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Tussen het aanbrengen van de 
gipsplaten en het plakken van een 
rolletje of 6 behang even deze co-
lumn tot leven brengen.  
Na het renoveren van de tuin is nu 
de slaapkamer aan de beurt, terwijl 
de badkamer in de planning staat. 
Een eigenaar van een flinke stapel 
bakstenen is nooit klaar. 
 

We staan aan de vooravond van 50 
jaar Videofilmers Velsen en zijn nog 
steeds springlevend. Alhoewel er de 
laatste jaren een aantal leden af-
scheid van de club heeft genomen 
om elders een groener grasveld 
hopen tegen te komen, blijven we 
de toekomst van ’Velsen’ op een 
positieve manier benaderen. 
 

Nog steeds denken mensen dat je 
op een filmclub MOET filmen, maar 
wij hebben een aantal zeer geres-
pecteerde leden die niet eens een 
camera hebben. Wel zijn deze le-
den van grote tot onschatbare waar-
de voor de vereniging.  
Zij hebben verstand van geluid, licht 
en / of regie en maken zich verdien-
stelijk bij andermans film. 
 

Eerlijkheidshalve mag niet onver-
meld blijven dat 19% van onze le-
den geen filmische bijdrage levert 
en nog eens 14% tijdelijk ’buiten be-
drijf’’ is door o.a. ziekte of zeer. 
 

Ook in 2013 blijft het bestuur zich 
inzetten voor de leden. Zij krijgen 
daarbij alle kansen om zich verder 
te bekwamen in de vele facetten 
van het medium film. 

Wat gebeurde er nog meer in de 
afgelopen periode? 
We konden genieten van 2 dagen 
filmplezier tijdens het nationaal No-
va Filmfestival in Lelystad op 10 en 
11 november. De clubfilm ’Ridders 
in Haarlem’ kreeg (in het nieuwe 
systeem) 3 sterren en een openba-
re bespreking van de jury. 
 

Op 16 november ontving ik ook nog 
de Hogenbijlprijs, althans voor één 
2.190ste deel. In werkelijkheid ont-
ving de NOVA deze prestigieuze 
filmprijs en de NOVA, dat zijn wij! 
 

Tijdens de NH’63 Interclubontmoe-
ting op 25 november konden we 
niet alleen genieten van de films, 
maar ook van een betere zaalinde-
ling. De wisselbeker, sinds 2009 in 
ons bezit, kreeg een nieuwe eige-
naar. 
’Onze’ Bouke werd tijdens dit festi-
val erelid van NH’63 voor oneindig 
veel jaren beheerder van de pennin-
gen en voor alle andere activiteiten, 
kortom, teveel om op te noemen. 
 

Op het 13e festival van de ’Ronde 
Venen open’ op 9 december was 
het opnieuw genieten geblazen. 
Fred Boeré won niet alleen een 
Gouden Turfsteker met zijn film HIL-
DE, maar was ook de favoriet van 
het publiek. 
Lees elders het verslag van Piet. 
 

Rest mij u prettige Kerstdagen en 
een voorspoedig filmisch 2013 toe 
te wensen. 
 

Uw voorzitter. 

 

Uit de hamer geklapt 
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Verslag 7 juni: “Evaluatie Velsen Totaal Crew” 

Vanavond is het de bedoeling om 
de Velsen Totaal crew avond van 
14 dagen eerder te evalueren. Een 
paar dagen na de eerste Velsen 
Totaal Crew avond werden evalua-
tie-formulieren verstuurd aan alle 
aanwezigen van die avond. (Ook 
degenen, die niet actief aan de 
avond deelnamen). Er zijn 2 soorten 
evaluaties verstuurd, t.w. één voor 
de docenten en één voor de leerlin-
gen (en niet-deelnemers). De mees-
te formulieren van actieve deelne-
mers zijn terug gestuurd al waren 
sommigen daarmee (met redenen 
omkleed) aan de late kant. 

De antwoorden en opmerkingen 
werden bekeken en aan de hand 
daarvan zijn de deelnemers in de 
gelegenheid gesteld e.e.a. toe te 
lichten. 
De mensen uit de groepen, die 
functioneel bij elkaar hoorden kre-
gen één voor één de gelegenheid 
om hun zegje te doen over de 
avond en daar waar nodig werd op 
basis van hun opmerkingen op het 
evaluatieformulier een verduidelij-
king gevraagd. Waar nodig tussen-

tijds, maar meestal aan het eind van 
de functionele groep kreeg de bijbe-
horende docent de gelegenheid zijn 
visie te geven op de avond, eventu-
ele opmerkingen te verduidelijken 
en te reageren op opmerkingen van 
de leerlingen. Mijns inziens een 
goed werkende procedure, die me-
nigmaal leidde tot een interessante 
discussie tussen de diverse aanwe-
zigen. 
 
Achtereenvolgens werden de ac-
teurs, de leerling regisseuse en de 
docent spelregie gehoord. Daarna 
kwamen de cameralieden en de 
docent cameraregie aan het woord. 
De leerling- en docent belichting en 
de leerling- en docent geluid volg-
den. Intussen waren er tussen de 
diverse functionele groepen, en 
vooral de docenten, al interessante 
discussies vóór of tegen bepaalde 
methodes van lesgeven ontstaan. 
Ook waren er discussies over het 
ontbreken van het verhaal van de 
scène, waardoor eigenlijk een losse 
scene ontstond, die door de docen-
ten naar eigen idee kon worden in-
gevuld. Sommigen zagen dit als 
een uitdaging, anderen zagen dit 
als een gemis, omdat het volledig 
afwijkt van de werkelijke processen 
van films opnemen. 
Wel werd vastgesteld, dat het had 
ontbroken aan een gedegen com-
municatie, waardoor vooraf geen 
goede afspraken werden gemaakt 
en alle functionele groepen voor 
zichzelf een plan trokken, wat vaak 
niet met de regieplannen overeen  
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bleek te komen. Veel tijd werd ver-
loren, doordat het idee van de regis-
seur niet strookte met de ideeën 
van de cameraregie en deze daar-
om opnieuw moesten beginnen met 
het intekenen van cameraplaatsen 
en lijnen en het vastleggen van 
beeldcomposities.  
 
Ook de belichting wist uiteindelijk 
niet waar ze aan toe waren en gin-
gen een soort eigen plan trekken. 
 
De geluidsmensen kampten met 
niet werkende kabels en/of micro-
foons en het toepassen van èn een 
microfoon op hengel èn een micro-
foon, verstopt onder de aanwezige 
plant, werd niet begrepen.  
 
