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Uit de hamer geklapt
Zoals ik de vorige keer al aangaf:
het is lente geworden, de koeien
dartelen in de wei en je hoort het
gras groeien.
Als je goed luistert, kun je nog veel
meer horen en geeft de natuur al
haar geheimen prijs.
Of zoals dichter Rob van Vuure het
zo prachtig kan vertolken:
Grassprietje zei: Wat is dat moe?
Dat schatje, dat is nou een koe
Ik denk mam, dat hij grazen leuk vindt
Ik heb liever dat je bukt, mijn kind.
Terug naar ’de waan van alle dag’.
Naar het Regiofestival van Midden
Nederland geweest en daar voor de
2e keer alle gejureerde films gezien.
Erg gezellig en gemoedelijk, dat
wel, maar ik merk dat ik totaal verpest ben met de strakke organisatie
alhier. Ook merk ik dat ik met het
bezoeken van een festival na jurering tot een minderheidsgroep behoor. Toch voelt het goed aan om
de sfeer en reacties van het publiek
in te ademen.
Naar het jaarlijkse hoogtepunt van
Videofilmers Velsen geweest. Op
het clubkampioenschap, tevens jurering voor deelname aan het Regiofestival, werden drie certificaten
bemachtigd.
Fred, Kees en Herman en alle bijbehorende medefilmers: van harte
gefeliciteerd.
Naar de gedelegeerdenvergadering
van NH ’63 geweest onder het motto: de voorzitter gaat altijd en laat
zich vergezellen door een collega.

Deze keer was Ruud mijn metgezel.
Had handboeien meegenomen, zodat ik niet in een moment van zwakte toch het handje zou opsteken bij
het onderdeel ”zoek de nieuwe penningmeester”.
Kennelijk had iedereen handboeien
meegenomen en werd geen enkel
handje opgestoken. Toch jammer
hoe een sterke regio met 16 verenigingen hun zwakke moment laten
zien.
Naar De Ronde Venen geweest, die
het 40-jarig jubileum vierden met
een ’VideoMarktdag’.
Met zo’n 11 verschillende onderdelen kon een ieder wel iets van zijn of
haar gading vinden om de kennis te
verhogen.
Piet en Kees werden gecast voor
een filmrol onder leiding van een
professioneel duo. Het ging ze goed
af. Ook Ruud en ondergetekende
mochten zich laten casten.
Het was nog niet eenvoudig om het
bij een verjaardag bijbehorend cadeautje te slijten als je ooit geleerd
heb dat je een cadeau nooit stiekem
mag geven zonder daar een woordje bij te spreken. Maar een voorzitter van ’Velsen’ laat zich niet zo
maar van de wijs brengen en na mij
kwamen ook andere voorzitters hun
cadeautjes aanbieden.
Ook nog naar het regiofestival geweest en in de tuin gewerkt, maar
meer ruimte innemen mag niet van
Piet. Ik moet bescheiden blijven!
Tot de volgende keer, uw voorzitter.
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Verslag 15 maart: “Jeugd, films, plannen en voorselectie”
Zoals gebruikelijk opent Gerard de
avond met enkele huishoudelijke
mededelingen. Patricia Boeré heeft
zich aangemeld als donateur. Anne
heeft pauzeworstjes meegenomen
en Margreet geeft daarbij een rondje omdat ze bijna jarig is.
Op het programma staat om te beginnen de selectie van 6 films voor
het jaarlijkse clubkampioenschap.
De prijzen zijn vanavond al te bezichtigen. Net zoals vorig jaar heeft
Evert uit zijn verzameling drie edelstenen (agaten) beschikbaar gesteld. Herman Ottink heeft de stenen op een mooie sokkel gezet.
Op 29 maart komt de rondreisjury
om de films te beoordelen. Drie van
de zes films zijn opgenomen in
Best.
Net zoals voorafgaande jaren is een
groep clubleden met camera naar
Best getogen om het jaarlijkse theateroptreden van leerlingen van de
middelbare school, het Heerbeeck
College, op te nemen. Kees T. is
behalve vader van 3 leerlingen cameraregisseur en monteur.
Andere deelnemers aan dit project
zijn Cor, Evert, José, Piet, Ruud en
Tub.
We krijgen de “slotacte 2011” te
zien, gevolgd door” Roxanne’s Tango” en “The girl in 14G”.
Een geweldige prestatie op het gebied van zang en dans door leerlingen en docenten. Minstens zo fraai

in beeld gebracht door onze cameramannen en gemonteerd door
Kees.
“Draaien maar…” is de volgende
film van Niek Mannes, Piet Nijssen
en Evert Bakker.
Aan Evert de taak om verbetering
aan te brengen aan het geluid.
Zowel Kees als Evert krijgen van
Peter nuttige adviezen ter verbetering van het geluid.
Hierna zien we de verbeterde versie
van Allerzielen Velsen Verlicht, een
productie van FreeAction Beverwijk
i.s.m. Videofilmers Velsen.
De film “Ridders in Haarlem” van
Fred en Patricia Boeré, José
Senoron , Roland Turba en Bert
Nieboer is de zesde genomineerde
film.
“Ridders in Haarlem” is een opdrachtfilm in het kader van het Cultureel Erfgoed Noord-Holland die
namens onze club vertoond werd
op het NH’63 opdrachtfestival 2011.
Piet en Evert zijn in Beverwijk op
bezoek geweest bij Young Art, een
organisatie die kunst toegankelijk
maakt voor jongeren. Onderdeel
daarvan is o.a. het maken van korte
films. Voor uitgebreide informatie
verwijs ik naar www.youngart.org.
Besproken is of samenwerking in de
toekomst mogelijk is. Hiermee is
een eerste stap gezet in het
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betrekken van de jeugd bij onze
club. Wordt vervolgd.
Het is boeiend om te zien hoe jongeren anders filmen dan ouderen.
Ter illustratie zien we de film “Wie
ben ik?”, gemaakt door leden van
Young Art

Over beide films wordt uitgebreid
gesproken. De meningen zijn hier
en daar verdeeld. Dat houdt de discussie in elk geval levendig.
Met dank aan operator Bart, die met
een beetje hulp van Bouke de films
vertoond heeft, sluit Gerard de
avond af.
en de film “Vol van leven” van Joren
Molter, winnaar van het NOVA filmfestival 2011.

