 

bewegende camera: 

 geeft spanning 

 waar gaan we naar toe 

 ook realistisch effect 

 ook stille handhold camera is bewegend 

 statief- en handhold opname in één scene geeft een vervreemd effect 

 steady shot (= zwaar) bij niet filmen laten dragen door assistent 

 traveller shot imiteren door een rijder langs de acteur met zwenkende     
                camera 
 



9 

 

technisch: 

 met zoomen verlies je licht 

 ingezoomd (tele) een hardloper lijkt niet vooruit te komen 

 uitgezoomd (groothoek) een hardloper komt heel snel dichterbij 

 bakpapier om TL maakt licht diffuus en geeft ander kleurtemperatuur 

 mooie techniek is een dialoog filmen met scherpte verleggen 

 subjectief filmen = partij kiezen / meest subjectief is “point of view” 

 “point of view” werkt alleen na close-up 

 ken je camera (hoe focussen (scherpte), exposure (belichting), witba-
lans) 

 ooghoogte = ooghoogte van de acteur (niet van de cameraman) 

 overshoulder André, betekent: André gefilmd over de schouder van 
iemand anders 

 met gripmateriaal moet je leren werken – is best moeilijk 
 
Deze dag was Han van der Stok (Saenden) ook 
aanwezig en had een grote hoeveelheid gripmate-
riaal meegebracht. Diverse cranes van verschil-
lende hoogtes, dolly‟s op luchtbanden en op alu-
minium of kunststof rails en diverse steadycams 
(met harnas of zonder-). Hij heeft een soort “non 
professional filmer” bedrijfje, waarbij hij allerlei 
gripmateriaal voor zeer redelijke prijzen verhuurd.  
Zie: http://www.xs4all.nl/~revenge/video/ 
 
Leuk om in de lunchpauze eens goed rond te 
neuzen in deze technische apparatuur. 
Leuk ook voor Steven, om de volgende opdracht 
te geven: 
 
 

Opdracht: 
Vorm groepjes van een paar man/vrouw en maak één spannend (lees: boeiend) 
shot van 30 seconden, waarin een close-up, mediumshot en totaal voorkomen. 
Nu mag je echter gebruik maken van één van de gripattributen die hier vandaag 
aanwezig zijn. Bedenk een kort verhaaltje en bespreek dat desgewenst even 
met mij (Steven). 
 

Groepjes werden snel gevormd, verhalen bedacht en plannen gesmeed. Waar-
na Steven erbij werd geroepen om vervolgens de plannen weer bij te stellen aan 
de hand van de opmerkingen van deze professional. Voorzien van een gekozen 
dolly, crane of steadycam ging men weer op pad of bleef “thuis” in de verleidelij-
ke warmte van de Abeel. 
Buiten zag ik groepen filmen op een zelfde locatie, maar met een ander verhaal, 
zodat men elkaar danig in de weg zat. Zonder echt iets af te spreken besloot  

http://www.xs4all.nl/~revenge/video/
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men soms een andere hoek in te nemen, terwijl 
de andere groep ook een dergelijke actie uit-
voerde…en ja hoor…weer zat men elkaar in de 
actielijnen. Gelukkig werd het geen knokken. 
 
Na afloop werden ook deze creaties weer stuk 
voor stuk bekeken en besproken. Duidelijk 
kwam naar voren, dat het gebruik van gripmate-
riaal, hoe mooi dat ook kan zijn, eerst goede 
oefening vereist en soms (steadycam) zelfs een 
speciale fitnesstraining van de armspieren van de cameraman. 

 
Zelf was ik nogal geïnteresseerd in de dolly‟s op 
rails. Ooit had ik een dergelijke ijzeren rail ge-
huurd voor het opnemen van een strakke rijder, 
maar e.e.a. resulteerde in het zien van de rail-
lassen. Ieder anderhalve meter maakte de ca-
mera een klein hikje, waardoor de noodzakelijk 
strakke rijder niet zo strak bleek te zijn. Uiteinde-
lijk toch maar opgelost op de montagetafel. 
Maar… de huidige aluminium- en kunststof rails 
hadden duidelijk een bredere basis en er waren 

meerder wielparen aanwezig onder de dolly‟s, waardoor ik nu echt geen knikje 
in de camera kon “voelen”. Wellicht nog eens iets om opnieuw te wagen. 

 

Een scene uit de film “Amelie” liet nog een veelvuldig en uitgebreid gebruik zien 
van gripmateriaal (crane op dolly). Volgens Steven zou in de hele film regelmatig 
gebruik worden gemaakt van speciaal gripmateriaal. (ik heb daarom de film in-
middels besteld). 
 
Nog even een evaluatie.  
Waren de leerverwachtingen van dag 1 ingelost? Waren er nog speciale vra-
gen??? 
 
Belangrijkste vraag was:  
Wanneer is de volgende cursus/workshop, want dit smaakt naar meer… 
Steven wees nog op de mogelijkheid bij hem in zijn studio filmcursussen en 
workshops te volgen. 
 
Raadpleeg daarvoor zijn site: 
www.123cameraworkshop.nl 

 
Herman Schipper  
Foto‟s: Piet van Eerden 

 

 

http://www.123cameraworkshop.nl/
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In mijn jongere jaren, zeg tussen 
1942 en 1946, was ik lid van de 
Vlissingse jongerenkring  
Melanchthon. Een dikke vriend van 
Maarten Luther.  
We behoorden dan ook tot de lan-
delijke organisatie van de evange-
lisch Lutherse jongerenorganisatie.  
 
Zowat in het laatste jaar van boven-
genoemde periode kregen sommige 
meisjes verkering met niet kerkelijke 
jongens die ook lid werden. 
 