Over het algemeen kon worden be-
luisterd, dat het concept een gewel-
dig idee is, maar dat het op vele 
punten nog sterke verbetering be-
hoeft. Duidelijk werd in ieder geval, 
dat het werken met meer camera’s 
(hier 2), die allebei als solo camera 
fungeren, niet handig is, omdat de 
camera’s elkaar toch erg in de weg 
staan. Allen waren het er over eens, 
dat in zo’n situatie beter met één 
camera kan worden gewerkt, en dat 
alle camera leerlingen dan met el-
kaar zorgen voor het goede beeld.  
 

Eén docent vond deze manier van 
werken niet efficiënt, terwijl anderen 
het erg direct werken met een heel 
klein aantal leerlingen wel als prettig 
beschreven. Zelf vind ik, dat je beter 
met slechts enkele echt geïnteres-
seerden aan het werk kan, omdat 
dan het leereffect het grootst zal 
zijn. Wel heb ik ervaren, dat je op 
deze manier in kritische grenzen zit 
v.w.b. voldoende aanwezigen.    
Velsen heeft een aantal leden, die 
er door omstandigheden, bijna nooit 
zijn. Tel daarbij de nodige docenten 
en de mensen, die niet actief mee 
willen doen en je houdt uiteindelijk 
slechts een kleine pool over van 
geïnteresseerde leerlingen. Uitval-
len door ziekte of vakantie o.i.d. kan 
betekenen, dat je één van de func-
ties niet bezet hebt. Ook kan je na-
tuurlijk onmogelijk in één avond een 
allround filmer worden in jouw inte-
ressegebied en alleen al daarom 
zou je meerdere avonden moeten 
volgen in dezelfde functie, om uit-
eindelijk een beetje gevoel en ken-
nis te krijgen van die filmfunctie in 
jouw interessegebied. 
 
Herman Schipper 
Foto: Piet van Eerden 
 

 



7 

 

 
 

 De topVfilms van Piet 

Dingle Bay  

Een flink aantal jaren geleden werd ik door het Noordhollands Dagblad 
uitgenodigd om mijn favoriete 5 films te noemen. Ik ben in mijn archief 
gaan zoeken en wat bleek? Ik vind de vijf van toen nog steeds de vijf van 
nu! 

RYANS DAUGHTER 
Regie: David Lean. 
Met: Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard, Christoffer Jones. 
 
Een speelfilm die zich in Ierland afspeelt ten tijde van de overheersing door de Engelsen. 
Een Engelse officier, gehandicapt tijdens de oorlog tegen de Ierse opstandelingen, krijgt 
het bevel over een eenheid die gestationeerd is in de omgeving van een kustdorpje. Hij 
is geen fanatiekeling. 
De bevolking is vijandig en smokkelt regelmatig wapens. Rose huwt met de veel oudere 
leraar van het dorp en is niet echt gelukkig met hem. Ze is de dochter van Ryan, de 
plaatselijke caféhouder die tevens tipgever van de Engelsen is. Rose raakt verliefd op de 
officier. Tijdens een zeer spectaculaire scène worden wapens vanuit zee aan land ge-
bracht, de gehele bevolking helpt mee. Er is echter verraad gepleegd en de Engelse 
troepen slaan toe. Rose wordt beschuldigt van verraad en tegen haar en haar man vindt 
een dorpsgericht plaats. Haar haar wordt afgeknipt en haar vader, de verrader, weet zich 
geen raad. 
Er is voor Rose en haar man geen plaats meer in het dorp en ze besluiten te vertrekken. 
 
In 1999 zijn we op vakantie naar Ierland geweest en hebben het  geweldige decor in Dingle Bay 
bezocht. Fantastisch. Ik zou er zo weer heen willen om daar zelf een film op te nemen! 
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HET TEKEN VAN HET BEEST 
 
HET TEKEN VAN HET BEEST is een Nederlandse speelfilm van Pieter Vehoef.  
De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een moord op 4 politieagenten. 
De moord te Grootegast op 18 januari 1929. 
 
IJje Wijkstra is een nogal rebelse man van rond de 30 jaar. 
Als een kennis van hem in de gevangenis terecht komt, gaat IJje een relatie aan met 
diens vrouw (Marja Kok) die drie kinderen heeft. Aal is nogal werelds voor haar tijd. 
 
Zij verlaat haar kinderen om IJje, doch wordt teruggeroepen door het dorp en de politie. 
 
Als 4 agenten haar willen arresteren volgt een vuurgevecht waarin zij alle vier gedood 
worden door IJje. 
Het huis gaat in vlammen op, 
 
IJje krijgt levenslang en sterft in 1941 in de gevangenis. Hij is dan ongeveer 45 jaar. 
Aal  sterft in 1978 in Leeuwarden. 
 
 
Vooral de sfeer in de film en het natuurlijke spel van o.a. Gerard Thoolen, Marja Kok, 
Peter Faber en Joop Admiraal (dominee) spreken mij zeer aan. 

Marja Kok 
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LAP ROUGE 

 
Eindexamenfilm NFTVA 1997 van Lodewijk Crijs. 
 
Crijs vindt documentaires saai en speelfilms onzin. Iedereen gaat maar dood. 
Gezocht en gevonden, een nieuw genre. 
 
Lap rouge gaat over een gezin van een moeder met 2 zoons die het klein burgerlijk leven 
in Nederland zat zijn en naar Zuid Frankrijk gaan met het plan om nooit meer terug te 
komen. 
 
De moeder drukt een zwaar stempel op de twee zoons die ondertussen een jaar of 60 
zijn, en zich zonderling gedragen.  
Hun moeder steekt niet onder stoelen of banken dat ze altijd een meisje heeft willen heb-
ben.  
 
Het Franse buurmeisje van ca 20 jaar is wees en woont alleen in een groot huis.  
Moeder behandelt haar als haar eigen dochter. De zoons zijn een beetje verliefd op haar. 
Als het meisje haar huis verkoopt en naar de grote stad verhuist, gaat de nieuwe eige-
naar het huis verbouwen. Hij krijgt ruzie met de broers, de broers krijgen ook ruzie met 
het buurmeisje en hebben eigenlijk ook een hekel aan hun moeder. 
 
De broers gaan terug naar Amsterdam. Als een van de broers sterft, keert de ander uit-
eindelijk terug. Zijn moeder is stervende. Hij begraaft haar met een foetus van een dood-
geboren dochtertje. 
 
Waarom een van mijn favoriete films? 
Door de gekozen vorm. Je vraagt je af of het nu een documentaire is of een speelfilm of 
een docudrama. 