Margreet
Foto’s vanaf het scherm: Piet van Eerden

Helikoptervideo’s
(overgenomen uit Close Up pers)
Afgelopen donderdag las ik in het Haarlems Dagblad een stukje waarin stond
vermeld dat de VPRO een groot aantal “vuile” opnames die zijn gemaakt voor
het programma “Nederland van boven” gratis ter beschikking stelt voor de video
amateur. De opnames bestaan uit 10 pakketjes van ca. 16 tot 20 minuten en
zijn zonder geluid in mp4 formaat. De opnames zijn te downloaden van de site
van de VPRO winkel http://winkel.vpro.nl download-nl-van-boven.
Misschien een leuke tip.
Henk Beevendorp
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Verslag 29 maart: Clubkampioenschap met Rondreisjury
Alweer een jaar om!
De drie tafeltjes en de drie stoelen,
de schaaltjes met snoepjes, de keurig verzorgde programma’s, het
mocht de drie leden van de NH’63
Rondreisjury ook deze keer aan
niets ontbreken.
En toch was er iets dat anders was,
heel anders!
Voorzitter Gerard kon uiteindelijk
om ca 20.30 uur iedereen welkom
heten. Buiten de eigen leden waren
dat de afgevaardigden van Filmclub
IJmond en de NH’63 Rondreisjury.

Een enorm 16:9 scherm stond ponteficaal op het podium, klaar om de
eerste beelden te weerkaatsen!

Bouke en Peter waren echter nog
naarstig op zoek naar knap geluid.

Bouke had als verrassing een
prachtig projectiescherm en een HD
-beamer versierd via AVV uit Wormerveer! Dat kostte wat meer tijd
met installeren en tot overmaat van
ramp stribbelde de geluidsinstallatie
tegen!
Maar toen stond er ook wat!

De drie prachtige prijzen op home
made voetjes, oorspronkelijk
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afkomstig uit Brazilie en Duitsland,
waren het resultaat van het samenwerkingsverband Evert, HermanO,
Gerard en Piet.
Een speciaal welkom natuurlijk aan
Ton Bakkenes, Gerard van Schie en
Peter van der Horst, de leden van
de Rondreisjury.

vierkante meter!”
Een prima filmisch verslag. Eén opmerking: voortaan de naam van de
hoofdrolspelers ook vermelden in de
credits!
Zilver+ en een nominatie voor het
Regionale Filmfestival.

Filmclub IJmond had dit jaar niet
genoeg films om de jury uit te nodigen en was vanavond met twee
films onze gast.
Genoeg gepraat echter. Draaien
maar!
De eerste twee films waren van onze gasten:
“Beek als bron” en “Krimmler waterval”.
George Jimmink had de loop van de
Scheybeek in Beverwijk gevolgd en
had nogal wat zijpaden bewandeld.
De jury zou later opmerken dat de
maker keuzes had moeten maken
en zich meer had moeten beperken
tot het eigenlijke onderwerp.
Brons+.
Cees Post had mooie opnamen gemaakt van de beroemde Krimmlerwaterval. Het commentaar was prima verzorgd. Iin het geweld van de
waterval had de maker ook oog
voor de flora gehad.
Zilver
Na een korte snoeppauze waren de
Velsenfilms aan de beurt.
De juryvoorzitter vatte de strekking
van “Roxanne’s tango” samen met:
‘Zuid-Amerikaanse passie op de

“Draaien maar” van Evert, Niek en
PietN , Ten opzichte van een eerdere vertoning was het geluid verbeterd. Het eindshot met de boeken is
leuk gevonden. De plaatsing van de
verteller kan beter.
Zilver.
In het kader van de Heerbeeckfilms
vertoonde Kees “Show`me how you
Burlesque”. Hier was de jury minder
over te spreken. Omdat de belichting niet goed was, ontstonden er
onscherpe beelden. Passie ontbrak
en er was weinig van te verstaan.
Snel dus maar verder.
Brons+.
Pauze
De jury ging alvast wat voorwerken
in een rustig zaaltje en de overige
aanwezigen lieten zich de hapjes
van Bart en Marijke goed smaken.
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HermanS had met een werkgroep
“Allerzielen Velsen Verlicht” aangeboden. Een gedurfd onderwerp.
Mooie camerabewegingen en passende muziek.
Advies: stem van vrouw verwijderen
die iets aan de cameraman vraagt.
Zilver+ en een nominatie voor het
Regionale Filmfestival

Voor “Ridders in Haarlem” van Fred
had de jury niets dan lof.
Ze vond het een reis in de tijd in
rustige stijl gefilmd. Her geluid was
prima, zelfs het krassen van de pen
op het papier was hoorbaar! Muziekkeuze prima, Een zorgvuldig
uitgewerkte film.
Toch een minpuntje: de camerravoering in het straatje was onrustig.
Goud en een nominatie voor het
Regiofestival.
Lang leve Fred, de nieuwe clubkampioen!

De laatste film: “July, the Girl in
14G” van Kees, kreeg weliswaar
Zilver, maar het commentaar deed
anders vermoeden.
De jury mistte in de regie het publiek, vond de zangeres op den
duur saai en niet te verstaan en
miste close-opnamen van de pianist.
( Later zou Kees in beroep gaan,
deed dat ook, maar ook de commissie van beroep kon zich niet voldoende vinden in deze produktie).
Nadat Gerard de prijzen had uitgereikt en de jury met een mooie doos
bonbons had bedankt, werd nog
lang nagepraat.

Tekst: Piet van Eerden
Foto’s: Herman Ottink
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Top Vilms van HermanS
I. Mijn vader was geen gezinsman.
Ik kan me niet herinneren, dat ik
met hem heb gestoeid ofzo.
Toen ik drie jaar was, verkochten
mijn ouders hun bakkerij (nu
“Meijer” in Heemskerk), kochten een
huis en werkte mijn vader bij Hoogovens (ploegendienst) en bij de
nieuwe bakkerij-eigenaar om zo
voldoende inkomen te genereren.
Des te beter herinner ik mij, dat hij
mij een keer boeiend vertelde over
de ramp met de “Tietaniek”, zoals
hij dat noemde. Ook kreeg ik van
mijn ouders altijd van die albums
(Verkade of Rizzla), waarin je
plaatjes kon plakken van dieren,
auto’s en bijv. schepen. En toen ik
eenmaal goed kon lezen, ontdekte
ik in één van die boeken het indrukwekkende verhaal van de ondergang van de “Titanic”. Ik denk, dat ik
dat verhaal wel drie of vier keer ontroerd heb gelezen (soms heimelijk
met een zaklantaarn onder de dekens). Dit is dan ook de primaire
reden, dat ik nogal gecharmeerd
ben van de film “Titanic”.