Alles werd wat losser en we beslo-
ten om de donateurs, meestal ou-
ders, een feestavond te bezorgen. 
We studeerden allemaal sketches in 
en ik werd de conferencier en praat-
te dus alles aan elkaar. Daartoe 
beluisterde ik vooraf radiopro-
gramma's, want TV was een onge-
kend iets. 
 
Dus, op de bewuste avond trad ik 
op en zei tegen de bezoekers dat ik 
voor een moeilijke taak stond. Alle-
maal nette mensen en hoe moest ik 
die aan het lachen krijgen met nette 
moppen en zo. Ik verzocht hen vro-
lijk mee te werken. Vanaf het twee-
de optreden  riep ik luidkeels: 
„daar is t' ie weer‟.  
En waarachtig, het werkte ! Elke 
keer dat ik voor het doek verscheen 
brulde de zaal……….en er werd 
ook nog gelachen! 
 
Sinds 23 december 2010, heb ik 
heel veel aandacht gekregen van-
wege mijn Film Vut. 

In Beeldspraak 2011-1 staat er, zo-
als u weet, nogal wat over beschre-
ven. Maar nee, daar is het niet bij 
gebleven. Al weer enige weken te-
rug bracht Margreet het door haar 
gemonteerde en samen met Evert  
gemaakte filmverslag van die slot-
avond. Zij hebben daar een gewel-
dige  Dvd van gemaakt met een 
heel mooi slot. Alle Velsenfilmers, 
sommigen met partner staan er op! 
Kortom, een juweeltje! 
 
Toevallig hebben we nog al wat 
gasten gehad en die hebben allen 
meegenoten van de beide gemaak-
te Dvd's. Mijn hartelijke dank. 
 
Toen ik dit bedankje schreef, moest 
ik weer aan mijn vroeger optreden 
denken. Vandaar nog even op het 
podium met: 
„daar is t' ie weer‟ !!!!!! 
 
Gerard Hofman 

 
 
 

 

 

 
 

Daar is t’ ie weer 
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In de voorbereidingen voor de uit-
zending op een vrijdagavond in 
maart 1960, bleek dat de tv-
regisseur niet aanwezig zou kunnen 
zijn vanwege een gebroken been! 
 
Daarom niet getreurd, we maken in 
samenwerking met de (toenmalige) 
PTT een open telefoonverbinding 
met zijn telefoon in zijn huiskamer, 
zodat hij met z'n gipsbeen languit 
op de salontafel, en zittend voor zijn 
grote zwart-wit tv, de uitzending 
verbaal zou kunnen begeleiden. 

Zo gezegd, zo gedaan, lijnen ge-
test, alles prima in orde, alles zou 
goed gaan ! 
Mooi niet dus! Men was vergeten 
zijn gekakel in de studiore-
gie hoorbaar te maken ! 
Een rustige uitzending derhalve, 

dachten we.  
 
Zie daar: de geluidtechnicus had die 
avond gemeend als schakeltechni-
cus aan de beeldmenger te gaan 
zitten, waardoor de schakeltechni-
cus dan maar het geluid ging doen. 
  
Als dat maar goed gaat, dacht de 
floormanager, die daarover in con-
tact trad met de Hoofdbeeldtechni-
cus, eindverantwoordelijk voor het 
goede verloop van een uitzending. 
Maar jah, een geluidtechnicus gooit 
nooit zijn faders helemaal open, hij 
voelt eerst wat er aan niveau binnen 
komt, om dat dan bij te regelen. Met 
als gevolg halve beelden bij iedere 
"crossfade" naar de filmbeelden. 
 
Veel erger was het, een schakel-
technicus gooit wel altijd alles 100% 
open, met als gevolg dat er 200% 
totaal overstuurd signaal naar de 
zender gaat, die dat niet kan heb-
ben. 
 

Het was op die geruchtmakende 
avond dat tot tweemaal toe de stop-
pen uit de Zender Lopik zijn gevlo-
gen. 
Alles op "zwart" dus !! 
 

Nadat een hulpzender was inge-
schakeld, waardoor half Nederland 
het restant van de uitzending niet 
meer heeft kunnen zien of horen, 
konden wij wel weer enige tijd ver-
der, met, naar later bleek, een hui-
lende niet hoorbare regisseur 
aan de telefoon, die nog net niet 

 

 

 

 

 

Anekdote: ‘Verdomme Ottink, wat maak je me nou?’ 
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gek geworden is. Dit alles tot ont-
zetting van alle TV-bazen uit die tijd. 
 
Direct na de mislukte uitzending 
was de chef -Programmadienst aan 
de telefoon: "Verdomme Ottink, wat 
maak je me nou?” 
 

Bij aankomst bij zijn huis in Hilver-
sum had ik de chef -Camera al zien 
lopen met een krant onder de 
arm...leuke fles. 
 
We hebben bij hem thuis een goed 
gesprek gehad en een stevige bor-

rel gedronken. Bij het nachtelijk 
huiswaarts gaan heb ik het niet aan-
gedurfd mijn auto achteruit te rijden 
en heb toen bij het keren het nieuw 
aangelegde rozenperk van zijn 
vrouw omgeploegd...  
 
Met zijn vrouw is het nooit meer 
goed gekomen, met de "bazen" wel, 
middels de tv-mantel uit de vorige 
Anekdote. 
                                                         
Voor u opgetekend door HermanO. 
(Foto uit eigen archief) 

 

 

UNICA-films gezien in Aalsmeer 

 

Hartelijk dank Film– en Videoclub Aalsmeer! We hebben prachtige films gezien. 
En …. Kees was ook weer in vorm: „Ga mee naar UNICA 2011 in Luxemburg!‟ 
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Gerard opende de avond met de 
opmerking dat er over 6 weken het 
clubkampioenschap wordt gehou-
den en dat José graag reacties op 
zijn film wil hebben, zodat hij weer 
verder kan. Piet was bereid om van 
zijn tijd een ½ uurtje af te staan aan 
José. Daarnaast was José gisteren 
jarig en trakteerde in de pauze. 
 