 

Sjoukje Alkema, Egbert en Herman Joosten 
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THE HAND THAT ROCKS THE CRADDLE 
 
Thriller met Rebecca de Mornay en Annabella Sciorra 
Regie:Curtis Hanson 
 

Mijn favoriete actrice Rebecca de Mornay speelt in dit ijzersterke scenario de echt-
genote van een gynaecoloog die misbruik maakt van zijn beroep tijdens een 
onderzoek van een zwangere vrouw. Deze doet hierover aangifte en tijdens het 
onderzoek komen nog meerdere van zijn misdragingen aan het licht.  
 
Als de arts zelfmoord heeft gepleegd weigert de verzekeringsmaatschappij een uitke-
ring aan zijn hoogzwangere vrouw, en op zijn verdere bezittingen wordt beslag 
gelegd. Rebecca krijgt een miskraam als gevolg van de emotionele belasting 
van deze situatie. In het ziekenhuis ziet ze op Tv de vrouw die de zaak aan het 
rollen heeft gebracht  
  
Rebecca zint op wraak en weet op geraffineerde wijze in te breken in het leven 
van het jonge gezin. 
  
Verder wil ik hier niet ingaan op het verloop van het verhaal, u moet dit zelf 
maar ervaren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Miskraam
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THE SILENCE OF THE LAMBS 

 
Thriller met Jody Foster en Anthony Hopkins 
Regie: Jonathan Demme 
 
Massamoordenaar "Buffalo Bill" is voorvluchtig. Hij vilt vrouwen. 
De FBI schakelt de studente Jody Foster in. Zij schakelt Dr. Hannibal Lector in. 
Deze is een zo mogelijk nog grotere bandiet. Hij eet zijn slachtoffers op. Hanni-
bal the Cannibal. 
Hannibal geeft Jody  tips om Buffalo Bill te pakken te krijgen. Uiteindelijk lukt 
haar dat. 
 
Hannibal maakt aan het einde nog een “Afspraakje"met de FBI man Jack. 
Ook hier weer schitterend spel en een zeer geraffineerde intrige met o.a. de in-
val in het verkeerde huis, de mysterieuze wijze waarop Hannibal uit zijn dwang-
buis  weet te ontsnappen en de achtervolging in het donker door de seriemoor-
denaar die over een infraroodbril beschikt. 
 
De eerste keer dat ik de film zag had ik het zweet in mijn handen. 
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In vervolg op de vorige clubavond 
geeft  Bouke enthousiast een  de-
monstratie van beamer nummer 4.  
Het is een grote witte, die het moet 
gaan opnemen tegen de  grote 
zwarte en de kleine zwarte, die de 
vorige keer getest zijn. Voor  meer 
informatie verwijs ik naar Bouke. 
 
De keuze is snel gemaakt, de grote 
witte valt bij iedereen onmiddellijk in 
de smaak. Hierna is een keuze ge-
maakt voor een nieuw projectie-
scherm (4,00 x 2,60m).  Enkele 
clubleden willen liever nog groter,  
maar daar trapt de meerderheid niet 
in. Penningmeester Bart haalt opge-
lucht adem.  
In de pauze trakteren Piet Huyboom 

en Bouke op een drankje. Ze zijn 
beiden een jaartje ouder geworden. 
 
Na de pauze  neemt KeesT de taak 
over van de door ziekte verhinderde 
Piet van Eerden. In het kader van 
Velsen Totaal Crew houdt Kees een 
inleiding over interviewtechniek.  
 
Een interview is een gesprek tussen 
2 personen. Hoe maak je een inter-
view interessant en spannend? 
 
In een helder betoog behandelt 
Kees de punten die van belang zijn. 
 
  
                                                                      
 

 

Verslag 27 september: “Beamer-scherm- interview” 
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 Vraag iemand die wat te ver-
tellen heeft en duidelijk 
spreekt. 

                                            

 Zorg voor een goede micro-
foon en een goede belichting. 

. 

 Plaats de betrokkenen goed 
in het kader. De een  links en 
de ander rechts  met een ze-
kere ruimte ertussen.   

 

 Geef de verteller meer aan-
dacht dan de vrager.  

 

 Zorg dat de ogen van de ver-
teller op 1/3 van de boven-
kant uitkomen. 

 

 Zorg voor een toepasselijke 
variatie in de kadrering door 
afwisseling in half totaal en 
close- ups. 

 

 Bij de introductie van de 
hoofdpersoon richt de vrager 
zich tot het publiek door in de 
camera te kijken (dit shot kan 
achteraf apart opgenomen 
worden). In het gesprek dat 
er op volgt kijkt men elkaar 
aan. 

 
Wat ga je vragen en hoe doe je 
dat? 
 

 Het is niet aan te raden van 
te voren een vragenlijst te 
maken. Stel open vragen en 
geef de verteller de ruimte 
om te antwoorden. Luister 
goed naar wat gezegd wordt 
en ga daar zo nodig op in, 
zodat er een spontaan ge-
sprek ontstaat. 

 Vermijd het stellen van een 
vraag  waarin het antwoord al 
zit opgesloten.   

 

 Van belang is om het gesprek 
niet te onderbreken. 

 

 Achteraf kunnen er losse 
shots gemaakt worden zoals 
luistermomenten en close- 
ups van bijvoorbeeld handen. 

  

 In de montage kunnen beel-
den gebruikt worden ter illu-
stratie van het onderwerp. 

 
De resterende tijd wordt, met deze 
richtlijnen vers in het geheugen, 
besteed aan een oefening. 
Evert interviewt Gerard en Cor filmt 
het gesprek. Daarna filmt Tino het 
interview met Ruud en Gerard. 
 
Het is de bedoeling dat zich groep-
jes gaan vormen, bestaande uit een 
interviewer, een geïnterviewde en 
een cameraman, die met inachtne-
ming van de opgedane kennis aan 
de slag gaan. Het resultaat ervan 
gaan we bespreken en bekijken op 
25 oktober.  
 
Gerard sluit de avond af met dank 
aan Bouke voor zijn inzet m.b.t. de 
beamers, met dank aan Kees voor 
zijn wijze lessen en de jarigen voor 
hun traktaties. 
 
Margreet Schaafsma 
Foto: Peter van Eerden 
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Gastvrij zijn ze daar in Sneek. Je voelt 
je er meteen thuis. Het is voor de vierde 
keer dat we het festival bezoeken. En 
om maar meteen met de deur in huis te 
vallen, volgend jaar gaan we er weer 
heen. 
 