Daarnaast vertel ik geen geheimpje,

als ik zeg, dat ik nogal ben geïnteresseerd in trucs, die in films worden toegepast. Nou het mag duidelijk zijn, dat je dan bij “Titanic” je hart
kunt ophalen, vooral als je een box
hebt met de volledige “making off”
van de film.
Wij hebben bovendien de zgn
“directors cut”, waardoor 12 scenes,
die uit de bioscoopversie zijn gehouden (vanwege de lengte van de
film) op onze DVD’s wel aanwezig
zijn.
Het verhaal, met in de hoofrollen
Kate Winslet (Rose), Leonardo DiCaprio (Jack) en niet ter vergeten
Gloria Stuart (oude Rose) en geregisseerd door James Cameron, is
mooi en indrukwekkend verfilmd en
bevat vele prachtige crossfades tussen vroeger en nu of omgekeerd
(van hetzelfde object). Het verhaal
verteld over het onzinkbare schip,
wat op haar “maiden” trip in 1912
tegen een ijsberg voer en met 1500
van de ruim 2200 passagiers in de
diepte verdween. De film begint met
duikbootjes, die het wrak van de
“Titanic” verkennen en een kluisje
meenemen naar “boven”. Op het
moederschip van de duikbootjes
wordt een oude overlevende van de
ramp, “Rose”, ingevlogen. Rose
vertelt haar verhaal, waarbij de film
als een reusachtige flashback op
het doek verschijnt. Het verhaal
draait eigenlijk om een grote blauwe
zeer waardevolle saffier. De film
kreeg 11 Oscars en komt dit jaar
(2012 = 100 jaar na de ramp) uit in
3D. Ik kan niet wachten om hem te
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II. Ik kijk graag naar films, waarin
Meryl Streep een (hoofd-) rol speelt.
Zeer recent verscheen de film “The
Iron Lady” in de bioscoop, de 50e
film waarin zij een rol (nu van Margaret Tatcher) speelt.
Een greep uit andere films is:
“Sophie’s choice”, “Out of Africa”,
“The House of the Spirits”, “The
River Wild”, “The Bridges of Madison County”, “Music of the Heart”,
“Mama Mia” en “The Devil Wears
Prada”.
Zonder de andere films tekort te
willen doen, vind ik vooral die laatste film een absoluut toonbeeld van
haar talent. Ongelofelijk hoe ze de
rol van Miranda Priestly als baas
van een groot modetijdschrift neer
zet. Maar daarbij mag ook haar
tegenspeelster Andrea Sachs
(gespeeld door Anna Hatheway)
niet worden vergeten.

De film boeit vanaf de eerste tot de
laatste minuut en vertelt het verhaal
van de mooie, maar wat onnozele
journaliste Andrea, die solliciteert bij
het modeblad “Runway” in de hoop
hiermee haar cv op een interes-

sante manier te kunnen uitbreiden.
Het is mooi om te zien hoe zij zich
opwerkt van een verguisde
nieuwkomer zonder enig modegevoel tot een graag geziene assistent van Miranda, nu in uiterst modieuze kleding. Helaas gaat dit ten
koste van haar relatie met Nate
(Adrian Grenier) en haar vriendenkring. In de film zitten een paar
prachtige scènes, die vernedering
uitdrukken van baas aan personeel,
maar ook een fraaie manier om
tijdsbruggen te leggen. Als je de film
nog niet gezien heb: Ga heen! (of
koop hem op DVD).
III. Ik weet bijna zeker, dat de volgende film, die ik wil beschrijven bij
velen niet bekend is: “The Barber of
Siberia”, geregisseerd door de rus
Nikita Mikhalkov en in de hoofdrollen: Julia Ormond (Jane), Oleg
Menshikov (Tolstoy) en Aleksey
Petrenko. De regisseur en een aantal familieleden acteren ook in de
film. (de regisseur als Tsaar). Schitterende film, die zich grotendeels
afspeelt in Rusland (en daar ook
echt is opgenomen). De Russische
regisseur kent natuurlijk de Russische gebruiken en verwerkt er daarvan enkele (functioneel) in deze
film. Ook het verhaal vind ik erg
goed gevonden en is heel verrassend. Het verhaal speelt zich af in
1905 en via lange flashbacks wordt
je meegenomen naar het Rusland
vanaf 1885. Ook de gesproken taal
is (waar functioneel) Russisch, maar
ook goed Engels (vrouwelijke hoofdrol) en gebroken Engels
(mannelijke (russen) hoofdrollen).
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Voor mij is “The Barber of Siberia”,
bijna 3 uur lang, enorm genieten
(inmiddels meerdere malen).
IV. Ik houd van films, waarin fraaie
landschappen voorkomen. Wat dat
betreft mag ook weer de film “The
Barber of Siberia” worden genoemd,
naast bijv. “Out of Africa”, “Doctor
Zhivago”, “The River Wild” en
“Dances with Wolves”. En als er dan
ook nog dieren in voorkomen en
een psychologische aanpak van
kinderen, dan is het voor mij helemaal compleet.

De film is natuurlijk gewoon Nederlands ondertitelt. Ik heb hem inmiddels 3 x gezien en zal dat vast nog
wel een paar keer doen. Hoe vaker
je hem ziet hoe meer mooie details
je gaat zien.
Een echte aanrader…
Katerina kijkt erg naar acteurs en
regisseurs en als ze iemand niet
mag, dan wil ze de film niet zien.
(Ze heeft hier een hekel aan de
Russische regisseur). Soms kijk ik
naar (n.m.m.) draken van films, die
volgens Katerina prachtig zijn, want
Gerard Depardieu, John Malkovich
of Romy Schneider speelt in die
film.
De film wordt op Internet door de
“filmkrant” weggezet als een geldverslindende propagandafilm.
Ik luister nooit naar dit soort argumenten en kijk vooral zelf, wat ik
van de film vind. Ik weet vaak niet
eens, wie de acteurs zijn, hoewel ik
de laatste tijd wel “onder lichte
dwang” acteurs begin te kennen.