De film Aotearoa of “het land van de 
witte wolk”, zoals de Maori hun land 
noemen, is volgens de Maori de 

mooiste plaats op aarde. Ik kan ze 
geen ongelijk geven. We kregen 
dan ook prachtige beelden van 
Nieuw-Zeeland te zien. 
 
De beelden van fjorden en waterval-
len werden ondersteund door sfeer-
volle muziek. Daarna kreeg José de 
reactie waar hij om gevraagd had. 
In het algemeen vond men dat de 
film veel totalen liet zien en wat wil 
je, buiten de mooie sfeerbeelden, 
eigenlijk vertellen. Margreet had een 
voorstel om in plaats van muziek 
een mooi gedicht te laten voorlezen. 

Gerard had daarentegen liever een 
voice-over met enige informatie, 
„waar zitten we nu precies‟. 
Piet vond het beeld erg onrustig 
door die totalen, je krijgt dan sprin-
gers. Gerard vat alle reacties nog 
eens samen en vraagt aan José of 
hij verder kan met zijn film.  
 
Daarna gaf Gerard het woord aan 
Piet.  
Op het programma stond een werk-
avond over interviewtechniek. Piet 
legde uit dat hij met Tub en Ruud 
zeer recentelijk heeft deelgenomen 
aan een workshop over het opne-
men van interviews.  
 
Uitgangspunt was het maken van 
een film met als thema: “Uitgaan in 
Heemskerk, toen en nu”. Deze 
workshops werden geleid door het 
professionele duo “Nur Limonade”, 
uit Amsterdam. Buiten hun schuld 
om verliep het project niet helemaal  
vlekkeloos.  

Op 16 januari werden de interviews 
van 14 à 15 inwoners van Heems-
kerk opgenomen.  

  

Verslag 3 februari: “Het gefilmde portret” 
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Quotes uit deze interviews heeft      
“Nur Limonade” tot één verhaal van 
40 minuten verwerkt.  
 
Op de eerste workshop had Piet al 
aan de dames gevraagd om op een 
clubavond in de Abeel hun verhaal 
te doen. Door hun drukke werk-
zaamheden konden zij hieraan  
helaas geen gevolg geven en heeft 
Piet zelf de interviewtechniek op 
zich genomen.  
 
Volgens Wikipedia is een interview, 
ook wel vraaggesprek, een gesprek 
waarbij een of meerdere personen 
worden ondervraagd door een of 
meerdere personen. Het is een me-
thode om een persoon systematisch 
kennis van een ander te laten ver-
garen.  
 
Piet vraagt aan de aanwezigen om 
voorbeelden, hoe kun je de intervie-
wer laten werken? 
Fred geeft aan dat je de keuze hebt 
uit: wel of niet in beeld. Bij niet in-
beeld kun je de stem van de inter-
viewer en de reactie van de persoon 
in beeld brengen. Wil je alleen het 
antwoord van de geïnterviewde per-
soon in beeld brengen dan moet 
deze de vraag herhalen.  
 
Enkele aanwezigen vertellen hun 
ervaring bij het maken van een in-
terview. Piet vertelt zijn bevindingen 
tijdens de opnames van: “Uitgaan in 
Heemskerk, toen en nu ” 
 
Door stelletjes afzonderlijk van el-
kaar te interviewen krijg je de meest 
verrassende uitspraken.  
Daarna ging Piet over op de vraag-
soorten. Bij open vragen moet je de 
5W’s hanteren en probeer gesloten 

vragen te vermijden. Probeer bij het 
starten van je interview de persoon 
wat los te krijgen door hem of haar 
iets over zichzelf te laten vertellen.  
 
De camera kan het best haaks en 
op ooghoogte van de persoon staan 
die geïnterviewd wordt. Even ter 
verduidelijking, met ooghoogte be-
doelen we de ooghoogte van de 
geïnterviewde.  
Ook de achtergrond is belangrijk. 
Als je bijvoorbeeld een schilder in-
terviewt, dan zou je een van zijn  
werken op de achtergrond kunnen 
plaatsen.  
Bij het interviewen van twee perso-
nen kan er een probleem ontstaan 
als men op elkaar gaat reageren. 
Een two shot is dan de oplossing. 
Maar wil je echt emotie vastleggen, 
dan moet je dat in het juiste kader 
brengen. 
 
Het blijft moeilijk om de juiste vraag 
te stellen, dit hangt ook weer samen 
met het soort interview. Is het een 
oppervlakkig interview of een diepte 
interview.  
Bij een politiek interview krijg je te 
maken met het herhalen van de 
vraag om het antwoord, wat jezelf 
verwacht, boven tafel te krijgen. 
 
Een andere techniek die veel wordt 
toegepast bij het interview, is het 
over shoulder filmen. Voor alle dui-
delijkheid, dat is de persoon die je in  
beeld brengt over de schouder van 
de interviewer. 
 
Na de pauze startte Piet met 2 korte 
interviews die hij recent heeft ge-
maakt voor de film over het senio-
renwerk in Heemskerk met als the-
ma:  
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“Meedoen en mee blijven doen in 
de maatschappij”.  
 
Daarna besprak Piet de problemen 
die hij tijdens de opnames had on-
dervonden. De geïnterviewde was 
nogal gespannen en er moest lang 
worden gewacht voordat er kon 
worden begonnen omdat de kerk-
klok bleef slaan.  
Vanuit de zaal was er kritiek op de 
beelduitsnede en de achtergrond. 
Piet gaf toe dat dat beter had ge-
kund, maar daar kom je meestal 
pas achter als je achter de Pc zit.  
 
