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Van mijn gehele vocabulaire der 
Nederlandse taal zijn de letters ’n’ 
en ’e’ voor mij de moeilijkste letters. 
Je kunt er namelijk het woord’ nee’ 
mee vormen en juist dat woord kan 
ik, in het geval dat mij een dienst 
wordt gevraagd, maar moeilijk te 
voorschijn toveren. 
 

Zo was daar op 10 februari 2010 
het verzoek van de Jury Coördinatie 
Commissie (JCC) om je in te schrij-
ven voor de training juryvoorzitter 
en reeds een dag later werden de 
letter ’j’ en ’a’ al samengevoegd. 
Juryvoorzitter zijn betekent dat je 
naast het jureren ook nog de baas 
mag / moet spelen over het jury-
team, waarin je zitting hebt. Overi-
gens ging ’de baas spelen’ mij goed 
af in mijn werkzame leven, maar bij 
het jureren komt er meer kijken. Per 
definitie is jureren moeilijker dan 
werken, althans in mijn geval. 
Wel nu, zaterdag 9 juni jl. was de 
voorlaatste trainingsdag om de fijne 
kneepjes van het juryvoorzitter zijn 
nog eens op te poetsen. 
Zo’n dag is verre van effectief, 9 uur 
onderweg voor 2 x 2 uur training, 
maar wel ontzettend leerzaam. 
Ook roept zo’n dag herinneringen 
op aan mijn reeds eerder genoem-
de werkzame leven. In de laatste 
jaren daarvan was het onderhoud 
van de veerhavens van Den Hel-
der / Texel en de haven van Oude-
schild toegevoegd aan het gedeelte 
dat ik tot genoegen van mijn baas 
en mijzelf mocht beheren. Minimaal 
1 keer per maand reisde ik af naar 
het hoge Noorden, stak het Mars-

diep over en begaf mij naar de kof-
fie in Oudeschild, vergaderde wat, 
liet mij over het eiland rondleiden, 
keek wat rond, gaf wat complimen-
ten dat het er goed uitzag en vertrok 
weer naar IJmuiden. En weer kon 
een gehele werkzame dag aan mijn 
conto worden bijgeschreven. Ook 
had ik regelmatig een dergelijke dag 
op Marken, de andere uithoek van 
mijn door de jaren heen verworven 
grondgebied, waar ik de baas 
mocht spelen. 
Allemaal vreselijk belangrijk, leer-
zaam en (bijna) altijd bij mooi weer. 
Eenzelfde gevoel had ik dus op de 
voorlaatste trainingsdag in Bodegra-
ven. Allemaal vreselijk belangrijk, 
leerzaam en het was bijna mooi 
weer. 
Juist omdat de filmer in het alge-
meen met zijn of haar tijd meegaat, 
dient ook een jurylid met deze ont-
wikkelingen mee te gaan. Als jury-
voorzitter sta je steeds vooraan bij 
die ontwikkelingen en dat maakt het 
jureren tot een feest. 
Op de terugreis met Piet komen 
geen stiltes voor en toen ik vertelde 
dat mijn tuin al aardig vorm krijgt, 
een andere beschrijving voor ’er 
moet nog veel worden gedaan’, ver-
telde Piet ook een voortuin met 
plannen te hebben, maar ’er de 
kracht niet meer voor heeft’. 
En ja hoor, zonder ook maar enigs-
zins de gevolgen te overzien voor 
mijn eigen tuin, had ik al toegezegd 
om een paar dagen te komen spit-
ten. 
 

Uw voorzitter. 

 

Uit de hamer geklapt 
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Verslag 24 mei: “Eens moet de eerste keer zijn” 

In zijn onstuitbare drang om kennis 
op filmgebied over te brengen op de 
medemens, lanceerde Herman 
Schipper begin van dit jaar het feno-
meen “Velsen Totaal Crew”. 
 
Ervan uitgaande dat we per jaar 
met elkaar minstens een korte fictie-
film en een korte non-fictiefilm willen 
maken, is het de bedoeling dat 
iedereen hiervoor geënthousias-
meerd wordt. 
 
Herman stelde voor: 
 

 Proces van film maken nauw-
keurig in onderdelen bekijken 

 

 Mogelijkheden van de indivi-
duele leden inventariseren 

 

 Mogelijkheden leden mat-
chen met onderdelen filmpro-
ces 

 

 Dit alles op basis van vrijwil-
ligheid. 

 
Voordat je het weet is het dan 24 
mei en   loop je tegen een heel gro-
te tafel op. 
 
Op de grote tafel een dito tafelkleed 
en bloemstuk. 
Aan de kopse kanten een stoel en 
ziedaar het decor voor een goed 
gesprek tussen vrouwe Anna en de 
heer Radeker, organist te Beverwijk. 
 
Herman heeft 4 mini workshops 
opgezet waar enkele clubdocenten 
de leden informeren over:  
 
1. Spelregie |(Kees) 
2. Cameraregie (Cor) 
3. Geluid (Bouke) 
4. Licht (Piet) 
 
Er is een korte scène op papier ge-
zet en nadat Gerard de huishoude-
lijke zaken heeft vermeld, geeft hij 
de verdere invulling van de avond in 
handen van Herman.   
 
Herman op zijn beurt, houdt het kort 
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en verwijst naar de mailtjes die hij 
heeft verstuurd en wenst ons ver-
volgens een leerzame avond. 
 
Kees trommelt zijn actrice Marijke 
(Anna) en zijn acteurs Tino 
(Radeker) en Bart (Arthur) op en 
gaat aankomend spelregisseuse 
Katerina uitleggen hoe je moet/kan/
wil regisseren. 

Marijke heeft nog even vrij en hangt 
aan de bar als in vroeger dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussen de bedrijven door vertelt 
Bart aan iedereen die het horen wil 
hoe hij veertig jaar geleden met 
Joyce in het huwelijksbootje stapte 
en verbindt daar uit pure blijdschap 
een drankje in de pauze aan. 

Pauze? Wat pauze? 
Werken moeten we!  
 
Bouke geeft goede geluidstips aan 
Gerard die ondertussen naarstig 
bezig is om een piepklein plugje in 
een piepklein gaatje te steken. 
 