Zo’n film is “The Horse Whisperer”.
Grace MacLean (Scarlett Johansson) en haar beste vriendin Judith
(Kate Bosworth) gaan samen paardrijden, maar krijgen een ongeluk.
Grace verliest haar onderbeen en
haar vriendin en ook haar paard is
er erg slecht aan toe. Allemaal feiten die het begrijpelijk maken dat
Grace in een diepe emotionele toestand belandt. Het paard moet eigenlijk worden afgeschoten. Moeder
Annie (Kristin Scott Thomas) laat
het er echter niet bij zitten en dankzij haar vasthoudend vermogen belanden moeder, dochter en paard
uiteindelijk bij de “Paarden fluisteraar” Tom Booker (Rober Redford
(die ook de regie doet)). Hoe dat
daar verder af loopt moet je zelf
maar gaan zien, maar als je een
beetje kan invoelen in de psyche
van een diep getraumatiseerd kind
en begrip hebt voor een zwaar gewond en getraumatiseerd paard,
dan wordt je in de film meegezogen.
Het eerste deel van de film (het ongeluk tot de aankomst bij de
“fluisteraar”) vind ik minder fijn om
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naar te kijken en daarom heb ik

altijd moeite om hem weer eens te
kijken, maar het hoort er natuurlijk
wel bij. De rest van de film is geweldig en laat me even de wereld om
me heen vergeten.

V. Het laatste genre film, waar ik
wat over wil schrijven zijn films
waarin muziek een heel belangrijke
rol speelt. Titels uit dit genre zijn:
“Evita”, “The Phantom of the Opera”, “Shall we Dance?”, “Rolling Home”, “Chicago”, “Mama Mia”,
“Amadeus” en de 6-delige serie
“Strauss Dynastie”.
De film, die ik er graag uitlicht is
“Moulin Rouge”.
Het is een verhaal over een onmogelijke liefde in het Parijse Montmartre van eind 1800. Het verhaal is
verfilmd in een prachtig decor van
de nachtclub “Moulin Rouge”. In de
film worden de hoofdrollen vertolkt
door: Ewan McGregor als de jonge
schrijver Christian, Nicole Kidman
als de jonge mooie courtisane

Satine en Richard Roxburgh als de
hertog en de concurrent in de liefde
van Christian.

De film is geregisseerd door Baz
Luhrmann. (Strictly Ballroom, Romeo and Juliet, Australia)
Het verhaal draait om het geld, wat
de hertog in Moulin Rouge wil steken in ruil voor de liefde van Satine.
Dat dit niet gaat werken mag duidelijk zijn. Hoe het verhaal zich verder
ontwikkelt mag je zelf gaan bekijken, maar heel bijzonder vind ik, dat
het mij pas bij de tweede of derde
keer opviel, dat er bekende melodieën worden gezongen. D.w.z. de
tijdsetting van de film is rond 1900
en de melodieën zijn van onze tijd.
Denk aan: “Sound of Music”,
“Diamonds are the girl’s best friend”,
“One day I’ll fly away”, “All you need
is love”, “Roxanne”, “The show must
go on”, e.v.a.
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan, maar ja, Je moet je tot 5
titels beperken. Bovenstaande films
vind ik prachtig, maar er zijn er veel
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meer en vaak is het ook afhankelijk
van je stemming, welke film je wilt
zien. Ik voel me haast schuldig,
doordat ik een aantal ook geweldige
films niet beschreven heb, maar
misschien komt die kans nog wel
eens. Ik heb een voorkeur voor
DVD’s waar ook een “Making off” bij
zit. Eén van onze Russische
dochters werkt in de DVD-wereld en
kan dus gemakkelijk (lees ook:
goedkoop) aan dit soort films
komen. Daar zitten dan geen
Nederlandse ondertitels bij, maar
wel Engelse, of we kiezen voor

Engels gesproken en Russisch ondertiteld. Op die manier heb ik al
een aantal zeer bijzondere DVDboxen in huis gekregen. (Inmiddels
lukt het me, om met het Russische
menu op de DVD, de film toch te
starten (zonder hulp van Katerina)).
HermanS