Het volgende interview ging over 
het “Maatjesproject”. We zagen drie 
personen naast elkaar zitten. De 
eerste persoon is degene die het 
interview afneemt en houdt de mi-
crofoon, tijdens het interview, bij de 
twee “maatjes”. Als er een close up 
van één van personen wordt ge-
maakt is de camera zoekende en 
het geluid geeft een zekere galm. 
Het antwoord van Piet: je weet nooit 
welke kant het gesprek op gaat en 
je moet overal op proberen te letten.  
 
Daarna ontstond er een levendige 
discussie over het geluid en met 
welke microfoon nemen we het  ge-
luid op. Ik heb weer zoveel gehoord 
over microfoons en wat je moet 
doen, dat ik het echt niet meer weet 
wat nu de juiste keus is.  
 
Na deze technische discussie ging 
Piet over naar de film van Steven 
Geldof met als titel: “Piet”. Steven 
heeft deze film gemaakt toen hij nog 
op de Nederlandse Tv en Film Aca-
demie(NTFA) zat en kreeg zilver op 
het NOVA festival. De film geeft een 
prachtig beeld/overzicht van de acti-

viteiten en de passie voor het fil-
men.  
 
Ik heb genoten van de manier waar-
op Steven dit in beeld heeft ge-
bracht. Een prachtig document en ik 
denk dat de meesten dit met mij 
eens zijn.  
Piet zelf vond het mooi indringend 
gefilmd en een goed voorbeeld van 
een gefilmd portret.  
Hij sluit zijn verhaal/avond met een 
opdracht: 
„Zoek een maatje en maak een 1 
minuutfilm over elkaar doormiddel 
van interviewtechniek.‟ 
Dit als een voorloper op het grotere 
werk: “Even voorstellen”.  
Op 31 maart worden deze 1 minuut-
films gedraaid  en besproken. Even-
tuele verbeterpunten kunnen dan 
worden meegenomen naar de uit-
eindelijke film “Even voorstellen”.  
 
Gerard bedankt Piet voor het ver-
zorgen van deze avond en overhan-
digt hem een kleine attentie.  
 
Daarna inventariseert hij nog even 
hoeveel films we kunnen verwach-
ten voor het komende clubkampi-
oenschap. Hij wenst ons wel thuis 
en tot de volgende keer. 
 
Evert Bakker 
Foto 1: Google 
Foto 2: Piet van Eerden 
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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. 

In februari en maart zijn Gerard, Niek, Ruud, Cor en Kees op pad met de  
NH‟63-rondreisjury. 
 
Gerard en HemanO jureerden 2 dagen bij NOVA-Noord. 
 
HermanO jureerde 3 dagen bij VAKOV (St Niklaas, België). 
 
Piet van Eerden jureerde 3 dagen bij WEVAC (Menen, België). 
 

 

 

Kopij Beeldspraak 

 

 

Nr 
 

Verschijningsdatum 
 

Inleveren kopij 

2011-1 20 januari 6 januari 

2011-2 17 maart 6 maart 

2011-3 26 mei 12 mei 

2011-4 29 september 15 september 

2011-5 24 november 10 november 
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In mijn denkbeeldige wijsheid dacht ik er goed aan te doen om mij vooral niet als 
tweede op te geven voor deze rubriek. Dus nadat Roland (of Tub zo u wilt) zich 
had opgegeven nam ik mijn kans waar met de gedachte dat ik dan kon afkijken 
van zowel Kees als van Tub. Eigenlijk alleen van Tub want zo breedsprakig, of 
moet ik zeggen breedschrijverig, als Kees kan ik nooit worden.  
En dan heeft Piet in zijn immer aanwezige wijsheid de aanmeldingen niet in 
volgorde van binnenkomst aangegeven maar in zijn volgorde. 
Eigenlijk is het wel goed want afkijken is natuurlijk geen goede eigenschap en, 
maar dat zal later moeten blijken, is mijn top vijf er één die wellicht niemand zal 
hebben en u ook zal verbazen. 
I The American President. 
II The Green Mile. 
III The Shawshank Redemption. 
IV Walk the line. 
V It‟s a Mad, Mad, Mad, Mad World. 

 
Het zal u wellicht ook verbazen dat ik een liefhebber ben van het in 
1492 ontdekte continent. De geschiedenis van De Verenigde Sta-
ten van Amerika is zelfs via postzegels door mij opgetekend. Iede-
re film, waarin de president een rol van betekenis speelt, wordt 
door mij verslonden en uit de vele films die over dit onderwerp zijn 
gemaakt staat The American President bovenaan. 
De film is een romantische komedie uit 1995, geregisseerd door 
Rob Reiner, die bij het grote publiek vooral bekend is geworden als 

”meathead” in All in the Family. 
Andrew Shepherd (Michael Douglas) is een populaire Democratische president 
die, met een herverkiezing in het vooruitzicht, een wet in voorbereiding heeft om 
het wapenbezit terug te dringen. Sydney Ellen Wade (Annette Bening) is milieu-
lobbyist en ontmoet de president. Uiteindelijk leven ze nog lang en gelukkig. 
De film begint met een lange rijder tijdens de voettocht van het woongedeelte 
naar het werkgedeelte van het Witte Huis en in deze introductie wordt meteen 
duidelijk dat de president compleet wordt geleefd door de vele medewerkers om 
hem heen. Het is vooral deze scene die de meeste indruk op mij heeft gemaakt. 