Annet Lutz en haar team van Videoclub 
Windjammer weten ieder jaar sponsors 
te vinden. Heel knap. 
In de pauzes staan op de tafeltjes in de 
foyer schalen met Friese worst en Frie-
se kaas! Er wordt gretig gebruik van 
gemaakt.  
Jef Caelen, Gerbrig Blanksma en Rudi 
Boon vormen de jury van dienst. Het 
Technisch team is niet altijd alert met 
het projecteren van de juiste formaten 
en het uitlichten van moderator André 

Ponger. Deze laatste doet zijn best de 
interviews met de makers vlot te laten 
verlopen, maar de stiltes zijn vaak oor-
verdovend. Dat moet volgend jaar an-
ders worden geregeld Annet!  
 
Suzan Lagrand wint met “Ladies”. De 
jonge Jeroen Kluts en José Bibian wor-
den beloond met de publieksprijs voor 
hun film “Zwijgen”. 
Er zijn prijzen voor de beste acteur en 
actrice, de beste cameravoering en het 
beste geluid. Namens de jury heeft Jef  
veel goede woorden voor de 19 films. 
Om zes een uur verlaten we het prachti-
ge Cultuur Kwartier Sneek. “We” zijn 
Kees, Ruud  en Piet. 
 
Piet van Eerden (tekst en foto’s) 

 

Speelfilmfestival Sneek gezellig, maar …. 
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Verslag 11 oktober: “SKOEP in de hoofdrol “ 

Als de voorzitter om ca 19.45 uur zijn welkom uitspreekt, staat hij voor de twee-
de keer voor ons nieuwe,  immens grote projectiescherm.  
 
Vanavond is filmgroep SKOEP uit Rotterdam middelpunt van de belangstelling.  
 
In het voorprogramma 2 films die net geen nominatie voor het Nationaal NOVA 
Filmfestival hebben ontvangen. 
 
Er zijn zo’n 45 belangstellenden voor “In de hoofdrol” naar Velsen gekomen. 

Deze keer zijn het Kees Tervoort en 
Joop Modderkolk (GSA) die net 
geen nominatie behaalden voor het 
Nationaal NOVA Filmfestival. Wij 
gunnen hen het applaus dat ze mis-
liepen met “The Great Ocean Road” 
en “Roxanne’s tango”. Zij nemen 
dat dan ook dankbaar in ontvangst! 
Prachtige films.                                                          
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Na de korte pauze is Filmgroep 
SKOEP aan de beurt. 
Louis Smits is woordvoerder en stelt 
de groep voor middels een korte 
film.   
We zien meteen dat we een groep 
enthousiastelingen in huis hebben. 
Louis vult nog het een en ander aan 
en kondigt “Verso” aan.  
Als subtitel krijgt de film mee: 
“Waar meer is tussen hemel en aar-
de spelen tijd en plaats geen rol ….” 
 
Sommigen van ons hebben de film 
al eerder gezien, doch genieten 
toch weer van deze heel apart op-
gezette film. 
 
Halverwege maakt het verhaal een 
verrassende wending en dat beant-
woord geheel aan die bijzondere 
subtitel. 
 
De mannen van SKOEP zijn en-
thousiast over de prachtige projec-
tie. Nooit eerder kwam hun film hel-
derder op het doek! 
Bouke glundert achter de appara-
tuur! 
 
Tijdens de korte interviews tussen 
de films door, krijgen we interessan-

te informatie. De leden van de 
groep hebben allen hun eigen spe-
cialiteit en beschikken over prachti-
ge apparatuur. 
 
De eigen website vat een en ander 
fraai samen: 
“Wij maken met een vaste groep 
speelfilms.   
Eerst wordt het verhaal omgebouwd 
tot scenario en vervolgens naar 
draaiboek en shotlist. Dit staat dan 
geheel uitgetekend op papier. Dan 
op zoek naar de cast. Aan de hand 
van een karakteranalyse worden de 
juiste acteurs en actrices gevonden. 
Dan wordt er een geluidsplan en 
een lichtplan gemaakt. 
De productie knoopt ondertussen 
alles aan elkaar. De callsheets gaan 
de deur uit. En dan, als de poeder-
dozen van de set zijn, hoeft de film 
alleen nog maar opgenomen te wor-
den. De cameraman kruipt achter 
zijn HD camera en draaien maar. 
Spelregie en regisseur kijken naar 
de monitor of alles er op komt. Dan 
nog de real-time HD edit en klaar is 
de film”. 
 
Zo makkelijk lijkt dat!  
 
“Conto” is ook zo’n efficiënt opge-
zette produktie. 
 
In deze psychologische thriller zijn 
we tot op het laatste ogenblik bezig 
te ontdekken wie wie is. Er is veel 
aandacht besteed aan de aankle-
ding van de acteurs en de set! 
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In de pauze hoor ik veel bewonde-
rende opmerkingen die, ondanks de 
heerlijke hapjes, veelal bijgeschre-
ven kunnen worden op het conto 
van onze Rotterdamse filmvrien-
den. 
 
Na de pauze het klapstuk van de 
avond: “Mol”. 
Een voortreffelijk werkstuk waarin 
vooral de special effects en het spel 
opvallen. 
Ton van Kan had een making of 
gemaakt en dat was al een sterk 

staaltje op zich! Je raakt eigenlijk 
niet uitgepraat over deze film. 
 
Maar dat moet toch, want er zijn 
nog veel waarderende woorden en 
attenties uit te wisselen. 
Onze voorzitter doet dat op de van 
hem bekende humoristische wijze. 
 
Komend seizoen hopen we de op 
stapel staande nieuwe film 
“Prelude” van SKOEP te zien! 
 

Tekst: Piet van Eerden 
Foto’s: Peter van Eerden 
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Gerard Swets en UNICA 
 
Op de clubavond van 27 september werden voorbeelden gegeven van het 
maken van een interview. Er werden lampen opgesteld en één van de le-
den interviewde een ander lid. 
Eef interviewde (gecoached door Kees Tervoort), Gerard Swets was de ge-
ïnterviewde over de UNICA en Tino Teucher was cameraman (gecoached 
door Cor vdPlaat). 
 
Dit interview is gemonteerd door Kees Tervoort en werd voorzien van 
“logisch” achtergrondgeluid (drukte van mensen). E.e.a. klonk zo realis-
tisch, dat ik me in eerste instantie niet eens realiseerde, dat dit was opge-
nomen tijdens onze clubavond. Pas toen ik me realiseerde, dat de intervie-
wer, Eef Bakker, helemaal niet naar Boedapest was geweest, kreeg ik arg-
waan en besefte de “getruukte” opname.  
Leuk…en ja, Gerard is natuurlijk een geboren verteller en wist zelfs raad 
met gesloten vragen, door i.p.v. “ja” of “nee”  te antwoorden toch een heel 
uitgebreide beantwoording van de vraag te bedenken. 
 