Katerina heeft het er warm van ge-
kregen en houdt Kees goed in de 
gaten die 
keer op 
keer op 
keer zijn 
spelers 
bestookt 
met aan-
wijzingen 
over klein 
spelen, 
van bin-
nen de 
spanning 
verwer-
ken, zonder dat je het dus aan het 
uiterlijk ziet en vooral praten zonder 
accent. 
 
Fred brengt het door Piet geleerde 
in praktijk en voorziet de Red Heads 
van barndoorns en filters. 
 
‘Geel’, vindt de regisseur. Fred en 
Piet kijken elkaar aan, glimlachen 
wat “meewarig” en je hoort ze den-
ken: ‘Dan moet ie het zelf maar wet-
en’. 
 
Cor tekent met zijn leerlingen Mar-
greet en Ruud de camerastandpun-
ten in de plattegrond en wordt regel-
matig uit trance gehaald door de 
geluidsman, de lichtman en de re-
gisseur. 
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Kees bedenkt plotseling een andere 
aanpak van het verhaal, dropt het 
bij Cor c.s. en de tijd tikt door. 
 
Piet en Fred verplaatsen de lampen 
en Gerard blijft op verzoek met ver-
lengsnoeren opdraven. Hij heeft ze 
in alle soorten en maten. 
 
Marijke zit nog steeds aan de bar. 
We horen haar hersens kraken. 
Haar tekst is ze uit haar hoofd aan 
het leren, beter gezegd, ze stampt 
haar tekst er in. 
 
Tino is jarig geweest en weer kun-
nen we een consumptie afhalen bij 
PietH. Deze houdt quasi nonchalant  
de klok in de gaten. Hij voelt het al 
weer aankomen: dat wordt een la-
tertje. 

Kees blijft aandringen op de innerlij-
ke beleving van zijn acteurs. Bart 
vraagt zich af hoe hij dat moet waar 
maken. Hij moet alleen een kopje 
thee inschenken! 
Als het 22.00 uur is gaan we opne-
men.  
Margreet en Ruud zijn de camera-
mensen. Margreet filmt graag uit de 
hand en Cor vindt het goed. 
Er wordt “gewit” zonder de geelfil-

ters. Dat duurt weer even en de klok 
tikt door. 
 
Ruud filmt van statief en zal het ge-
luid opnemen via een externe mi-
crofoon. Er is geen geluid! 
 
Peter geeft adviezen over kabels en 
stevige pluggen. 
 
En dan, eindelijk, gaat het eerste 
shot in première!  
PietH sponsort een half uurtje. 
 
Marijke heeft aan tafel plaats geno-
men, zal het nu toch nog gaan ge-
beuren? 
Bart schenkt nog een keer of vijf het 
kopje thee voor de heer Radeker in 
en accentloos horen we ‘Dank u 
wel’ en ‘Alstublieft’. 
 
En dan is het toch echt tijd om met 
z’n allen de tafels en stoelen op te 
ruimen! 
Herman deelt mee dat we over 14 
dagen gaan evalueren. Hij heeft 
ongemerkt veel opnames gemaakt 
van het gebeuren! 
We hebben een educatieve avond 
gehad (zie beleidsplan), 
 
Tekst en Foto’s: Piet van Eerden 
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Op de langste dag van het jaar,   
(16 ¾ uur) en op de eerste dag van 
de zomer, sluit onze club dit filmsei-
zoen af met onze slotavond. 
De avond staat in het teken van de 
zomervakantie met zijn reizen naar 
onbekende landen. 
In een soort drieluik zal de avond 
gevuld worden door:  
 
A – Tino Teucher 
                                                                                          
B – Fred Boeré  
                                                                                          
C – Herman Schipper 
 
De voorzitter opent de avond met 
de mededeling dat Katerina in  
Rusland zit en Ruud naar het Noor-
derlicht zit te kijken. Een speciaal 
welkom voor onze donateurs,  
Patricia B, Gerard H,  Siem S en 
Laurens B.  
Dan start deel 1 van het drieluik. 
A – Tino Teucher. 

Tino gaat eigenkijk op vakantie naar 
een land om te filmen. Hij kijkt dan 
eerst 3 dagen rond en gaat dan op  
de  4de dag filmen. Zijn vrouw vindt 
dat maar niks. 
 
Film 1 La Isla Bonita 

De film gaat over één van de  
Canarische eilanden. Het is een 
vulkanisch eiland met de vulkaan 
Antonio. 
De opnames zijn gemaakt in de 
zomer en in de winter. 
Het is het steilste eiland van de we-
reld. Tino laat mooie beelden zien 
van de steile rotswanden. Rotsfor-
maties met pieken tot 2400 meter. 
Verder een dorpje met witte muren 
en overal palmen, vijgenbomen en 
een bananenboom. 
Een fijne film met een toepasselijk 
achtergrondmuziekje. 
 
Film 2 Algave in januari. 
 

 

Verslag: “Slotavond 21 juni 2012” 
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Tino brengt ons naar het zuidpuntje 
van Portugal. 
Een typisch Middellandsezee dorpje 
met een gitaarspeler, leuke terras-
jes, enz. Een mooie natuur met ri-
viertjes en een spectaculaire beek. 
Kortom we voelen ons op vakantie.  
Dan is er pauze. 
 
Tino heeft voor Portugese hapjes 
gezorgd, zoals olijven en gevulde 
komkommer. 
 
Gerard Hofman is in september ja-
rig en trakteert ons alvast op een 
drankje.  
 
B – Fred Boeré,  
tweede deel van ons drieluik 
 
Fred is in september 2011 in 
Griekenland geweest en daar bij 
Grieken thuis geweest. Het zijn heel 
aardige mensen en de schuld van 
de crisis ligt niet bij de gewone man. 
Er heerst grote armoede. 
 
Het oude Griekenland is de baker-
mat van onze beschaving; zoals de 
filosofie, kunst en wetenschap en is 
ook nu nog belangrijk. Griekenland 
laten we niet barsten. 
 
De film van Fred is gebaseerd op 
dat gevoel: “We hebben veel aan ze 
te danken”.  
 
Film van Fred: 
De opmerkelijke geschiedenis 
van Galaxidi (oten) 
 
De film gaat over een havenplaatsje 
in Griekenland, dat in het verleden 
een belangrijke haven was. Door-
middel van verhalen van bewoners 
en oude geschriften, wordt de ge-

schiedenis van het stadje uit de 
doeken gedaan. 
De geschiedenis gaat terug tot ver 
in het verleden, Galaxidi is altijd een 
haven geweest. Door het ondiepe 
water konden de schepen makkelijk 
op het land worden gerepareerd. In 
de loop der eeuwen werd het stadje 
uitgebreid tot wel 20.000 inwoners 
met een vloot van 500 schepen. 
 