 
The Green Mile is een dramafilm uit 1999, geregisseerd door 
Frank Darabont en gebaseerd op de gelijknamige roman van Step-
hen King. 
De film begint en eindigt als flashback. Paul Edgecomb (Tom 
Hanks), die nu zijn dagen slijt in een bejaardentehuis, kijkt terug op 
zijn leven als gevangenisbewaker. Jarenlang heeft hij dienst ge-
daan in de 'Dodengang' van de Cold Mountain gevangenis, the 

 

 
 

Top Vilms van GerardS 
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green mile genaamd (vanwege de groene vloer). Paul denkt vooral terug aan 
1935. Dat jaar werd een bijzondere gevangene binnengebracht op de doden-
gang: John Coffey (Michael Clarke Duncan), een reusachtige Afro-Amerikaan 
die werd beschuldigd van de verkrachting en de moord op twee kleine meisjes. 
Al snel blijkt dat John Coffey over bovennatuurlijke krachten beschikt. Zo ge-
neest hij Paul van zijn urineblaasinfectie en brengt hij een dode muis weer tot 
leven. 
Ook geneest hij later de terminaal zieke vrouw van gevangenisdirecteur Hal 
Moores. 
Uiteindelijk ontdekt ook Paul dat Coffey onschuldig is, maar Coffey staat erop te 
willen sterven omdat hij het niet meer aankan dat er zoveel pijn in de wereld is. 
Paul stemt toe en Coffey wordt geëxecuteerd. Naderhand laat Paul zich over-
plaatsen naar een jeugdgevangenis, waar hij de rest van zijn carrière slijt. In het 
heden is hij inmiddels 108 jaar oud, maar nog altijd kerngezond. Paul vermoedt 
dat dit komt doordat Coffey "een stukje van hem zelf gaf" toen hij Paul een hand 
gaf om Paul te laten "zien" wie de echte moordenaar van de meisjes was. 
Aandoenlijk is de scene aan het eind van de film waarin ook de muis inmiddels 
een hoge leeftijd heeft. Daarvan uitgaande zal Paul nog vele jaren moeten leven 
in eenzaamheid omdat alle vrienden en bekenden hem zijn ontvallen. Het is 
vooral deze tragiek die de film voor mij op de 2e plaats doet belanden. 
The Green Mile won in totaal 13 prijzen en werd voor nog eens 27 genomineerd 
waaronder vier Academy Awards. 

 
The Shawshank Redemption is een Amerikaanse speelfilm uit 
1994. Ook deze film is geregisseerd door Frank Darabont naar het 
korte verhaal van Stephen King. 
De film gaat over het leven in de Amerikaanse Shawhankgevange-
nis, waar corruptie bij bewakers en directie een grote rol speelt (het 
verhaal speelt zich rond het midden van de 20e eeuw af). Andy 
Dufresne (Tim Robbins), een bankier, wordt door een rechtbank 
veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar en komt 

terecht in Shawshank. In de gevangenis raakt hij al snel eigen met zijn medege-
vangenen. Een daarvan is Red (Morgan Freeman), die al onmiddellijk gechar-
meerd raakt door de enorme slimheid van Andy. Hij adviseert een bewaker over 
fiscale zaken en regelt uiteindelijk ook de bankzaken van de directeur. 
Nadat Andy 20 jaar (naar later in de film blijkt ten onrechte) in de gevangenis 
heeft gezeten weet hij op een gure avond, nadat hij belangrijke papieren van de 
directeur gestolen heeft, uit de gevangenis te ontsnappen. Hij is circa 20 jaar 
bezig geweest om met zijn geologenhamertje een gat te graven om zo te ont-
snappen. 
De film wordt gevolgd door de ogen van Red (het verhaalperspectief), een ge-
vangene die al jaren voor de komst van Andy Dufresne in de Shawshank zit op-
gesloten wegens moord.  
Diverse critici beschouwen deze film als een van de beste aller tijden. In de "Top 
250" van de Internet Movie Database staat deze film op de eerste plaats. De film 
kreeg 7 Oscarnominaties maar won geen enkele prijs. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Clarke_Duncan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Academy_Award
http://nl.wikipedia.org/wiki/1994
http://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
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Zelf waardeer ik deze film vooral om de spanning die voortdurend wordt opge-
bouwd, het verhaalperspectief en de toch wel humorvolle momenten in deze 
dramaproductie. 

 
Walk the Line is een Amerikaanse biografische dramafilm uit 
2005, geregisseerd door James Mangold en gebaseerd op het le-
ven van de in 2003 overleden country muziek kunstenaar Johnny 
Cash. 
Ben je objectief als fan van deze zanger (zie ook film 1) bij het be-
palen van de top 5? Niet dus. 
Deze film is echter ook op deze plaats gekomen door het goede 
spel van Joaquin Phoenix als Johnny Cash en Reese Witherspoon 

als June Carter-Cash. De film concentreert zich op het jonge leven van Cash, 
zijn relatie met June Carter en zijn moeilijke start om aan de bak te komen. 
De film begint in 1968 als Johnny het legendarische concert geeft in de Folsom 
State Prison. Bij het blad van de zaagmachine in de werkplaats hoort hij het ge-
stamp van de  
gevangenen, wachtend op zijn entree. Zijn gedachten gaan terug naar zijn jeugd 
en in het bijzonder van de dood van zijn broer. 
In 1944 groeit de 12 jarige Johnny op en helpt zijn vader op de katoenplantage 
in Dyess, Arkansas. Met veel moeite vecht hij zich een plaats naar de top waar-
bij hij met zijn latere vrouw June Carter regelmatig een duo zingt. 
Het gebruik van drugs brengt hem midden jaren 60 aan de rand van de afgrond. 
Het is uiteindelijk June die hem er weer bovenop helpt. 
Johnny merkt dat veel van zijn fanmail uit gevangenissen komt en stelt zijn pla-
tenmaatschappij voor om een plaat in de Folsomgevangenis op te nemen. 
Op dit moment zijn we weer terug bij de beginscene van de film. Na concerten in 
diverse gevangenissen vraagt hij June Carter in 1968 ten huwelijk. En net als in 
de film van mijn eerste keuze leven ze nog lang en gelukkig. 
De film werd genomineerd voor 5 Oscars. Uiteindelijk won Reese Witherspoon 
de Academy Award voor Beste Actrice. 
 