De aanwezige leden kregen de opdracht in de komende 4 weken zelf ook 
een interview te maken en de resultaten op 25 oktober (vanavond dus) te 
laten zien. 
Margreet, Tino en GerardS, Fred en Eef, Katerina en HermanS, Kees en Cor 
waren allen geënthousiasmeerd, om inderdaad aan deze opdracht te vol-
doen. De beschrijving van de resultaten kunnen jullie hieronder lezen. 

 

Verslag 25 oktober: “Resultaten interviewtechniek” 

 Gerard Swets en zijn tuin 
Margreet (interviewer) en Tino 
(cameraman) voelden GerardS aan 
de tand over de invulling van zijn 
vrije tijd nu hij “AOW-trekker” is ge-
worden. Nadat Gerard een aantal 

invullende taken heeft genoemd, 
komt het onderwerp op het “al lang 
liggende plan” om hun flinke tuin 
rond het huis opnieuw aan te leg-
gen. Dit wordt door de interviewer 
verder uitgediept en er ontstaat een 
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interessant verhaal over dit onder-
werp. Het verhaal wordt af en toe  
toe met beelden van de tuin onder-
steund.  
 
Er zijn ook duidelijk luistershots op-
genomen, waarvan helaas de kleur-
temperatuur afwijkt van de interview 
shots. Tino legt uit, dat hij inderdaad 
iets aan de camera veranderd had, 
waardoor de kleurtemperatuur werd 
veranderd. Beide kleuren zijn, af-
zonderlijk gezien, goed van kleur 
maar matchen niet met elkaar en 
dat is toch wel jammer. 
M.i. had met een “colorbalance” 
filter alles prima gelijk getrokken 
kunnen worden, maar Margreet (die 
de montage heeft gedaan), zag dat 
niet zitten. Natuurlijk is het, vooral 
als beginner op dit gebied, niet een-
voudig. Maar toch is het met geduld 
wel te leren en al doende krijg je 
veel ervaring en is het in nieuwe 
voorkomende gevallen steeds ge-
makkelijker, om dat soort correcties 
toe te passen. Vraag anders eens 
een bevriend clublid om te helpen! 
 
Ik vertrek 

Ons voormalig clublid Roland Turba 
wil met partner en hun zeewaardig 
zeiljacht naar Spanje verhuizen en 
treft daarvoor de voorbereidingen. 
 
Fred Boeré (camera en montage) 
en Eef Bakker (Interviewer) zagen 
daar een interessant interview in en 
zochten Tub op in en op zijn boot in 
Nauwerna.  
 
Het interview wordt fraai ingeleid 
met beelden van de Zaanse omge-
ving en van de jachthaven waar Tub 
ligt. Opvallend is het filmen uit een 
auto, waarbij gestopt wordt met een 

shot op de naam van de jachtha-
ven.  
De beelden op de steiger worden 
door enkele leden gezien als over-
bodig en halen de vaart uit de film.  
 
Het verhaal wordt zowel aan dek  
als binnen in het woongedeelte ver-
teld. Tub verteld over zijn plannen in 
Spanje, om voorlopig op de boot te 
gaan wonen en beargumenteert 
waarom hij naar Spanje wil.  

Ook vertelt hij hoe hij denkt de reis 
over de Atlantische Oceaan (met de 
gevaarlijk Golf van Biskaje) te gaan 
maken. Dit wordt ook met routelij-
nen netjes verduidelijkt. Hij laat 
zien, welke instrumenten hij ge-
bruikt en vertelt over een technisch 
paneel, waarop hij kan zien en be-
dienen, welke lichten hij voert.  
Binnen is het schip duidelijk nog 
niet reisklaar.  
 
Gekozen is voor een interviewer in 
beeld en er is gewerkt met een das-
speld microfoon. Persoonlijk vind ik 
het gesprek niet altijd duidelijk hoor-
baar. De beelden van de inleiding 
zijn fraai en scherp. De beelden van 
het interview zelf vind ik iets minder. 
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Het verhaal achter Villa Helga 
 
Ons voormalig club- en bestuurslid 
Vera (Bouwer) is er enige tijd gele-
den achter gekomen, dat zij zich 
voelt aangetrokken tot vrouwen. 
Inmiddels is ze getrouwd met een 
andere vrouw en samen wonen ze 
nu op Mallorca. Ze werken daar bij 
een grote hotelketen en beheren 
zelf (voor die keten) een prachtige 
vakantievilla: “Villa Helga”, waar ze 
zelf ook wonen. 
 
Katerina en Herman gingen bij Vera 
op vakantie en maakten een inter-
view met Vera en haar partner  
Fruna. De film begint met een esta-
blishment sequence, waarin we 
kennismaken met de bedoelde villa.  
 
Als Vera en Fruna zijn thuis geko-
men, begint het interview. Gekozen 
is voor vraagstelling buitenbeelds 
en de vraag te herhalen in het ant-
woord.  

 
Om beurten vertellen de dames de 
voorgeschiedenis van hun lesbische 
affiniteit en als het verhaal hun bei-
den betreft worden ze beiden in het 
beeld betrokken. Er wordt verteld, 
waarom ze naar Mallorca zijn ver-
trokken en wat Villa Helga precies 

is.  
Afsluitend vindt een gesprek plaats, 
waarin ook Katerina en Herman 
deelnemen. Af en toe zijn er korte 
sequences van de villa zelf en van 
de omgeving en er wordt afgesloten 
met beelden van de verlichte villa bij 
nacht. 
Een aantal leden reageert aange-
naam verrast, dat het verhaal van 
“onze” Vera nu door haar zelf wordt 
verteld en er waren ook leden, die 
niet eens wisten, dat Vera nu op 
Mallorca woont. 
 
Vera bedankt hartelijk voor de kaart 
met aardige verhaaltjes voor haar 
van diverse leden. 
Ze hoopt nog eens door sommige 
leden te worden gebeld op haar 
oude GSM nummer. 
Ook hoopt, ze nog meer bezoek te 
krijgen van leden.  http://
www.villahelga.nl 
 
Piet 

Kees en Cor hebben het plan opge-
vat, om Piet weer eens te intervie-
wen. Nu is het niet de eerste keer, 
dat Piet wordt geïnterviewd, maar 
het kan weer verfrissend zijn, omdat 
mensen nu eenmaal met het stijgen 
van de jaren ook van gedachte kun-
nen veranderen.  
 