Na de komst van de stoomschepen 
en het graven van een kanaal door 
Korinthe raakt de haven in verval. 
De mensen trokken weg, maar ver-
kochten niet hun huizen, maar kwa-
men later terug en knapten hun hui-
zen weer op. 
De bewoners vormen een hechte 
gemeenschap met eigen tradities. 
Een jaarlijks terugkerend feest is 
het gooien met meel en bloemen. 
 
Na deze prachtige en boeiende film, 
trakteren Fred en Patricia op typisch 
Griekse hapjes en een drankje.
(Ouzo) 
 
C – Herman Schipper, 
derde deel van ons drieluik. 

 
Herman vertelt waarom Katerina 
alleen naar Rusland op bezoek is.  
St. Petersburg is een mooie stad, 
maar de familie woont in kleine 
huisjes (erg ongemakkelijk). 
Ze spreken alleen Russisch en bo-
vendien vindt Herman de stad ge-
vaarlijk door de zakkenrollers. 
 
Film van Herman:  
Watertuin Petershof 
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De film gaat over de fonteinen in de 
tuinen van het paleis van Tsaar  
Peter, één uur rijden ten zuiden van 
St. Petersburg. Het trekt veel be-
zoekers, maar je mag er niet van 
statief filmen!  
 
Petershof is gebouwd in 1733. De 
fonteinen werken door de waterpij-
pen uit de bergen. Herman is erin 
geslaagd dit waterspektakel in 
prachtige beelden vast te leggen. 
 
Als laatste worden we getrakteerd 

op Russische hapjes (door Piet ge-
maakt) zogenaamde ‘blini’s’. 
Heerlijk!  
 
Om 23.00 uur sluit Gerard de slot-
avond met dank aan Piet voor de 
organisatie en worden Tino, Fred en 
HermanS bedankt voor hun bijdrage 
aan een gezellige afsluiting van het 
seizoen 
 
Tekst: Kees Kuiter 
Foto: Piet van Eerden 

Een kleine maand scheiden ons van het Nationaal  
NOVA Filmfestival in “De Kubus”in Lelystad. 
Voor de organisatoren van het festival, de regio Midden-
Nederland, is het om meerdere redenen extra spannend. 
 
Allereerst natuurlijk omdat het al weer heel wat jaartjes 
geleden is dat zij een dergelijk groot festival organiseerden. Op 
de tweede plaats omdat de jurering heel anders zal verlopen. 
De jury zit nu in de zaal en zal na de laatste film, tijdens de 

openbare juryzitting, ca 50% van de films bespreken. Voor de 3 beste speelfilms 
en voor de 3 beste informatieve films zijn zogenaamde “SuperNOVA’s” beschik-
baar. De allerbeste film wordt laureaat en er zijn nog een aantal bijzondere prij-
zen te verdelen. 
 
Op de 3e plaats bestaat de NOVA 80 jaar! Vorig jaar begon het feestjaar met 
een heerlijke punt taart voor alle bezoekers. Dit jaar is aan de makers van de 
films gevraagd een trailer van hun film te maken en een poster en een Dvd-box 
tentoon te stellen. Henk Doeve (NOVA-Noord) neemt een selectie van zijn 
nostalgische apparatuur mee en de Regio’s showen een representatief bord van 
80 x 80 cm waaruit de relatie Regio-NOVA blijkt.  
Tijdens het feestelijk diner op zaterdagavond treden een cabaretgroep en een 
aanstormend zangeresje op! Last but not least: Fred vertegenwoordigt onze club 
met “Ridders in Haarlem” 
Al met al redenen om op 10 en 11 november naar Lelystad te komen 
Voor uitgebreide informatie: nova.filmvideo.nl (festivalsite) 

Piet van Eerden 

 

Nationaal NOVA Filmfestival in een nieuw jasje 
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Zoals menige film een rode draad 
bevat, zo heeft ook dit verslag een 
dergelijke draad welke in de titel 
reeds is aangegeven. 
 
Voor elke Unica geldt dat er sprake 
moet zijn van enige voorpret. De 
mijne begint op 23 augustus, 3.20 
uur in de vroege morgen voor het 
online vastleggen van onze stoelen, 
precies 30 uur voor vertrek van het 
vliegtuig. Van hoofdorganisator 
Bouke verneem ik later dat deze 
werkzaamheden ook bij daglicht 
mogelijk zouden zijn geweest. 
 
In de hal van Schiphol komt de de-
legatie van Videofilmers Velsen bij-
een: Piet van Eerden, Bouke Jas-
per, Kees Tervoort, Herman Ottink 
alsmede Gerard en Ank Swets. 
Later in dezelfde hal komt Ruud 
Besjes daar nog bij, maar dan zitten 
wij reeds in de lucht. 
De verzorging in het vliegtuig is, 
zoals te doen gebruikelijk bij de 
KLM, voortreffelijk.  
 
Op het moment dat de wielen Roe-
menië raken kan het klokje 1 tijdzo-
ne vooruit. Verloren tijd, die aan het 
eind van dit verslag weer verzilverd 
kan worden. 
 
De geplande bus naar Ruse laat 
bijna 4 uur op zich wachten, zodat 
we voor dezelfde prijs langer in 
Roemenië verblijven bij 42° C. ”Dat 
dan weer wel”, zou Herman zeggen.  
 
 

We ’verkoelen’ ons met koude dran-
ken, die echter al snel de omge-
vingstemperatuur aannemen. 
 
Tijdens de eerder aangehaalde bus-
reis prefereert Herman zijn foto- en 
filmtas boven mijn gezelschap. Ik 
besluit Herman in de ban te doen 
en zoek het gezelschap van Femke 
Harmsen. 

 
Op het midden van de brug over de 
Donau rijden we Bulgarije binnen en 
druk ik de hand van Herman; de 
ban gold alleen voor Roemenië. 
 
Lekker met de groep dineren op 
een bijna donker terras, waarbij we 
meteen tot de ontdekking komen 
dat ’rustig aandoen’ hier het motto 
is. 
Wij Hollanders hebben dat gevoel al 
lang niet meer en moeten wennen 

 

Unica, films en vriendschap 

Femke bezoekt de Unica vanwege de 
variatie van verschillende landen, de 
vaste kern die je telkens weer ont-
moet en natuurlijk de films. 