Nationaal NOVA 1-minuut Filmfestival
verslikt zich in de reglementen
Het enigste dat ik tot 12 mei van Roden wist, is dat Ellen ten Damme
daar in de buurt is opgegroeid. Ze werd op 7 oktober 1963 in het
naburige plaatsje Warnsveld geboren.
Om nu te zeggen: ‘maar dit terzijde’, roept natuurlijk vraagtekens op.
De werkelijkheid is dat ik haar een geweldige zangeres, actrice, muzikant en mooie vrouw vind en niets lievers zou willen dan dat ze in
mijn hopelijk komende film: “De Trap” het wonderschone “Ich bin van
Kopf bis Fusz auf Liebe eingestellt”, zou willen zingen.
Maar nu ter zake!
Het is prachtig weer op 12 mei als Gerard Peter en mij komt ophalen
om naar het 1-minuut Filmfestival in Roden te gaan (u weet wat ik
van Roden weet!).
Ruim op tijd zaten we in het mooie en gezellige “Winsingerhof aan de koffie.
Een half uurtje later was het aan voorzitter Kees de
beurt om iedereen mooi toe te spreken.
Ook Wil Wilkens en de wethouder van Cultuur hadden dit reeds prima gedaan. ‘s Morgens werden de
58 inzendingen op alfabetische volgorde vertoond en
de jury selecteerde de volgens hen 16 beste. Het
organiserende NOVA-Noord had op eigen houtje het
reglement veranderd en het werd vervolgens op zijn
zachtst gezegd: ‘nogal verwarrend’.
Uiteindelijk hebben de beste films gewonnen, maar
dit moet in de toekomst niet meer “zomaar”gebeuren.
Enig overleg is nooit weg! Een gezellige maaltijd na afloop kondigde het einde van dit
ludieke festival aan en 185 kilometer naar het Zuidwesten vertelden we aan ieder die het
maar horen wilde, dat we hadden genoten.
Piet van Eerden
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Verslag 12 april: “Muziek bij je film”
Zoals bij alle clubavonden opent voorzitter Gerard de reclamefilm met de mededeling dat er nog vrijwilligers gezocht worden voor de inzameling van het
Anjerfonds.
Een net zo belangrijke mededeling is, dat Katerina jarig is en dat dan weer betekent: een gratis consumptie voor de leden. Van harte gefeliciteerd!
Gerard vervolgt met het schudden van het volle mandje om een lootje te trekken
om de daarop staande naam te verzoeken het verslag van deze avond te schrijven. De naam van Margreet komt uit het mandje terwijl zij het verslag van 4 weken geleden al heeft geschreven!
Zelf was ik in de afgelopen weken verhinderd en had eigenlijk "Recht" om
dit te doen. “Eerlijk en sportief” als ik ben, meld ik dat aan de voorzitter.
Gerard vindt alles prima als er maar een verslag komt.
Maar ik had niet begrepen dat er op deze avond de resultaten van eerder opgelegd huiswerk vertoond zouden worden. Eigen schuld, dan had ik mijn mond
maar moeten houden!
De opdracht voor vanavond luidde: maak of kies zelf muziek bij 2 fragmenten uit
de vakantiefilm "Kala Nera" van Piet van Eerden. Men kon een keus maken uit:
"Oogsten" en "Vissen" of beide.
Cor begint met "Oogsten".De gekozen muziek maakt discussie los onder
de leden. Cor vindt dat bij de 'omslag" in de film ook ander geluid hoort.
Katerina met “Vissen”. De daarbij behorende muziek wordt vrijwel door iedereen
goed ontvangen.
Eef met “Oogsten”. Het tempo van de muziek ten opzichte van de beelden is
passend.
Herman met “Vissen”. De sfeer komt goed over door een mix van een Russisch
en een Grieks deuntje.
Margreet met “Vissen”. De combinatie beeld en muziek geeft een sobere indruk
van de bewoners, maar past wel, vinden de leden. Alhoewel het geen reclamefilm is voor het toerisme.
Fred gaat met "Oogsten" op de komische tour door muziek van de "2 Pinten"
te gebruiken. Daarmee oogst hij veel bijval van de leden.
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Tussendoor werd
een van de
1-minuutfilms: “Alle
leeftijden” vertoond.
Applaus!
Wij gaan verder
met de opdrachten.
Vissen
Oogsten
Margreet met
"Oogsten" en iets circusachtige muziek. De meningen van een aantal leden zijn
hier verdeeld.
HermanS met "Oogsten". Goed ontvangen, mede door de muziek
van " Het Zigeunerkoor".
Eef: "Oogsten" met swingende muziek.
Cor: "Vissen" de hierbij gekozen muziek kan niet iedereen waarderen, maar
de maker heeft bij de keus van het geluid goed nagedacht.
Fred met "Vissen" heeft er een waar kunstwerk van gemaakt.
Hij heeft de beelden van de vissers gemixt met het optreden van een Griekse
zangeres. Heel mooi!
Eef met "Vissen". Hierbij roept de muziek armoede op, althans volgen de leden..
HermanS als laatste met "Vissen" .Hier is gebruik gemaakt van "live" en
een mix van rustige muziek.
Het resultaat van twee filmpjes in 13 verschillende geluidsuitvoeringen. En ook
net zo veel verschillende meningen.
Al met al een leerzaam onderwerp en een zeer geslaagd experiment
Tot slot nog de tweede 1 minuutfilm: "Even passen".
Wat zijn sommige dames toch egoïstisch!
Rest mij nog te melden dat het een zeer vermakelijke en leerzame avond
was met de aantekening dat ik voortaan mijn grote mond hou omtrent het schrijven van een verslag.
Tino
Foto’s: Piet van Eerden
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Anekdote: ‘Filmprojectie Anno 1915’
Eind jaren zeventig van de vorige
eeuw waren de opnamen van de
TV-serie: “Dagboek van een
Herdershond” in volle gang.
Het speelde in de tijd dat de Staatsmijnen moesten ontstaan.
Willy van Hemert had de rechten
verworven van het boek: “Kroniek
Eener Parochie”, van Jacques
Schreurs, toentertijd pastoor te
Heerlen, te bewerken tot een geromantiseerde dramaproductie.
Naast de bouw van de kolenmijnen
moesten er mijnwerkers aan getrokken worden en daarvoor werd door
de toenmalige overheid een wervende film gemaakt, welke aan “den
volke” moest worden getoond. (Kom
in de mijnen werken)

De oorspronkelijke versie stond op
celluloidmateriaal, opgeborgen in
een filmblik welke niemand durfde
openmaken in verband met mogelijk
ontploffingsgevaar.
Maar niet getreurd, er was een
kopie op 16 mm film op acetaat materiaal, voorzien van het logo van de

Rijksvoorlichtingsdienst, vakkundig
weggewerkt door “beeldtechniek”.
Wilden wij die film vertonen dan
moest er iets gebeuren om niet een
ongeloofwaardige 16mm projector
te gebruiken. Goede raad was duur.
Ik wist een oude Ernemann projector te staan in het Filmmuseum in
het Vondelpark in Amsterdam.
Probeer die maar eens naar buiten
te krijgen.
Er stonden paaltjes met koorden er
omheen, alleen kijken, niet aankomen! Bovendien, het lamphuis was
bedoeld voor carbidgebruik en de
zogenaamde “buitendraaiende vlinder” ontbrak.
Het is het productieteam gelukt het
geheel naar onze studio te transporteren voorzien van een dikke verzekering en ruime transportkosten
.
Bij nadere inspectie mijnerzijds zag
ik wel mogelijkheden.
Van de afdeling ‘lichttechniek” kreeg
ik een 2 kilowatt halogeenlamp met
sokkel (aansluitvoetstuk), maar
mocht niets aan het apparaat
veranderen of aanpassen.
Het voordeel van deze lamp was
wel dat deze op afstand was te regelen via het regelpaneel bij
“beeldtechniek”.
Thuisgekomen, na weer een dagje
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hard werken, pakte ik de Encyclopedie voor Cinematografie en vond
daarin de toenmalig in gebruik zijnde, twee- of driebladige vlinders.
Nog diezelfde avond heb ik zo’n
vlinder gemaakt in mijn, bij velen
bekende, “fabriek” en daarmee
ook nog naar de studio gegaan om
een en ander te installeren.
Tot mijn niet geringe verbazing
werkte het allemaal perfect, voor
zover ik dat op dat moment kon beoordelen.
Samen met de dienstdoende toneelmeester Frits Hilhorst, heb ik een
opstelling gemaakt middels een
eenvoudige keukentafel en een
draaibare passpiegel, waardoor we
met een 16 mm projector de filmkopie op een doorzichtscherm aan de
achterkant konden projecteren, zonder die projector in beeld te hoeven
brengen.
Maar hoe dan met die 36mm Ernemann?