Als onderwerp is gekozen voor  
Piet’s betrokkenheid bij het ama-
teurfilmgebeuren. Wat ik erg leuk 
vond, was de beslissing om het on-
derwerp voor een deel te benade-
ren via de techniek van “Kwestie 
van Kiezen”, een programma van 
RTL4, waarbij BN’ers worden on-
dervraagd. De speciale techniek is  

http://www.villahelga.nl/
http://www.villahelga.nl/
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dan, dat er een aantal dilemma’s 
wordt opgegeven, waaruit de onder-
vraagde dan een keuze moet ma-
ken en waarbij dan later op de keu-
ze wordt ingegaan. 
 
Kees en Cor hadden het plan opge-
vat om veel te werken met een be-
wegende camera, dan wel bewe-
gend beeld (technisch uitgevoerd 
via de montage).  
 
Over het algemeen vonden de le-
den de film wel erg onrustig door al 
die bewegingen en werd geadvi-
seerd om hier wat aan te doen. Ook 
viel op, dat de beelden niet echt 
“Cor van der Plaat” beelden waren, 

d.w.z. alles was wat wollig en Cor 
denkt, dat dat aan de leeftijd van 
zijn Canon ligt. 14 jaar is toch al 
weer bejaard voor een camcorder.  
 
Al met al toch een film met leuke 
informatie en met toch, voor mij al-
thans, interessante wendingspunten 
(op het gebied van Piet’s keuzes). 
Ik had bijvoorbeeld nooit verwacht, 
dat Piet camerawerk leuker vindt 
dan regisseren. 
 
HermanS (namens Katerina) 
Foto’s van het scherm: Piet van Eerden 
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De Hendrik Casper Hogenbijl  Stichting reikt tweejaarlijks twee prijzen uit aan 
instellingen of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied 
van de klassieke muziek en de amateurfilm. 
Op vrijdag 16 November werd in de Philharmonie in Haarlem de Filmprijs 2012 
uitgereikt aan de NOVA. De Muziekprijs ging naar Merlijn Twaalfhoven. 
Naast de geldprijs van € 15.000,— overhandigde de voorzitter van het bestuur, 
Ruud Neederveen, een bronzen beeldje van de kunstenaar Jan van Borssum 
Buisman en een oorkonde. 
Kees Tervoort bedankte de Stichting. Vervolgens werden “Oppassen””van Joren 
Molter  en “Verso” van de groep SKOEP vertoond. 
Merlijn Twaalfhoven verraste de aanwezigen op zijn compositie “Galm”.  

 

Hogenbijlprijs voor NOVA 
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Het is 8 november en Videofilmers 
Velsen wil een selectie maken van 
films voor de Interclubontmoeting 
op 25 november en eventueel voor 
het clubkampioenschap in maart 
2013. 
Twee weken daarvoor lijken er niet 
zoveel films te zijn, maar als Fred 
Boeré mij wijst op mijn film 
“Peterhof”, dan komt daar ineens 
bij: “De Opbouw” (de voorbereidin-
gen voor het Allerzielen gebeuren in 
Santpoort) en ik neem me voor om 
te proberen een natuurfilm van Mal-
lorca af te monteren.  
 
Twee weken meer dan gewenst 
gemonteerd en ja, de film is gereed 
voor vertoning. Aannemende dat hij 
1 x wordt vertoond, dat er voor de 
vorm nog iets over wordt gezegd en 
de film daarna in de vergetelheid 
verdwijnt. Immers, ik weet niet beter 
of bij Velsen is men niet zo gek op 
natuurfilms. Nu houd ik zelf ook niet 
van “levende” dia’s en heb er daar-
om nog een verhaaltje bij gemaakt. 
(Ooit - ook bij Velsen - geleerd, dat 
je een film altijd iets bijzonders moet 
meegeven).  
 
Maar de commentaren zijn redelijk 
positief. D.w.z. “dit moet er uit”, “dit 
moet korter”, “wat moeten al die 
mensen in de film?”, kortom men 
besteed toch enige aandacht aan 
de film. Ik kan het bijna niet gelo-
ven, maar Piet zegt, dat hij het 
“prachtige” beelden vindt. Er wordt 
geadviseerd in de korte tijd (1 
week), die ik nog heb de zaken nog 

aan te passen.     
Ik voel daar niet zo voor (weer meer 
dan gewenst monteren), maar mijn  
Russinnetje biedt aan de hermonta-
ge te doen. Zij is het met de “geen 
mensen erin” groep eens, maar wil 
1 shot met mensenkinderen laten 
zitten. Ik vind dat shot ook wel wat 
hebben, omdat het naar mijn me-
ning zo goed “en het leven gaat 
gewoon door” symboliseert. 
Maar ja, één shot met mensen en 
verder niet…dat gaat ook niet goed. 
Dus…uiteindelijk toch maar weer 
een vrije vrijdag en een vrije zater-
dag en een vrije zondag en een 
vroege maandagmorgen aan de 
slag. Russinnetje naast mij geeft 
instructies. Dit er uit…dit korter…dit 
zachter…dit verplaatsen. Twee mi-
nuut en vijf seconde aan “darlings 
gekilled”. 
En zijn die onweerbeelden niet veel 
te donker? Nee, want het is nacht 
en bij nacht zie je bijna niets in zo’n 
berggebied. “Hoe heb je dat trou-
wens opgenomen? Stond je in een 
grot ofzo?” (gna…gna…gna). “Ja 
maar, als je nou eens de titel veran-
derd in” “Een dag in de Tramentu-
ra”? Daarover nadenkend begint er 
toch iets te broeien. In de titel “Een 
nacht in de Tramentura” worden 
toch twee dagen film gesuggereerd. 
Breng je dat terug naar één dag 
dan is ineens acceptabel, dat er in 
het eerste deel een enkele keer 
mensen voorkomen en in het twee-
de deel alleen dat groepje kinderen. 
Ook kan je dan de nachtbeelden 
lichter maken, zodat er nog wel wat 

 

Russische roulette in de Tramentura 
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te zien is van de omgeving ter plek-
ke. Goed idee dus, van die titel. 
En in dat geval kan je de film ge-
woon de naam “Tramentura” geven, 
zonder te verwijzen naar dag of 
nacht. Zo gezegd zo gedaan. De 
film is van 8:52 min terug naar 6:47 
min. 
 
Film uitrekenen, branden en in de 
Blu Ray speler. Oei…daar zit nog 
een geluidje mis en die kraaiende 
pauw in het begin moet veel zachter 
en dat watertje heeft een verkeerd 
geluidsperspectief. Opnieuw reke-
nen met “Smart render”, want dat 
kost veel minder tijd. 
 