12 

aan het tempo van bestellingen op-
nemen. 
 
Zaterdag is de enige dag dat er 

uitgeslapen kan worden.  

Het ontbijt is degelijk, gevarieerd en 
goed verzorgd. Het brood is wat 
droog, maar dat is goed voor de 
spijsvertering. 
 
Heeft u inmiddels al door dat dit een 
zeer positief verslag wordt? Vorig 
jaar was ik namelijk enigszins nega-
tief op sommige onderdelen. 
 
Ank en ik verkennen de omgeving 
en gaan de congreskaarten opha-
len. Een zeer vriendelijke dame van 

het organisatiecomité vertaalt het 
moeilijke dieet van Ank in het Bul-
gaars en dat blijkt achteraf een 

schot in de roos bij de vele verschil-
lende restaurants die wij nog gaan 
bezoeken.  
 

De festivaltas is van eenvoudige 

komaf, maar ontzettend sterk met 
een duidelijke indeling: 1 vak. Niet 
zoeken naar waar heb ik het nu ge-
laten? Meteen raak. Hulde. 
 
Verder uitrusten in de koele kamer 
van het hotel op de eerste verdie-
ping met een balkon waar het nog 
steeds 42° C. is. 

 
En dan is het tijd dat we ons beiden 
in een lekker warm Volendams kos-
tuum kleden. 

Wij ontmoeten in de hal van het 
hotel Bouke en Kees die als heren-
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boer gekleed gaan, Piet als gepen-
sioneerde visser en Ruud met boe-
renkiel. Ook Ria en Vladimir Murtin 
komen rechtstreeks uit het bekende 
vissersdorp aan het IJsselmeer. En 
omdat Volendammers in het alge-
meen beter kunnen vissen dan dat   
ze fotoos kunnen maken, komt Her-

man als zichzelf, want zeg nou zelf: 
iemand met ervaring moet dit vast-
leggen voor de eeuwigheid. 
 
In optocht gaat het bonte gezel-
schap naar het verzamelpunt, waar-
bij Piet voor een nieuw looprecord 
tekent.  

 

 
Wij Nederlanders zijn één van de 
grootste groepen, wellicht de groot-
ste groep, met een mix van kleder-
drachten, alhoewel een aantal niet 
verder is gekomen dan een oranje 
slinger om de hals. De Nederlandse 
delegatie wordt veelvuldig gefoto-
grafeerd en vooral Ank en Ria ste-
len de show met hun mooie witte 
kapjes. Piet heeft zijn persoonlijk 
looprecord gebroken en hem wordt 
koelte toegezwaaid met onze            

 
Nederlandse vlaggetjes. De tempe-
ratuur zweeft nog steeds rond de 
40° C als de Nederlanders de rode 
loper bereiken en op het bordes 
door ontelbare camera’s voor de 
eeuwigheid worden vastgelegd. 
 



14 

 
Tijdens de openingsceremonie ge-
ven de meisjes van de landenbor-
den, gehuld in hun Charlie Chaplin 
outfit een wervelende show. Ook de 
Bulgaarse kinderen, die aan het 
begin van de optocht liepen, zetten 
hun beste beentjes voor. De nood-
zakelijke toespraken ontbreken 
evenmin en tenslotte gaat de be-
kende Unicavlag naar een hoogte-
punt. Het geheel wordt afgesloten 
met 2 films (zilver en goud) van Uni-
ca 2011. 
 
Op naar het openingsdiner, nog 
steeds in warme klederdracht. Bij 
zo’n diner komen de jaarlijkse tafe-
relen van ’tafeltje bemachtigen’ 
weer om de hoek kijken. Met de 
grote Nederlandse delegatie, waar-
van Velsen er al 7 voor haar reke 

 
ning neemt, is dat niet eenvoudig. 
Mij wordt gevraagd 2 plaatsen extra 
bezet te houden en dan krijg je een 
hogere moeilijkheidsfactor. Het lukt 
ons, maar dan blijkt dat de 2 gasten 
ergens anders zijn neergestreken. 
Foei! Uiteindelijk zitten we met een 
internationaal gezelschap aan tafel: 
2 dames en een heer uit Zuid-
Korea, 1 dame uit Oekraïne en Ank 
met schrijver dezes. Eigenlijk is zo’n 
tafelschikking veel beter voor het 
leggen van contacten met nog on-
bekende Unicadeelnemers dan tel-
kens maar weer bij bekenden te 
gaan zitten. De voertaal is Engels, 
iedereen een beetje. 
 
De Koreaanse heer kan niet tegen 
Bulgaars voedsel en de twee da-
mes gaan met hem mee. We blijven  
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over met de mooie Svetlana Fedo-
nyuk; zij bezoekt de Unica voor de 
eerste keer en heeft een eigen film 
in het Oekraïense programma.  
 
Dan blijkt dat eerder dit jaar een film 
van haar door Vladimir Murtin is 
gejureerd bij een wedstrijd in haar 
land.  
 
Svetlana is journaliste bij een plaat-
selijke courant en aangezien ik jour-
nalist ben van een plaatselijk club-
blad, schept dat een band. Een Uni-
caband, zal ik maar zeggen. En zo 
keuvelen we met z’n drieën de 
avond vol, compleet met het uitwis-
selen van e-mailadressen voor het 
verzenden van de gemaakte foto’s. 
 
Zondag is de eerste filmdag en ik 
ben altijd benieuwd naar de ope-
ning daarvan. Welnu, de jury wordt 
voorgesteld en daar blijft het bij. 
Geen welkomstwoord, kost alleen 
maar tijd. 
 
Kees is voor de 4e keer lid van het 
juryteam en deze Unica zelfs de 
voorzitter.  

 
Hij is vastgeketend aan een strak 
programma van jureren, bespreken, 
eten, openbaar bespreken, enz.  
We missen zijn aanwezigheid in de 
pauzes en voelen met hem mee bij 
het uitvoeren van zijn zware, maar 
hoogst eervolle taak. 
 
In de trailer van het festival maken 
we kennis met een mooi meisje, die 
op weg is naar het festivalgebouw 
en door 2 jongens wordt gevolgd. 
 