laboratorium een rol “blankfilm” gevraagd, welke ik dan quasie in de
projector zou inspannen.
Willy was zo opgetogen over het
resultaat dat hij mij onmiddellijk aanstelde als filmoperateur.
Het door mij aangezwengelde apparaat gaf een soort knipperlichteffect
over de veel te mooie filmbeelden,
precies het effect dat hij graag wilde
zien als behorend bij die tijd.
Er waren leesbare tussentitels,
die meegelezen werden door de
helaas overleden acteur Rudie
Falkenhage, compleet met aanwijsstok, velen konden in die tijd lezen
noch schrijven.
Helaas heeft de KRO gemeend dit
soort prachtige scènes om commerciële redenen te moeten weglaten
uit de op de ”markt” gebrachte DVDboxen.

Voor u opgetekend door HermanO.
Foto: archief

We hadden aan Cinecentrum Film-
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Verslag 10 mei: “Het juryrapport: de tijdelijke standaardwaarde”
Minieme Opkomst
De clubavond van donderdag 10
mei 2012 stond in het teken van
jureren. Buiten was het nog koud.
Pas na 18 mei werd het lekker
weer.
Aanwezig waren slechts acht leden:
Tino Tegelzetter, Ruud Besjes,
Marijke Slagroom, Piet Projektor,
Bouke Projektieteam, Cor Bewegende Camera, Peter de Schrijver
en Gerard Voorzitter.

Cursusleider Piet van Eerden had
zich erg uitgesloofd en speciaal
voor deze avond een Powerpointpresentatie gemaakt.
De leden kregen een opdracht:
jureer de film ‘Babel van Taal naar
Klank’. Met behulp van een echt
NH ’63 juryformulier natuurlijk!
Kortom: de film kijken en daarna in
zeven minuten opschrijven wat je
als jurylid van deze film vindt.
Zo gezegd, zo gedaan en we speel-

den hierna even alsof we een echte
jury waren die zich had teruggetrokken na een clubavond of festival.
Nou, dat valt niet mee en zeker niet
met deze film. En dan te weten dat
een jury in de praktijk nog veel minder tijd heeft om hun Babylonische
bevindingen in papieren woorden
om te zetten!

Daarom worden
juryleden dus opgeleid en wel volgens een uitgebreide training.
Misschien denk je,
wat moet ik daarmee, maar vergis
je niet, je leert er
hartstikke veel van
en je gaat misschien wel beter scenarioschrijven
en filmen.
Op het juryformulier behandelde
Piet de volgende punten:
De strekking van de film.
De verhaalstructuur.
De filmische vormgeving.
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Samenvattend.
Waardering in punten.
Extra prijzen.
We zagen ook korte fragmenten van
films die extra prijzen hadden behaald op diverse festivals:
Herinnering, 1996, geluid.
Brenda, 2006, licht en sfeer.
Lust en Liefde, 2009, bewegend
camerawerk.
Schaduw van het Verleden, 1997,
spel.
Hoe gaat dat verder nou in de praktijk achter de schermen?
De jurysecretaris maakt van de drie
gemaakte juryformulieren een enkel
juryrapport. Dat rapport is bedoeld
voor de uitslag en krijgt de maker
van de film mee naar huis. Of in de
zaal voor zijn kiezen, terwijl de maker echt zijn best heeft gedaan.

De filmmakers dienen echter wel
iets leuks en educatiefs te hebben
aan dit rapport. Het is dan ook de
bedoeling dat de juryleden wel veel
‘zinnigs, kritieks en positiefs’ opschrijven waar de secretaris en de
juryvoorzitter wat aan heeft en wat
de film ook doet schitteren in de
puntenwaardering en in de uitslag.
Het is natuurlijk niet de bedoeling
dat de maker met filmen stopt, er
slapeloze nachten en uitslag van
krijgt. Vandaar deze geweldige
Piet’s Powerpoint-fundatie.
Ik vraag op de terugreis naar huis
aan Piet hoe die NH’63- en NOVAregels bij het jureren en hoe het gedrag van een jury te stroomlijnen is,
eigenlijk ontstaan zijn.
Hij antwoordt: ‘zeer veel reizen en
bezoeken afleggen, zeer veel avonden, ja weekenden, zeer veel weekenden praten en overleggen met
Jan van Weeszenberg’.
O ja, er was slagroom op de warme
chocolademelk. Van Marijke. Smullen!
Peter van Eerden.
Foto’s: Piet van Eerden
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DVI, HDMI of Component video???

DVI, HDMI of Component Video;
ik wil het beste, wat moet ik aansluiten?
Dit is een helaas niet zo eenvoudig
te beantwoorden vraag. Ik zal een
poging wagen, mede door info van
anderen, om iets meer (on)
duidelijkheid in te geven.
DVI en HDMI verschillen niet zo
veel als men denkt. Afgezien van
een andere aansluiting gebruiken ze
hetzelfde encodeer schema. Hierdoor zijn ze in theorie uitwisselbaar
zonder converter of decoder. In de
praktijk kan het weleens mis gaan
door het HDCP (kopieerbeveiling),
wat met het HDMI signaal wordt
meegezonden. DVI is alleen een
videosignaal en HDMI een audio en
video signaal.
Wat zijn DVI/HDMI en Component
Video of RGB?
DVI/HDMI, Component Video en
RGB zijn 4 videosignaal standaarden die diverse resoluties ondersteunen en die het signaal verschillend overbrengen van bron naar het
scherm. Het belangrijkste verschil is
dat DVI/HDMI het signaal digitaal
via een bitstream overbrengt terwijl
Component Video en RGB analoog
via de rood, groen en blauw componenten van het signaal.
Alle besproken signalen werken met
een combinatie van rood, groen en
blauw componenten samen met de
sync (synchronisatie) signalen die

bepalen op het scherm wanneer
een nieuwe line of frame begint. De
DVI/HDMI signalen voegen daar
nog datasignalen via een format
T.M.D.S. (Transmission Minimized
Diffrential Signaling) aan toe. Wat in
het kort betekent dat er bij het blauwe signaal de horizontale en verticale synchronisatie zijn toegevoegd.