Film in de Blu Ray speler en %
&^*#%&^$##^&^& er is niets veran-
derd. Uitproberen, aanpassen, weer 

testen…er verandert gewoon niets. 
Ineens…het was tenslotte 
St.Maarten…gaat mij een lichtje op. 
“Smart render” is wel een mooie 
functie, maar ziet niet alle wijzigin-
gen (een bug in het programma). 
Dus uit laten rekenen zonder “Smart 
render” en ja hoor…daar zijn de 
wijzigingen aanwezig in de nieuwe 
5e DVD. Eindelijk kunnen we naar 
bed. De inlay van de doos aanpas-
sen kan morgen wel. Oh ja, de afti-
teling zegt nu ook, dat het idee en 
de realisatie van Katerina en Her-

man Schipper is. Ere, wie ere toe-
komt. 
 
HermanS 
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Vanavond staat de 4e aflevering 
van de Velsen Totaal Crew-serie op 
het programma.  
We gaan met meerdere camera’s 
opnemen. 
 
Om kwart voor acht arriveren Mar-
got en Miranda. 
Margot gaat haar model voor de 
pauze opmaken alsof ze in een film 
moet spelen. 
Na de pauze zal ze haar opmaken 
als een vamp uit de 30-er jaren. A la 
Greta Grabo. 
 
Ondertussen gaan Margreet, Ruud 
en HermanS hun camera’s in ge-
reedheid brengen. 
 
HermanO heeft in een mailtje gead-
viseerd zo mogelijk wat rijders te 
maken. 
Die zullen goed van pas kunnen 

komen in de montage. Het opma-
ken van een model is anders een 
vrij statisch gebeuren 
 
Afgesproken is dat de drie camera’s 
aangesloten worden op monitoren, 
opdat de regisseur goed kan waar-
nemen wat voor uitsnedes er ge-
maakt worden. 
 
Twee Red Heads van Bouke en 
twee spots van Cor worden alvast 
uitgepakt door Fred.  
 
Het is 20.00 uur en Gerard heet 
allen van harte welkom, in het bij- 
zonder onze gasten. 
 
Dan geeft hij Piet het woord die de 
avond zal leiden. 
Deze licht vervolgens toe wat er ons 
vanavond te wachten staat. 
 

  

Verslag 22 november: “Meercameratechniek” 
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Allereerst zullen de coaches gaan 
afstemmen hoe ze deze keer te 
werk zullen gaan. 
Vorige keer verliep alles nogal cha-
otisch en duurde het erg lang voor-
dat we konden gaan filmen. 
 
Kees gaat Katerina coachen (regie), 
Cor begeleidt HermanS, Ruud en 
Margreet en Piet coacht Fred (licht). 
 
De geluidsjongens hebben van-
avond vrijaf. 
Zij zijn nu van de “helpers”. Er is 
genoeg voor ze te doen! 
 
Margreet heeft haar camera op het 
zware Manfrottostatief met wieltjes  
geplaatst en ondervindt daarvan 
veel plezier. Hoewel het wel even 
wennen is. Als alles echter op de 
juiste druk is afgesteld, maakt ze 
mooie, vloeiende camerabewegin-
gen. 
 
Het afstemmen van de monitoren 
en het witten neemt nog teveel tijd 

in beslag. 
 
Een kwartier later dan gepland kun-
nen we van start gaan. 
 
Margot gaat volleerd te werk en 
Miranda ondergaat het inzetten van 
de rollers als een professioneel mo-
del. 
 
HermanS heeft een goed plekje 
vlak voor werktafel gevonden en 
maakt close ups van de ogen van 
Miranda. 
 
Margreet maakt rijders. Zij krijgt de 
opdacht de totalen en halftotalen te 
maken.  
 
Ruud doet van alles. Hij maakt 
shots vanuit alle hoeken en gaten. 
 
Kees en Katerina regisseren mid-
dels de monitoren.  
 
Fred corrigeert het licht waar nodig 
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De camera’s blijven constant door 
lopen. Ook als van standpunt of van 
brandpunt wordt gewisseld. 
 
Een half uurtje later wordt een korte 
pauze gehouden.  
Iedereen is enthousiast. Het loopt 
lekker, 
Gerard zorgt waar nodig voor aan-
vullend materiaal en Margreet stelt 
haar Manfrotto-statiefkop nog wat 
beter af. 
 
Dan wordt het sein voor de volgen-
de ronde gegeven. 
 
De mooie lange haren worden door 
de vaardige handen van Margot 
aangepast aan de Greta Grabo-look  
uit de dertiger-jaren. 
 
Alles loopt nu nog beter dan “voor 

de rust”. 
 
Cor blijft de cameramensen aanstu-
ren en de regie raakt steeds beter 
ingespeeld op het werken met de 
drie monitoren. 
 
De zwarte avondjurk, het zwarte 
collier en het sigarettenpijpje vervol-
maken het plaatje en de fotografen 
en filmers  krijgen de gelegenheid 
een fotoshoot te maken. 
Op verzoek wordt het licht voor be-
paalde poses aangepast. 
 
Om half elf zit de klus er op. 
 
Gerard neemt de leiding weer over 
en strooit met complimenten en be-
dankjes, 
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Onze gasten ontvangen  een pre-
sentje en de toezegging dat ze een 
kopie van de film krijgen.               

Met vereende krachten wordt de 
zaal weer aan kant gebracht, maar 
niet nadat is afgesproken dat de 3 
videobandjes onderling worden uit-
gewisseld en dat de resultaten ver-
toond zullen worden tijdens de slot-
avond op 20 december. 
 
Na een oproep om zondag allen 
naar de Interclubontmoeting in De 
Jansheeren in Heemskerk te gaan, 
sluit Gerard de avond. 
 
Tekst: Piet van Eerden 
Foto’s: Peter van Eerden                                                        
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Voor de 13e keer werd op zondag  
9 december “De Ronde Venen 
Open” gehouden in De Boei in 
Vinkeveen. 
 
Franka Stas vierde een dubbel 
feestje. Naast het feit dat zij met 
haar film ”Jái posé mes bagages” 
laureaat werd, bereikte haar        
’s morgens het bericht dat haar 
film was geselecteerd voor het 
UNICA-festival 2013 in Korea! 
 
Fred Boeré werd door de juryle-
den Marianne Narold, Arie Heer-
kens en Sjors Jaarsveld met 
GOUD beloond in de categorie 
informatieve films. Daarnaast won 

hij ook nog de publieksprijs.        
 