Zonder vermelding van het land, 
filmtitel en maker op het doek, start 
de eerste van in totaal 135 films. 
Zes landen presenteren hun films 
(32, waarvan 1 niet gezien). Over 
de films ga ik weinig tot niets vertel-
len. Films moet je gezien heb-
ben,daarna kun je erover vertellen. 
Zeven leden van Videofilmers  
Velsen kunnen u er alles over ver-
tellen 
 
In de middagpauze lijkt het alsof de 
temperatuur is vastgezet, nog 
steeds 42° C. Het eten is heerlijk 
(goedkoop) en de drank vloeit rijke-
lijk. Tip: het nuttigen van 1 liter bier 
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is geen goede basis voor het kijken 
van films. In het programma van 
Armenië kijk ik in vlagen naar een, 
zoals later zal blijken, zilveren film. 
Stom van mij! 
 
In één van de koffiepauzes probeert 
Piet ons meningen over de getoon-
de films te ontfutselen, het is echter 
geen ontfutselweer. 
Zijn blaadje blijft leeg, het mijne 

niet. 
Het avondprogramma bestaat uit 
het ”Bal van de amateurfilmers”, 
waarin via maskers dansparen wor-
den gevormd. Wij slaan dit evene-
ment over en een uitgebreid diner is 
het alternatief. Maar een goede re-
porter heeft overal zijn bronnen: 
Ruud danst met Winnie Roelofsen 
(zonder maskers) en Ton Bakkenes 

wint de wedstrijd met Linda Herbs 

uit Innsbruck (met van te voren af-
gesproken maskers). 
 
Maandag presenteren zes landen 

hun films (27, allemaal gezien). 
Goede films in de blokken van Bel-
gië, Spanje, Polen en Zweden. 
We zien bij de jurydiscussie de roze 
sokken afsteken bij de overige jury-
leden. Kees blijft de gentlemen in 
het gezelschap. Ank loopt bijna heel 
Ruse door, op zoek naar een nieuw 
horlogebandje voor Piet. 
 
Een tweetal couranten heeft de in-
tocht over de rode loper van zater-
dagavond vastgelegd. Ank en Ria 
pronken in de ene krant en in de 

YTPO lopen Ank en Gerard voorop 
bij de Nederlandse delegatie.  
Kopieën van de artikelen vliegen mij 
om de oren. 
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Gerard en nog vele anderen naar 
de kathedraal ”Sfinta Treimea”, al-
waar de bisschop ons verwelkomt.  
 
Daarna een wandeling naar een 

restaurant voor een diner met ar-
tiesten. Allemaal aangeboden door 
de organisatie. Hulde. Ank maakt 
weer gebruik van haar vertaalde 
dieetbriefje, hetgeen ’veel groen 
voer’ betekent. 
Een fijne avond met heerlijk eten. 
Een zangeres zingt uit volle borst 

en op de dansvloer gaan de voetjes 
van de vloer. Buiten regent het Bul-
gaarse pijpenstelen op een dusda-
nige manier dat een taxi ons naar 
het hotel moet brengen. Een enke-
ling gaat dapper te voet en is bin-
nen enkele minuten drijfnat. 
 
Dinsdag gaan we vroeger naar het 
theater om zeker te zijn van de eer-
ste rij op het balkon voor meer 
beenruimte.                                      
Opnieuw presenteren 6 landen hun 

films (23). Goede films in de blok-
ken van Estonië en Frankrijk. Goe-
de films zijn in dit verhaal de films 
die door de jury minimaal met zilver 
worden beloond. Nederland draait 
ook vandaag en reeds bij de jurydis-
cussie blijkt dat het behalen van 
metalen een harde dobber zal wor-
den, maar het is nog geen zaterdag! 
De lunchtijd is extra lang omdat ook 
”de vrienden van Unica” bijeen ko-
men. Op een bankje genieten we 

van de rust en de drukte die als het 
ware in elkaar opgaan. 
Terwijl de technici van Videofilmers  
 
Velsen zich vermaken met het wel 
en wee van de goede werking van 

de door mij geleverde microfoon 
voor het maken van een interview 
met Just Hania en Romy van  
Krieken in het kader van 80 jaar 
NOVA, vermaak ik mij met Ank door 

Ruud vertelt dat hij de Unica sinds 2008 
(Tunesië) bezoekt. Hij ervaart de Unica 
als het verkennen van landen, het zien 
van films met veel afwisseling. Een ech-
te doevakantie. 

Brian Dunckley, op de laatste Unicapro-
motiedag onze eregast, bezoekt de Uni-
ca vanaf 1997 (Polen) en is vooral geïn-
teresseerd ”in the people, different kind 
of them”. Hij heeft geen binding met 
filmschoolfilms, omdat de makers van 
deze films al beroepsmatig bezig zijn 
met een film, hoe jong dat ze ook mo-
gen zijn. 
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het nuttigen van een overheerlijk 3-
gangen diner. Op tijd eten is ons 
devies, waar ook ter wereld. 
 
Woensdag geen films maar wel het 
opsnuiven van de Bulgaarse cul-
tuur. De eerste stop is bij een berg 
oude stenen. Uit de 5 bussen ge-
stapt maken minimaal 100 perso-
nen een foto van een Bulgaarse 
koe in een naastliggend meertje. 
Nicopolis ad Istrum was een Ro-
meinse stad gesticht door keizer 
Trajanus rond 101-106.  
De ruïnes liggen in het dorp Nikyup, 
20 km. ten noorden van Veliko Tur-
novo. Tijdens het bezoek is een 

fietskar van Google bezig met 360° 
opnames. Een bezoek aan een put, 
op een bord aangeduid als ’well’, 
bracht mij naar een grote steen met 
een gat in het midden. Over het gat 
een vrij hedendaags houten deksel 
en het geheel was voorzien van een 
houten overkapping met pannendak 
uit wellicht eind 20e eeuw. Toen 
dacht ik: ”is dat ‘m wel?” 
 
Piet, zaterdag nog een record lopen 
behaald, bleef lekker in de schaduw 
bij de bus, nadenkend over hetgeen 
de organisatie voor ons nog meer in 
petto zou hebben. 

In Veliko Turnovo gebruiken we de 
lunch, die in 4 gangen razendsnel 
wordt opgediend.  
 
Daarna hebben we nog een uur te 
gaan, maar zelfs daar is het te 
warm voor. 