Component video wordt vaak verward met RGB (Rood Groen en
Blauw). Het hele kleurenspectrum
kan worden weergegeven in gevarieerde samenstellingen van deze 3
kleuren.
De overeenkomst is dat ze alle twee
hoge kwaliteitssignalen geven maar
zijn niet direct compatibel, (alleen
met een video converter).
Bij RGB is de helderheid gecombineerd binnen het RGB signaal. Bij
Component Video zijn de signalen
nu gescheiden in drie component
videosignalen ook wel YPbPr of
YCbCr YUVsignaal genoemd. De Y
staat voor het helderheidssignaal
met sync . Pb en Pr zijn de kleursignalen. Alle drie ontrokken uit het
oorspronkelijke RGB signaal. RGB
is meer Europees gericht en Component video Amerikaans en in opkomst in Europa door de uitstekende kwaliteit van het beeld bij DVD
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afspelen op plasma/lcd schermen
met progressive scan en de betere
bewerkbaarheid van de beelden
voor de professionele markt.
Is digitaal niet altijd beter?
Helaas, was het maar zo eenvoudig. Veelal wordt gemakshalve aangenomen dat digitaal gewoon altijd
beter is, omdat digitale signaal overdracht error-free wordt beschouwd
en analoge overdracht gekoppeld
wordt aan geleidelijke verlies van
signaal en kwaliteit.
Er zit een kern van waarheid in,
maar in de praktijk is het toch merkbaar anders dan men veelal denkt.
Ten eerste zijn er nog geen merkbare kwaliteitverlies- uitdagingen over
lange afstanden met kwalitieitskabels bij de installatie van professionele home theaters met analoge
component video signalen.
Ten tweede het is geen verstandige
aanname dat digitale signaal overdracht altijd error-free is. Bij DVI/
HDMI is geen error correctie, dus
als iets verloren gaat is het ook
voorgoed weg. Dit is bij kabels over
korte afstanden geen probleem,
maar met lange afstanden in de

praktijk iets om rekening mee te
houden.
Wat bepaalt dan de beeld kwaliteit?
Videobeeld laat zich om diverse
redenen niet direct van de bron op
een scherm projecteren. Meestal
werken schermen of beamers niet
met de originele resolutie van de
bron, dus als je werkt met 480p, 720
p of 1018i of 1080p zijn er vaak
noodzakelijkerwijs omzettingen nodig.
De originele formats worden vertaald naar het beeldscherm. Bijvoorbeeld DVD opnames hebben 480
lines maar geen non square pixels.
Wat betekent dat ze geholpen moeten worden tijdens de weg naar het
beeldscherm.
De vaak gebruikte argumenten bij
DVI/HDMI signaalformats dat het
puur digitaal is, is in theorie gezien
waar.
Neem een digitale opname als
DVD; als dat zonder tussenkomst
rechtstreeks in de digitale vorm via
het DVI/HDMI signaal naar een digitaal beeldscherm lcd/plasma wordt
geleverd is er in theorie een perfecte no-loss-and-no-alteration-ofinformationsignal-keten ontstaan.
Het signaal heeft dan geen digitaal
naar analoog conversie ondergaan
en is dus minder aangepast gedurende de overdracht
Maar de digitale signalen van de
verschillende apparaten in de keten
zijn vaak verschillend geencodeerd
en moeten bij doorgifte toch aangepast of geconverteerd worden om
bij het beeldscherm uiteindelijk weer
aangepast te worden voor weergave (resolutie etc.) In de praktijk zijn
er altijd conversies en aanpassin-
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gen van het signaal bij weergave en
dat wil niet altijd lekker lopen.
Digitaal naar digitaal conversie is
niet langer een garantie voor betere
signaal kwaliteit overdracht en
weergave in vergelijking tot digitaal
naar analoog. In de praktijk soms
ook slechter. En soms moeilijk te
beïnvloeden door de vele schakels
en er wordt in de bijgeleverde documentatie van de apparatuur vaak
geen info gegeven hoe de signaaloverdracht aangepast en verwerkt
wordt. Bij aankopen zou je dan ook
alles mee moeten nemen om het
effect van overdracht en weergave
te kunnen bepalen.
Invloed van kabelkwaliteit
Kabelkwaliteit zou in principe geen
significante invloed mogen hebben
op het weergave resultaat met de
vergelijking tussen DVI/HDMI en
Component Video als de kwaliteit
van de kabels goed is. Er zijn enkele factoren waar rekening mee gehouden moet worden.
Het analoge Component Video is
een uitermate sterk signaal dat met
goede kabels zonder noemenswaardige problemen 20 meter kan
overbruggen.
DVI en HDMI zijn helaas geen sterke signalen. Toen de professionele
video-industrie startte met digitale
signalen werd er een standaard afgesproken SDI, serial digital video.
SDI is ontworpen voor coaxiale kabels waardoor de impedantie goed
beheerst kan worden en dus de signalen zonder problemen ook over
langere afstanden werken.

DVI en HDMI kabels zullen tot een
bepaalde afstand geen probleem
hebben. Wordt het iets langer, dan
komen er meer bitstreamfouten
voor. Te zien in het scherm aan
sneeuw- of pixelfouten en weer iets
langer compleet geen beeld. Het
kan zo zijn dat bij 5 meter de kabel
perfect werkt, bij 6 meter sneeuwt
en bij 7 meter het compleet niet
meer doet. Nu iedereen deze kabels
gaat maken zie je ook dat minder

goede kabels het op de korte afstanden redelijk doen maar bij de
langere van de fabrikant diverse
problemen geven.
In de praktijk is het moeilijker te
voorspellen waar het omslagpunt is
omdat de kwaliteit van de bron- en
weergaveapparatuur een steeds
belangrijkere factor zijn. Zo worden
er steeds meer upscale mogelijkheden ingebouwd. Dit kan hardwarematig of softwarematig. De laatst
genoemde is de goedkoopste variant en men gebruikt een trucje om
de beeldbeleving te verbeteren. Dit
kan gepaard gaan met veel verlies
van signaalsterkte.
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Wat weer gecompenseerd kan worden met een extender. Hardwarematig upscalen is het beste en
wordt het beeld daadwerkelijk kwalitatief verbeterd. DVI heeft hier iets
minder problemen mee, HDMI is
hier gevoeliger voor.