De laatste film in mijn rijtje is tevens de oudste van de vijf. 
Op een winderige weg midden in de woestijn delen vijf automobilis-
ten een ervaring die hun vakantieplannen en levens voor altijd zal 
veranderen. 
It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World is (alweer) een Amerikaanse 
komedie uit 1963, geregisseerd door Stanley Kramer 
”Smiler” Grogan, een verdachte van de politie, dendert met zijn 
auto over de kronkelende, bergachtige weg in Californië en ver-

dwijnt in het ravijn. 
Vlak voordat hij het loodje legt, vertelt Grogan aan de 5 automobilisten die hij 
eerder voorbij gesjeesd is, dat er ongeveer $ 350.000 (in 1963!) begraven is in 
het Santa Rosita State Park, vlakbij de Mexicaanse grens. Vanaf dat moment 
wordt het een race naar het geld onder het motto: ieder voor zich. 
Inmiddels worden ze in de gaten gehouden door CaptainT.G. Culpepper  
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(Spencer Tracy) van het Santa Rosita Police Department. 
Uiteindelijk wordt de schat gevonden. Vanaf dat moment doet ook Culpepper 
mee, die er zijn pensioen mee wil aanvullen. 
De film kreeg een Academy Award voor Best Sound Editing. 
Voor mij is deze film al 45 jaar een mooi moment in mijn geheugen en is altijd 
blijven hangen. Hij mocht eenvoudig niet in deze opsomming ontbreken. 

 
  

De avond begon gewoontege-
trouw door de voorzitter met het 
uit de mand toveren van het lootje 
en zoals je ziet legde ik ditmaal 
het lootje. Vergeefs gaf ik nog aan 
dat ik vond dat ik al aan de beurt 
was geweest tijdens onze jaarver-
gadering maar onder algemeen 
protest werd dit niet aanvaard. 
Gerard gaf verder aan om in de 
pauze een drankje aan te bieden, 
i.v.m. zijn komende verjaardag, 
hetgeen door de leden met ap-
plaus werd ontvangen. 
Nu was eerst de beurt aan een 
kandidaat film voor het clubkampi-
oenschap. Niek Mannes had aan-
gegeven via een E-mail dat hij 
met nog een film wilde meedoen. 
De film heette “Exposito” en ging 
over een gebied in Sevilla “Isla 
Cartuja”geheten, al eeuwen in het 
bezit van een klooster, waar in 
1992 de wereldtentoonstelling had 
plaatsgevonden. Het klooster was 
nu een museum geworden en het 
gebied zou verder in ontwikkeling 
worden gebracht. Na uitgebreid 
technisch commentaar kwam door 
ingrijpen van Piet eindelijk de in-
houd aan de orde. Uiteindelijk 
werd de film goed genoeg bevon-
den voor vertoning aan de rond-
reisjury. Piet vroeg zich nog af of 

ons programma voldoende films 
had voor de rondreisjury. Spon-
taan werden nog drie films eraan 
toegevoegd. Dit gaf enige discus-
sie omdat niet alle films vooraf 
gezien waren door de leden. De 
voorzitter gaf aan dat voortaan de 
films in een vroeger stadium gese-
lecteerd dienen te worden. 
 
Hierna kreeg Fred Boeré het 
woord die deze avond verder zou 
leiden. Hij had uit het boekje (met 
DVD) “Filmanalyse op maat” van 
de NOVA, geschreven door Ber-
nard  Bussemaker, een drietal 
filmfragmenten gekozen aange-
vuld met een film van Piet van 
Eerden. Eerst ging hij in op een 
stukje theorie met daarin de wel-
bekende basisaspecten, strek-
king / inhoud, verhaalstructuur en  
filmische vormgeving. Daarna wer-
den een voor een drie portretfilms 
vertoond en besproken.  
 

Als eerste had Fred gekozen voor 
een fragment van de film “Iris” van 
Free Westerhoff waarin we werden 
rondgeleid over de boerderij van 
haar ouders, door een oogziekte 
bijna blind, zevenjarig meisje.  

 
 

Verslag 3 maart: 
“Analyse van enkele filmportretten/documentaires uit 

Filmanalyse op maat” 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award_for_Best_Sound_Editing&prev=/search%3Fq%3Dit%2Bis%2Ba%2Bmad%2Bmad%2Bmad%2Bworld%26hl%3Dnl%26biw%3D1436%26bih%3D694%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.
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Waarderend werd over de film 
gesproken en men vond de ver-
haalstructuur erg sterk.  

 
 
 
 
Het tweede film-
fragment kwam 
uit de film 
“Camille Claudel, 
een vrouw apart” 
van Harry Meter 
en Franka Stas.  

Camille Claudel is een leerlinge van 
Rodin en heeft een hevige korte 
relatie met hem gehad. Dit portret is 
samengesteld uit een drietal film-
fragmenten: de tentoonstelling (met 
opbouw) van haar werk, een thea-
terstuk over haar en Rodin en een 
interview met een achternicht van 
haar. De verhaallijnen hebben hun 
eigen ritme maar passen goed bij 
elkaar. 

 
Hierna had Fred een film gekozen 
welke niet in het boekje staat. Dit is 
de film “Niets gaat buiten alles om” 
van Piet en Peter van Eerden over 
ons overleden clublid Toop Narold.  

Een prachtig portret waarin de veel-
zijdigheid van Toop goed naar vo-

ren komt door de prima afstemming 
tussen kader en filmfragmenten. 
 