Allemaal weer in de bus naar het 
noordelijker gelegen dorp Arbanasi, 
waar een bezoek aan ”The Nativity 
Church” -kerk van de geboorte van 
Christus- staat gepland. Deze kerk 
is gebouwd in de 15e tot de 17e 
eeuw en heeft prachtige fresco’s op 
wanden en gewelfde plafonds. 
Het is nog steeds erg warm als we 
ons lopend verplaatsen naar het 
”Kashta Huis-Museum”, waarin de 
levensstijl van mensen uit de 19e 
eeuw tentoongesteld is. 
Weer in de bus terug naar Velika 
Turnovo, waar een bezoek aan”The 
Forty Saint Martyrs Church” niet 
mag ontbreken. Een lager gelegen 
deel van de kerk lijkt op instorten te 
staan en ik ben blij als buiten het 
zonlicht weer op mijn kalende kruin 
neerstrijkt. En geloof het of niet, 
maar we stappen opnieuw in de bus 
om in Arbanasi het 3-gangen diner 
te nuttigen, overigens in een nog 
sneller tempo dan bij de lunch. 
Emile Gruijter is nog met zijn hoofd-
gerecht bezig als zijn dessert er al 
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naast wordt gezet; eigen schuld, 
moet je maar door eten. 
 
Jan Dekker overbrugt het niveau-
verschil van het terras met de weg 
en wordt met stoel en al door 4 ster-
ke kerels de trap opgetild. 

We gaan weer terug naar Veliko 
Turnovo voor de laatste attractie: 
een magnifieke lichtshow. Het blijkt 
zichtbaar te zijn vanaf een nog in 
aanbouw zijnd plateau dat met vele 
trappen verbonden is met de weg. 

In het donker wordt Piet, voetje voor 
voetje, naar boven gehesen en rust 
uit op een bankje. De show duurt 
ongeveer 15 minuten en verlicht de 
Citadel en het hele ruïne-gebeuren 
in allerlei kleuren, flitslichten en een 
enkele laserstraal.  

De lichtshow verbeeldt een oorlog 
tussen 2 volkeren. 
 
Voor de 3e keer verlaten wij dit 
mooie oude stadje Veliko Turnovo. 
Laat, erg laat wacht ons een heerlijk 
bed in het Best Western Hotel. 
 
Donderdag is weer een filmdag. 
Negen landen presenteren hun 
films (43 en weer allemaal gezien). 
Goede films in de blokken van Cro-
atië, Groot-Brittannië, Rusland en  
Tunesië. 
 
Bij zo’n vol programma past een 
heerlijke lunch. Piet heeft een ge-
recht waarbij de (been)botjes van 
het vlees overblijven. Iemand merkt 
op dat het nèt neusbotjes zijn, waar-
op Ruud aangeeft dat je daar heel 
voorzichtig mee moet zijn, want 
voor je het weet heb je een loop-
neus! 
 
Zuid-Korea krijgt na haar filmpro-
gramma de kans om ons te vertel-
len dat aldaar in 2013 het Unica 
festival plaatsvindt en neemt daar 
ruim de tijd voor. Zoveel tijd dat het 
niet meer in dit verslag past en ik 
verwijs u voor meer informatie naar 
de website van de Unica. 
En dan is er op deze volle dag ook 
nog onze Oekraïense vriendin 
Svetlana, die voor Ank een pop in 
originele klederdracht van haar land 
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blijkt te hebben.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor haar verjaardag, enkele weken 
na de Unica. Ank wordt er zelfs ver-
legen van. Ineke Essing heeft nog 
mooie Delftsblauwe klompjes en zo 
kan Ank ook Svetlana blij maken. 
 
Vrijdag komen de laatste 3 landen 
aan de beurt met hun programma. 
Ook op deze laatste filmdag goede 
films in de blokken van Hongarije en 
Argentinië. 
 
De dag begint echter met een zelf 
samengesteld ontbijt en we spreken 
in de weinig spaarzame momenten 
met onze juryvoorzitter Kees. 

Konden wij de vorige dag om 23.30 
uur naar ons hotel, Kees moest er 
nog 1 uur extra bij optellen voor een 
beraad met de andere juryleden. 
Hulde! 
 
Even een kleine verhaaltje. Tussen 
het 2e en 3e filmblok is er een pauze 
van 20 minuten. Rechtsaf naar de 
koffie. Het tafeltje schikt zich naar 4 
personen en de bestelling wordt  

opgenomen. Telkens komen er be-
kende Nederlanders bij, bestellen 
ook koffie en de lieftallige serveer-
ster loopt af en aan. Iedereen be-
moeit zich met wie wat besteld heeft 
en discussies over films komen der-
halve niet aan bod. Waarom doen 
wij dat toch? Dat samenklitten in het 
groot. 
Piet komt als laatste aan en krijgt 
als eerste zijn koffie, waarop Vladi-
mir zegt: ”Je ziet het Piet, het is zo 
gepie(p)t”. 
 
In de middag is het Unica Congres, 
waar de vertegenwoordigers van de 
aangesloten landen hun vergade-
ring hebben. De Nederlandse af-
vaardiging (Vladimir en Bouke) dra-
gen Kees voor als comitélid. Nadat 
Vladimir de voordracht heeft voor-
gelezen, spreekt Kees de vergade-



21 

ring toe. Hij geeft aan de huidige 
successen van de NOVA te willen 
voortzetten bij de Unica en daar 
hoort ook de jeugd bij. Kees wordt 
met 1 stem verschil net niet geko-
zen. Volgende keer beter. 
 
In het prachtige park tegenover het 
Theater nemen Piet en Herman een 
interview op met het NOVA-jeugdlid 
Just Hania. Romy van Krieken stelt 
de vragen. 
(Te vinden op de NOVA-website). 

In de voorjurering van de ”World 
Minute Movie Cup / WMMC” zijn 
beide Nederlandse films bij de eer-
ste 16. Dat betekent dat wij in 2013 
weer met 2 films mogen meedoen.  
Beide films halen de eerste ronde, 

maar vallen uit in de tweede ronde. 

Zelf stem ik consequent voor wat 
later de winnaar zal worden: ”De 
Stone” uit Oekraïne. 
Voor de verandering gaan we eens 
vroeg naar bed. 
 
Zaterdag bewijst juryvoorzitter 
Kees dat hij zijn vak verstaat. Hij 
geeft bij elke film een korte samen-
vatting en dat wordt door het aan-
wezige publiek zeer gewaardeerd.  
 