we het nog niet over de smaak/
voorkeur van de kijker. En de invloeden van andere apparatuur of
bewuste demping van een signaal
en kabels. Dus gewoon ter plaatse
aansluiten en kijken en vergelijken.
Bouke Jasper

Kortom, Wat is nu beter...DVI,
HDMI, of Component Video?
Het antwoord is helaas niet eenduidig en onbevredigend: het hangt er
van af. Het hangt van de gebruikte
apparatuur af, en bij voorbaat is het
niet te bepalen of bij bepaalde opstellingen digitaal of analoog een
betere weergave zal geven.
Het kan zelfs zo zijn dat je bij DVD
bijvoorbeeld betere resultaten hebt
met component video en met je satellietontvanger met DVI/ HDMI op
een en hetzelfde scherm.
Zowel HDMI als Component video
zijn als signaal geschikt voor HDTV
tot en met 1080p. En dan hebben

Foto’s: Piet van Eerden

Bron: mcsnet
Afkortingen:
DVI Digital Visual Interface
HDMI High Definition Media Interface
SDI Serial Digital Interface
HDCP High-bandwidth Digital Content
Protection

Agenda “Velsen & omstreken”

24 mei

: Velsen Totaal Crew

7 juni

: evaluatie 24 mei Velsen Totaal Crew

21 juni

: slotavond

12/19 sept. : jurycursus voor gevorderden in “In de Abeel”.
11 oktober : ‘In de hoofdrol’ in “In de Abeel”.
10 /11 nov. : Nationaal NOVA Filmfestival in “De Kubus” in Lelystad.
18 nov.

: Interclubontmoeting in De Jansheeren.

20 dec.

: slotavond
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Praktisch en toch leuk
Onder leiding van voorzitter Harm
Tersteeg hadden de mannen en
vrouwen van De Ronde Venen hun
clubonderkomen De Boei, feestelijk
ingericht om het veertigjarig bestaan te vieren.

Vanaf 10 uur konden de bezoekers
allerlei nuttige en ludieke filmische
informatie krijgen.
Onze club was zeer goed vertegenwoordigd en we hadden er zin in om
lekker met alles mee te doen.

We werden dan ook gesignaleerd
bij de stand “Cameraregie” en als
Casablanca-freaks kregen we een
half uurtje informatie in de Casablanca-stand.

Oud-voorzitter Jacques van der
Sluis was, net als wij, zeer enthousiast over een nieuw animatieprogramma.

Kees en Piet en later Gerard en
Ruud, namen deel aan een screentest en allen werd “in orde” bevonden.
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Bij een jubileum horen cadeautjes.
Namens NH’63 bood Piet een verzilverde schaal als wisselprijs aan
en Gerard een kunstig door Ank met

specimen opgemaakte felicitatiekaart aan.
Begon de sfeervolle viering met
educatieve activiteiten, ze eindigde
met een receptie waarop lekkere
hapjes, drankjes en vertegenwoordigers van een aantal clubs de

verhaalstructuur vormden.
Piet van Eerden
Foto’s: De Ronde Venen en Piet van Eerden
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Verslag 26 april 2012: “Jeugdfilms”
Deze avond gingen we films van jeugdige filmers bespreken.
De eerste film was “Figment van Willem Serné, deze film heeft goud gehaald op het Nova
festival 2011. Een psychologische thriller. We zien een meisje geconfronteerd worden
met allerlei onverklaarbare, verontrustende gebeurtenissen tijdens haar ochtendritueel.
Dagelijkse gebruiksvoorwerpen keren zich tegen haar. Hallucineert ze of....? Dat laat de
maker in het midden.
Herman vond de opbouw goed, een grote set-up en geen pay-off. Bart was het helemaal
eens met Herman. Tino heeft wat moeite met het verhaal. Kees vond de film heel goed
en spannend. Marijke vond de film rommelig. Piet vond het een soort Artfilm, sterke geluidsband, de film wordt gedragen door het geluid, de film heeft een grote impact bij de
kijker. Margreet denkt dat het meisje waanideeen heeft en dat zien we als kijker.
De volgende film was “Look into your eyes” van Young Art. Een levensverhaal van een
man die gelukkig is en door diverse omstandigheden werkeloos wordt. Hier werd weinig
over gezegd.
De volgende film was “De idioot in het bad” van Peter Keijsers.
Het wekelijkse bad van de idioot is voor hem het moment om even te genieten van warmte en aandacht. De ondertoon is dat een mens meer nodig heeft dan alleen verzorging.
Katerina vond het camerawerk mooi, het totaal van de film niet slecht en soms twijfelachtig. Gerard vond de film geraffineerd in elkaar gezet. Piet voelt zich uitgedaagd om iets
over de film te zeggen, het spel vond hij tussen de zuster en de idioot heel goed en het
gedicht is goed verfilmd. Kees geeft aan dat de film zich in 1931 afspeelt en in de stijl van
de jaren 30 is weergegeven.
Na de pauze laat Piet de 60 seconden films “Alle leeftijden” en “Even passen“ zien, die nu
in het goede formaat zijn gemonteerd. Ze worden ingezonden naar het 1 minuutfilmfestival van de Nova.
Daarna wordt de film “Speechless van Adrian Copitzky , Felix Faißt en Frank Kaya vertoond. Dit is de beste Jeunessefilm van Unica 2011. Herman merkt op dat hij deze film
wel snapt.
De laatste film is “BUSY” van Felix von Seefran. Ook een Unicafilm uit 2011 en heeft
goud gehaald. De film gaat over een eenzame vrouw die voor de buitenwereld doet over
komen als of ze het heel druk heeft.
Algemene opmerkingen waren, een heel goede film, goed spel van de vrouw, goede cameravoering, goede montage. Er werd weinig gezegd over de inhoud van de film.
Het was een geslaagde avond om gezamenlijk over de films te praten en van elkaar te
horen wat ieder zijn beleving was bij de film. We moeten dat vaker doen en dan iets meer
over de inhoud van film praten.
Cor van der Plaat
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