Als vierde en laatste film had Fred 
gekozen voor twee fragmenten uit 
“De verborgen stad” van René Roe-
ken. Een stad uit het Incarijk welke 
pas in 1911 ontdekt werd. Ondanks 
de vernietiging van de cultuur van 
de Inca‟s door de Spanjaarden is 
hier hun interessante bouwstijl be-
waard gebleven. Door veel research 
en met historische beelden en ani-
matie wordt een indruk gegeven 
van de ondergang van het Incarijk. 
De film wordt door zijn schoolse 
aanpak door een aantal mensen 
ervaren als emotieloos. 
 
Als sluitstuk vertoont Fred zijn film 
“Cantilena” . Deze film gaat over  
een kerkorgel en is een goede mix 
van de restauratie en het  
openingsconcert van dit zogenaam-
de “Knipscheerorgel”. De structuur, 
en met name de aftiteling, wordt 
bewonderd. 
 
Tenslotte bedankt de voorzitter na-
mens alle aanwezigen Fred voor de 
geweldige wijze waarop hij deze 
leerzame avond heeft vormgegeven 
en de goede voorbereiding hiertoe.  
Als dank hiervoor overhandigt hij 
hem een cadeaubon.  
 
Tenslotte memoreert Piet nog onze 
inspanningen voor het project “De 
Wijde Blik” en de jureringen in Bel-
gië en Drenthe dit weekeinde van 
hem en Gerard.  
 
Ruud Besjes 
Foto‟s: Piet van Eerden   
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Iedere zichzelf respecterende band 
wil tegenwoordig een clip hebben 
die niet onderdoet voor wat dage-
lijks op de Tv is te zien. 
De rockband “Whats Next”, met als 
leading lady Asli de Backer, maakt 
daarop geen uitzondering. 
 
Asli is bij Videofilmers Velsen be-
kend als actrice in een van hun 
films. 
Als tegenprestatie voor haar acteren 
hadden wij beloofd een clip te ma-
ken met haar band. 
Na een aantal voorbesprekingen 
was het dan zondag 13 maart zo-
ver. 
Vanaf 14.00 uur pakte een Velsen-
crew flink uit in muziekstudio 
Melody Line in Amsterdam. 
 
Regisseur Kees had liefst 5 camera-
mensen en een licht-geluidsman 
opgeroepen, t.w.: Tub, Cor, Ruud, 
José, Piet en Bouke. 
 
In samenwerking met de technische 
mensen van Melody Line werd het 
podium en de dansvloer uitgelicht.  
De spots met ledverlichting konden 

moeiteloos van kleur worden veran-
derd! 
 
Ondertussen werden de camera‟s 
“opgetuigd” en creëerde Ruud een 
hoog standpunt op tafels en ban-
ken. De band was ook gearriveerd 
en na een korte kennismaking wer-

den de instrumenten uitgepakt en 
gestemd. Asli had vrienden en be-
kenden uitgenodigd en langzamer-

hand begon dat gemêleerde gezel-
schap zich te settelen in de gezelli-
ge hoekjes.  
„Wat een toestand met al die appar-
atuur‟, kon je van de gezichten afle-
zen. 

  

“Whats Next” speelt 15 keer precies hetzelfde 
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Cor en Tub worstelden met een on-
willige jip, Kees praatte de band in, 
José spiedde rond om mooie stand-
punten te ontdekken, Ruud‟s hoge 
standpunt wiebelde nog steeds ver-
vaarlijk, Bouke wilde nog wat licht 
op de drummer en Piet maakte  
foto‟s voor dit verslag. 
 

Na de soundcheck van de band kon 
met de opname worden begonnen. 
Er was gekozen voor het nummer 
“You oughta know” van Alanis Mo-
risette. 
 
Kees legde voor de microfoon uit 
hoe het opnemen van een clip over 
het algemeen verloopt en wat de rol 
van het publiek daarin zou kunnen 
zijn. 
Hij waarschuwde ook dat het num-
mer vele malen gespeeld zou gaan 
worden, misschien wel 20 keer! 
 
Begonnen werd met de opnames 
van het publiek. „Als je niet in de clip 
voor wilt komen, moet je in de ca-
mera kijken‟, meldde Kees. 
 
De camera‟s werden in stelling ge-
bracht en een enthousiast publiek 
deinde en klapte mee met Whats 
Nexct. 
 
„Nog een keertje, maar dan wel wat 

gemotiveerder‟, vond onze regis-
seur. En daar gingen we weer. De 
camera‟s snorden, de lichten veran-
derde steeds van kleur en het pu-
bliek liet zich nu echt van haar beste 
kant zien! 
 
Om nog een beetje meer in de 
stemming te komen, speelde de 
band een paar nummers uit hun 
repertoire en hadden wij even rust. 

En toen was het afgelopen met het 
mooie leventje! Achter elkaar werd 
doorgegaan. Steeds weer opnieuw 
werden opnames gemaakt van de al 
maar meer in the mood komende 
Asli en haar band.  
Kees wist iedereen scherp te hou-
den. Totalen, haltotalen, close ups 
en extreme close ups, rijders, enz.  
werden losgelaten op de toetse-
nist,basgitarist, sologitarist en na-
tuurlijk de charmante Asli! 
 
Successievelijk vertrok het publiek, 
deels omdat het niet meer nodig 
was en deels omdat steeds weer 
hetzelfde nummer werd gespeeld. 
 
Om 19.30 uur gaf Kees opdracht  
aan iedereen om zich nog één keer 
uit te leven. 
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Bouke zette een ladder boven de 
drummer en José klom met zijn ca 
mera als een klimgeit naar boven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tub kroop even later zowat in de 
drummer en Cor bewoog zich als 
een slang tussen de musici door om 
maar zo close mogelijke shots te 
kunnen maken. 
 