Het stemmen gaat snel en de uit-

slag wordt perfect op het doek ge-
projecteerd. De jury is streng maar 
rechtvaardig. In totaal zijn 135 films 
gejureerd. In procenten krijgen we 
dan het volgende lijstje: 45,2% be-
wijs van deelname, 23,7% eervolle  
vermelding, 16,3% brons, 10,4% 
zilver en 4,4% goud. Minder dan 1/3 
van alle films behaalt dus een me-
daille. Nederland behaalt 2 x een 
eervolle vermelding en 2 x brons. 
 
Ank gaat vast onze koffers inpakken 
en we maken onze laatste leva’s op 
met een bakje koffie. 
 
Half 6 staan we, opgedoft en afge-
stoft in de hal van het hotel. Kees 
heeft nog een vlinderdas in de    
Nederlandse driekleur voor mij, zo-
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dat we weer een trio vormen. 
 
Voor de deelnemers vanaf een eer-
volle vermelding zijn er presentjes 
in de vorm van een potje die op een 
grote tafel staat. Ruud merkt op dat 
er wellicht vet in de potjes zit, waar-
op ik antwoord: ”dat moet haast wel, 
want ze zijn op de tafel gezet”. 
Later blijken het lekkere Bulgaarse 
snoepjes te zijn. 
Na de prijsuitreiking wordt de Unica-

vlag gestreken en overgedragen 
aan mr. Chang, die het dundoek 
mag meenemen naar Zuid-Korea. 
Na nog wat toespraken en de loting 
voor 2013 (Nederland krijgt 65 mi-
nuten zendtijd en draait als 17e 

land) wordt het hoog tijd om ons te 
gaan begeven naar het sluitings-
banket. 
 
Ben Teeninga en zijn vriendin zijn 
onze tafelgenoten.  
Een dans met mijn Oekraïense 

vriendin Svetlana, daar is ze weer, 
mag natuurlijk niet ontbreken. 
Foto’s van Herman en Ank zijn een 
blijvende herinnering.  
 

Het afscheid van vrienden en be-
kenden is, zoals gebruikelijk, harte-
lijk en het worden er steeds meer. 
Van de dames uit Zuid-Korea krijgt 
Ank nog een fraai presentje om toch 
vooral niet te vergeten waar we in 
2013 beslist heen moeten gaan. 
 
Zondag begint na een laatste Bul-

gaars ontbijt de terugtocht. Ruud 
was reeds om 5 uur met een taxi 
naar het vliegveld van Boekarest 
gegaan. De rest van het gezelschap 
van Videofilmers Velsen volgt op 
gepaste afstand. 
 
Opnieuw is er op het vliegveld voor 
Piet een rolstoel beschikbaar om de 
lange weg naar ’de slurf’ te over-
bruggen. 
 
In het vliegtuig heb ik een monoloog 
met mijzelf. Sinds 2002 
(Luxemburg) bezoek ik de Unica, 
Ank vanaf 2004 (Duitsland) met 
onderbrekingen in 2008 en 2009 
wegens ziekteverschijnselen. Ik sluit 
me aan bij een aantal uitspraken 

 Het eerste bezoek van Ben aan de Unica 
was in 1980 (Zwitserland) omdat hij in de 
buurt was. Vanaf 1996 (Almelo) is hij 
vaste gast onder het motto ”je bent van 
de straat”, maar bovenal voor het 
groepsgevoel dat bij elke Unica heerst. 
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van eerder geïnterviewden en zeg 
nog maar eens: ”eens naar de Uni-
ca, altijd naar de Unica”. 
 
Om exact 17.11 uur glijdt de sleutel 
in het slot van onze trouwe voor-
deur. Unica 2012 is historie. We 
kijken uit naar de volgende in Zuid-
Korea. 

 
Voor u opgetekend door Gerard en 
Ank Swets. 
 
Foto’s:  
Emile de Grijter, Herman Ottink, Gerard 
Swets en Piet van Eerden 

 

Soms heb je als jury een keurige 

schrijftafel voor je papieren, een flesje 

water of een snoepje. Soms zelfs een 

lampje. Soms ook niet! 

Kees Tervoort 

 

Jurycursus voor gevorderden 

Nadat vorig jaar door NH’63 een 
beginnerscursus was gegeven, 
werd op 12 en 19 september een 
cursus voor gevorderden gehouden 
in “In de Abeel”. 
Henk Westerhof (Aalsmeer), Kees 
Timmer (Heerhugowaard), Marion 
van Leeuwen (De Smalle Band) 

plus Evert Baker en Ruud Besjes  
van onze club, volgden de lessen 
van Piet van Eerden. Deze beston-
den voor een groot deel uit het 
mondeling en schriftelijk beoordelen 
van een aantal films. 
 
Piet van Eerden 

Soms 



24 

De eerste avond na de zomerva-
kantie bestaat uit 2 gedeeltes. 
In het eerste gedeelte wordt monde-
ling verslag gedaan over het Unica- 
festival  in Bulgarije. Gerard vertelt 
dat het bij 42gr.C.geen prettig ge-
voel is om in een Volendams kos-
tuum door de straten aldaar te wan-
delen. Andere Unicagangers van 
„Velsen‟ kunnen dat beamen. Kees 
Tervoort, als voorzitter van de jury, 
had de verplichting om naar 135 
films te kijken. Kees vertelt dat er 
verschillende meningen bestaan in 
het Jurygezelschap onderling tus-
sen „Oost en West‟. Maar dat kan 
Kees misschien beter zelf te zijner 
tijd beschrijven. 
 
Het  2e deel van de avond wordt 
besteed aan de demonstratie van 
drie beamers en een nieuw scherm.  
Fragmenten van een „Koop Blu 
Ray‟ en twee dvd’s van eigen pro-
ductie worden geprojecteerd. 
 
In de pauze trakteert Eef op een 
drankje‚ hij is immers jarig geweest. 
Van harte gefeliciteerd. 
 
Beamer nr. 2 word opgesteld en 
dezelfde twee dvd's van de vorige 
sessie worden geprojecteerd. 
 
Beamer nr. 3 tenslotte wordt in en 
opgesteld en eveneens met de twee  
vorige dvd's gedemonstreerd. 
 