De technische dienst zorgde voor een 
uitstekende projectie, de aankleding 
van het podium en de zaal verhoogde 
de sfeer en ook nu weer was de jeugd 
met 5 van de 20 films goed vertegen-
woordigd. Chapeau! 
 
Toch ook een puntje van kritiek. De 
prijsuitreiking verliep nogal chaotisch.  
 
Noteer alvast in de agenda van 2013: 
Zondag 8 december 14e De Ronde 
Venen Open. 
 
 

Tekst: Piet van Eerden 
Foto’s: Peter van Eerden 

 

De Ronde Venen Open  
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Een avond met KNMI-weeralarmen 
in alle kleuren, aangepaste NS-
dienstregelingen en duizenden ton-
nen strooizout paraat in verband 
met dreigende “Tiefschnee”. 
 
Maar, zoals u van ondergetekende 
gewend bent, gaat geen zee mij te 
hoog of is geen sneeuw mij te diep 
om toch naar IJmuiden te komen 
om mijn geliefde filmvrienden weer 
in persoon te kunnen ontmoeten en 
spreken. Tenslotte was het al weer 
zo’n vier dagen geleden dat ik een 
flink aantal van hen tijdens het 
“Ronde Venen Open” had gezien en 
begon ik alweer ontwenningsver-
schijnselen te vertonen.  
 
Ja, dat viel dus tegen! 
Volstaat het normaal gesproken om 
een drie- of viertal  leden, al of niet 
met bericht van verhindering, te 
noemen, nu zou de lijst van afwezi-
gen zo ongeveer de rest van dit 
boekje in beslag nemen. We waren 
slechts met 7 (zeven!) aanwezigen! 
Geen Piet en Ruud, die elders in 
het land de nodige filmkennis aan 
onwetenden probeerden over te 
brengen. Geen Tino, die wegens 
gezondheidsredenen moest afha-
ken. Geen Herman en Wil of Anne 
en Kees, ook wegens gezondheids-
redenen. Geen Herman en Kateri-
na, eveneens gezondheidsrede-
nen? Geen Dick Bol, die we volgens 
mij voor het laatst in 1997 gezien 
hebben. Ook geen Bart (druk, druk, 
druk) of Evert (afscheid genomen). 
Geen Fred Amiabel, wiens naam 

alleen al een glimlach om mijn lip-
pen brengt en zelfs geen Cor. (de 
lijst is niet uitputtend!) 
 
Maar wel: Gerard, onze trouwe 
voorzitter. Marijke, die deze keer 
overheerlijke warme worst had 
meegenomen (ze heeft beloofd dat 
vaker te doen!). Bouke, het kersver-
se NH’63-erelid, die voor dit feit 
speciaal even genoemd werd door 
de voorzitter en door de aanwezi-
gen beloond met een welgemeend 
applaus. Fred Boeré, onze meest 
toonaangevende filmer van dit mo-
ment. Peter, die met zijn pausmo-
biel er ook niet tegenop zag om de 
elementen te trotseren. Margreet, 
die (Velsen-Zuid) bijna een thuis-
wedstrijd speelde en ondergeteken-
de, die voor zijn aanwezigheid werd 
beloond door onmiddellijk door het 
lot te worden aangewezen om dit 
verslagje te schrijven. 
 
Het gezelschap was klein maar fijn! 
Na het erelidmaatschap van Bouke, 
maakte Gerard gewag van de vol-
gende clubavond, die als slotavond 
van het jaar, in het teken zal staan 
van de jaren dertig. Met attributen 
uit die jaren, “op de foto bij Piet” en 
“crisishapjes” van Piet en Ellen. Nu 
hebben we in onze club een traditie 
hoog te houden voor wat betreft 
eten en drinken en is ons al het no-
dige buitenissigs voorgeschoteld 
(zo herinner ik mij bijvoorbeeld 
“maanwater”!), maar “crisishapjes”? 
We zijn benieuwd! 
 

 

Verslag 6 december: “Films bespreken” 
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Op het programma stond: opmerke-
lijke films van het afgelopen NOVA 
Festival. En wel “Afscheid” van Jef 
Caelen, “Viktor Engelmann” van 
Willem Serné en “Oppassen” van 
Joren Molter. We hebben er lekker 
over gepraat: “Afscheid” wellicht net 
een tikkeltje te melodramatisch en 
niet overal even geloofwaardig ge-
acteerd. “Viktor Engelmann”, waar-
bij het algemeen gevoel was dat we 
hier te maken hebben met een ge-
weldige film, goed spel, mooie be-
lichting en een fraaie dialoog op de 
“slachtbank”. Waarom die dialoog 
nou zo nodig in het Engels moest, 
was niet iedereen duidelijk. 
“Oppassen”, volgens Peter nog be-
ter dan “Viktor”, lekker kort, to the 
point en toch ook wel spannend. Als 
toegift keken we ook nog even naar 
de compilatie van vroegere NOVA-

prijswinnaars “het beste van NOVA 
80, deel 2”. 
 
Nadat de NOVA-voorzitter nog had 
gememoreerd dat 19 december as. 
de NOVA 81 jaar wordt en daarmee 
het jubileumjaar echt is afgesloten, 
dat het video-interview met Piet te 
bezichtigen is op de NOVA-website 
en dat er een interview met Kees T. 
in Video Emotion te lezen is, gingen 
we allemaal naar buiten om 
sneeuwballen te gooien en sneeuw-

poppen te maken…  

Geen sneeuw te bekennen! Tot 

(heel) diep in de nacht niet! 

Kees Tervoort 

 

Agenda Velsen & Omstreken 

   3 januari : jaarvergadering + films van leden 
17 januari : Films van leden + analyse “De herinneringen blijven” (non fictie) 
31 januari : workshop “werken met crane, steadycam en dolly” 
 14 februari : multicammontage-demo door Ed Taylor  
28 februari : resultaten workshop van 31 januari + films van leden 
  2 maart : NH’63-cursus “van verhaal naar scenario” 
14 maart : open podium filmers van buiten 
16 maart : NH’63-cursus “commercials maken” 
28 maart : Clubkampioenschap met Rondreisjury 
11 april : het maken van een draaiboek en plattegrond voor de opdrachtfilm 
     “Achter gesloten gordijnen” 
21 april : Regiofestival NH’63 in De Jansheeren in Heemskerk 
25 april ; resultaten workshop 11 april 
  9 mei : Hemelvaartsdag (geen clubavond) 
11 mei : Nationaal NOVA 1-minuutfestival in Deurne 
23 mei :  
 6 juni  : slotavond 1 
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 NH’63-Erelid!  

“Achter gesloten gordijnen” 
 

NH’63 opdracht 2013 