Germaine, het mooie logeetje van 
José, genoot van al dat gedoe op 

het podium en Ruud bevestigde met 
tape een kleine camera aan het ein-
de van de gitaarhals.  
 
Op verzoek van onze regisseur con-

centreerde ik mij op de pedaal van 
de bassdrum en maakte uitstapjes 
naar de achtergrond.  

 
En, nadat Kees iedereen zo had 
opgejut dat de adrenaline als een 
mini tsunami door de lichamen raas-
de, knalde Asli en haar band voor 
de laatste keer  met “Oughta Know‟. 

En toen werd het stil in Melody Line  
in Amsterdam Zuid-Oost.  
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De laatste shots werden nog even 
gecontroleerd, en toen die goed 
waren bevonden werd er ingepakt 
en konden de pizza‟s door. 
 
Na afscheid te hebben genomen 
van de bandleden en de technische 

mannen van de studio, reden we 
moe doch voldaan naar huis.  
 
Binnenkort gaan we aanvullende 
shots maken op andere locaties! 
Eerst nu maar even nagenieten van 
deze inspirerende dag! 
 
Tekst en foto‟s 

Piet van Eerden 
  
 

  

Prijzen Clubkampioenschap 2011 

  

 

Het is ieder jaar weer een uitdaging voor het bestuur om ervoor te zorgen dat er  
opvallende prijzen zijn voor de beste films van het jaar. Deze keer stelde Evert 
een aantal (edel)stenen uit zijn verzameling beschikbaar. HermanO maakte 
plexiglas sokkeltjes met een speciaal koperkleurig voetje en Gerard maakte de 
begeleidende kaartjes. Mooi hé! 
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 17 maart : clubkampioenschap met rondreisjury. 
 

31 maart : resultaten werkavond  3 februari: “Het gefilmde portret” + samenstellen                   
    werkgroep(en) : Cultureel Erfgoed”. Avondvoorzitter Evert Bakker. 
 

   2 april : UNICA-promotiedag in De Rotonde, Enspijk’. Info: Piet van Eerden. 
 

  9 april : jurering vooraf NH’63 Filmgala (In de Abeel. 
 

14 april : “Special guest Filmanalyse op maat” + opdracht. 
 

23 april : NH’63 Regiofestival (De Jansheeren,  Heemskerk). 
 

28 april : promotie-avond Videofilmers Velsen. 
 

12 mei  : “Het restaureren van geluid met behulp van Isotope RX” door  
                         Bert Nieboer. 
 

14 mei  : NOVA 1-minuut Film Festival (De Jansheeren, Heemskerk). 
 

26 mei            : vertonen en bespreken opdracht van 14 april o.l.v. Kees Tervoort +  
                         stand van zaken NH’63-opdracht “Cultureel Erfgoed” en info over  
                        “Even voorstellen”. 
 

  9 juni  : slotavond. Cine-buffet.. 
 

20 tot 28 aug. : UNICA in Luxemburg.  
 

  1 september : De Ronde Venen op bezoek met een filmprogramma. 
 

15 september : werkavond “Even voorstellen”. 
 

25 september : 3e Nationaal speelfilmfestival Sneek. 
 

29 september :  jurering films “Cultureel Erfgoed” door een jury “Van buiten”. 
 

13 oktober : in de hoofdrol: ……….. 
 

27 oktober : stand van zaken project:  “Even voorstellen”. 
 

  5 en 6 nov. : NOVA Film Festival (RABO theater, Hengelo). 
 

10 november : analyse van enkele films uit het NOVA-lesboek: “Filmanalyse op maat”  
                         o.l.v. Niek Mannes. 
 

24 november : werkavond. 
 

27 november : NH’63-opdrachtfestival: “Cultureel Erfgoed”(De Jansheeren, Heemskerk). 
 

  8 december : ……... 
 

22 december : slotavond.  

 

Agenda “Velsen & omstreken” 
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Heb je al ingeschreven? 
Het is me dan ook wel een verdraaid leuk festival, en … ieder NOVA-lid mag meedoen. 
Er is geen voorselectie!  
 
“Zo is het gekomen” 
In 1985 kwam de Zweedse Filmfederatie op het idee om een speciaal evenement te or-
ganiseren om meer bezoekers te trekken op hun jaarlijks festival. 
Het idee hield in om een wedstrijd te houden waaraan films met een maximum lengte van 
60 seconden konden deelnemen. 
En waarom zou het publiek deze wedstrijd niet kunnen jureren? 
The Minute Movie Cup was geboren. 
 
Gedurende de voorbereiding van het UNICA-festival van 1990 kwam de gedachte bij 
UNICA op om dit idee uit te breiden. En zo werd tijdens dit festival de première gehouden 
van de internationale Minute Movie Cup.  
 
In het eerste jaar mocht ieder land meedoen met 2 films. Een aantal landen, o.a. Austra-
lië, Finland, Oostenrijk en Malta organiseerde direct al hun eigen wedstrijden om de films 
te kiezen die hun land zouden representeren. 
 
In de Minute Movie Cup golden slechts 2 regels: 
 

 De film mocht niet langer zijn dan 60 seconden (inclusief op- en aftiteling);  

 De film mocht niet uit commerciële overwegingen zijn gemaakt. 

 
Vanaf 1991 mochten alleen de landen die dat jaar bij de 16 beste behoorden 2 films in-
sturen. De overige landen 1. 
Ook Nederland was direct in de ban van deze zeer korte film en neemt al vanaf 1990 
deel. 
In 1992, het 60ste levensjaar van de NOVA, werd de eerste Nationale 60 seconden wed-
strijd gehouden tijdens het Benelux Filmfestival in Beverwijk. 
Er werden liefst 61 films aangeboden! 