De meerderheid is voor beamer 2. 
Bouke wijst er wel op dat  nr. 3 van 
een betere kwaliteit is. Vooral om 

dat er een lichtsterkere lens in zit. 
Objectief gezien moet ik aanteke-
nen dat het vergelijkingsmateriaal 
nogal matig is. Een Koop Blu Ray is 
nu eenmaal geen vergelijking te-
genover een dvd van eigen makelij. 
En helemaal niet als mijn ogen af-
geleid worden door onscherpe beel-
den.  
 
 
Tot slot heeft Kees Tervoort nog de 
verheugende mededeling dat de  

Hogenbijl prijs is toegekend aan de 
NOVA. De prijs wordt op vrijdag 16 
november uitgereikt in de kleine 
zaal van de Philharmonie in Haar-
lem. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Verslag: Tino Teucher 
Foto: Piet van Eerden 

 
 
 
 
 
 
 

 

Verslag 13 september : “UNICApraet en test beamers” 
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De eenzame wandelaar kon zijn ogen niet geloven toen hij op woensdag 26 
september in de buurt kwam van Kasteel Assumburg in Heemskerk. 
 
Een dame met een enorme zwarte zak op haar rug was het kasteel uitgekomen 
en torste haar last over de slotbrug. 
Een drietal Middeleeuwse figuren maakten een diepe buiging voor haar en be-
geleidde haar tot buiten aan de rand van het enge bos. 
 
Nadere informatie leverde op dat het hier ging over een scène uit een korte film  
die diende om een subsidie te verkrijgen voor de viering van 950 jaar Heems-
kerk (2013). 
 
De bewoners van het kasteel, Graaf Jan II en zijn lieftallige echtgenote Marjolijn, 
hadden onder druk van het volk, afscheid moeten nemen. De graaf moest te-
rechtstaan voor zijn wandaden. De bij het volk zo geliefde Marjolijn mocht ver-
trekken. 
 
Datzelfde volk zou later tot de ontdekking komen dat Marjolijn ze allemaal te 
slim af was geweest! 
 
Piet van Eerden                                                                         Foto: Kees Zwaan 

 

Oude tijden herleven 
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Tenminste, dat dacht ik altijd. Tij-

dens het jureren in de NH’63-

rondreisjury, voor een regionale 

wedstrijd of zelfs op nationaal ni-

veau kom je natuurlijk wel eens af-

wijkende meningen tegen, maar 

over het algemeen ben je samen 

met redelijk redelijke autochtonen 

die uiteindelijk wel  vatbaar zijn voor 

een compromis. In wat voor vorm 

dan ook. Het is anders, kan ik u 

verzekeren, als je te maken hebt 

met een 7-koppige jury die is sa-

mengesteld uit een Engelsman, een 

Franssprekende Zwitser, een Ne-

derlander, een Macedoniër, een 

Bulgaar, een Armeniër en een 

(mooie) Russin. De Armeniër was 

niet af te brengen van zijn stand-

punt dat een film uit het Belgische 

programma een professionele film 

was, die hij dus niet wenste te be-

oordelen. De Macedoniër vond een 

fantasie over het “Vierte Reich” be-

ledigend voor de Duitse toeschou-

wers in de zaal en wilde deze film 

dus niet beoordelen. De Zwitser 

vond een film met het vermeende 

thema racisme, echt niet kunnen. 

Hij houdt niet van racisten en wilde 

dus de film eigenlijk liever niet be-

oordelen. Het hele Oostblok in de 

jury vond het minachtend voor de 

kijker dat er geen ondertitels waren 

bijgeleverd bij de Spaanse films en, 

u raadt het al, wilde dus deze films 

niet beoordelen. Alleen de Engels-

man was het steeds met mij eens:  

hij is een prima mens! 

Kees Tervoort 

Juryberaad UNICA 2012, Ruse, Bulgarije 

 

 “Juryleden zijn net mensen” 
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27 september : Beamertest 2 en Velsen Totaal Crew 2;  

     Thema: “Het interview”. 

29 september : Federatieraadvergadering NOVA in  Bodegraven. 

  3 oktober  : Basiscursus Videofilmen. 

10 oktober  : Basiscursus Videofilmen. 

11 oktober  : “In de hoofdrol”. 

15 oktober  : op bezoek bij de HSL 

17 oktober  : Basiscursus Videofilmen (50 jaar VFV!). 

24 oktober  : Basiscursus Videofilmen. 

25 oktober  : Velsen Totaal Crew 3. 
     Presentatie gemonteerde interviews 27 september  + 
     evaluatie “Het interview” + introductie nieuw thema: “Het  
     opnemen met meerdere camera’s”. 
 

   8 november : films van leden. 

10 en 11 nov. : NNF in De Kubus in Lelystad. 

14 november : Najaars-gedelegeerdenvergadering NH’63 

22 november : Velsen Totaal Crew 4; Thema: “Montage van opnames die  
     met meerdere camera’s zijn opgenomen”. 
 

 25 november : Interclubontmoeting in De Jansheeren. 

 6 december  : aan de hand van eigen ervaring en juryrapporten evaluatie  
     van films die zijn vertoond tijdens het NH’63-Regiofestival  
     en het Nationale NOVA Filmfestival. 
 

8 december  : Federatieraadvergadering NOVA in Bodegraven.. 

9 december  : De Ronde Venen Open in De Boei in Vinkeveen. 

20 december : slotavond. 

  

 

Agenda Velsen & Omstreken 
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Tegen de lamp lopen 

Op zeker ogenblik waren er echter geen lampen meer verkrijgbaar en ge-
handicapt stond het spotlight in de kast. 
Enkele dagen geleden kreeg ik de geest en begon een speurtocht op in-
ternet naar een Philipslamp 375E 220V 500W.  
 
En ja hoor, op www.proftapes.com had ik beet! Binnen enkele dagen had 
ik de lamp in huis. De eeuwenoude spot is weer inzetbaar! 
Voor € 25,70, inclusief verzendkosten is de club het mannetje.  
Zo kun je ook positief tegen de lamp lopen 

 Piet van Eerden 

Eind zestiger jaren mocht ik iets uitzoeken voor onze club als beloning voor 
mijn inzet om de jeugd van sociëteit ID’67 te begeleiden bij het maken van 
korte films. 
Ik koos voor een spotlight en schafte dat aan bij Foto Loek Anderson in 
IJmuiden. Een prachtige aanwinst voor de club! De spot is sinds die tijd bij 
veel filmopnames aanwezig geweest! 


