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Waar hebben we het over in Beeldspraak? 

Op zoek naar een stemmig kerstplaatje voor de cover, viel mijn oog op onze 
eenvoudige kerstversiering op de eettafel. 
De blauwe ballen en de zilverkleurige slingers hadden nog een kleurtje nodig. 
Het werd een rood mini-balletje. Rood-wit-blauw, onze driekeur. 
 
Italiaanse koks weten alle Italiaanse gerechten de kleuren rood, wit en groen te 
geven, de kleuren van de Italiaanse vlag. 
 
Kom, ik ga verder met mijn stamppot zuurkool. Rood-wit-blauw? 
 

 

De cover 
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Uit de hamer geklapt 

Het is 19 december. De leden en 
donateurs van Videofilmers Velsen 
vieren hun jaarlijks terugkerende 
slotavond om in een gemoedelijke 
sfeer het jaar 2013 af te sluiten. Het 
grote scherm is weer opgezet door 
de trouwe opbouwploeg en sommi-
ge leden hebben zelfs hun partner 
meegenomen. De begroeting is op 
z’n Frans: handen worden geschud 
en wangen gekust. 
De avond staat in het teken van 
”Het Witte Huis”, zoals ook novem-
ber aan dit onderwerp was verbon-
den. Het wordt menens met de 
clubfilm. Voor je het weet is het 27 
maart en staat de rondreisjury van 
NH ’63 voor onze neus. 
Ook ”De Stoel” verhuist naar ?? 
 

Het is 9 december als ik het verle-
den door mijn geheugen laat fladde-
ren. Zoals het bezoek met enkele 
clubgenoten aan de 14e editie van 
”De Ronde Venen Open”. Het festi-
val en de 2e zondag in december: 
ze behoren onlosmakelijk bij elkaar. 
Ook de snoeppotten op de bar wa-
ren er weer, lekker zo’n traditie. 
 

De gedelegeerdenvergadering van 
NH ‘63, waar ik samen met Ruud 
VfV vertegenwoordigde, komt nog 
even langs. Piet trad af als voorzit-
ter, een functie die hij 38 jaar met 
verve heeft vervuld. Zijn opvolger 
Kees Tervoort wens ik veel succes, 
wijsheid én tijd. 
 

De juryvoorzittertrainingsstage, 
waar ik samen met Piet mijn kennis 
weer eens kon opvijzelen. 

En natuurlijk ook het NOVA filmfes-
tival in Alphen aan de Rijn. Met de 
jurylive en onze Piet als voorzitter 
van die jury. ”Ga er maar eens aan-
staan”, dacht ik regelmatig vanaf 
mijn comfortabele pluche zetel.  
Fred Boeré ontving 20 sterren van 
de 5 juryleden en kwam in de be-
spreking met zijn film ”Hilde, luiste-
ren naar stilte”. In de eindjurering 
ontving hij een Super Nova.  
Proficiat Fred met dit mooie resul-
taat. 
 

Ook het jubileumfestival van NH ‘63 
kwam nog even uit één van mijn 
geheugenlaatjes te voorschijn. In 
het laatje zijn kreten opgeslagen: 
leuke films, harde muziek, lekker 
gegeten, weinig gezegd, veel ge-
luisterd, niets gehoord. Bijna geruis-
loos sluit ik het laatje en plak nog 
snel even een sticker met ’fijne her-
innering, niet wegdoen’. 
 

Een zelfde sticker kom ik tegen op 
een ander laatje, keurig gerang-
schikt onder het subhoofdstuk ”50”. 
Ons eigen jubileum met een goed 
bezochte receptie en een gezellige 
avond. Margot, dochter van, verras-
te de gasten met haar culinaire ga-
ve en maakte een zeer smakelijk en 
uitgebreid buffet, compleet met ijs-
taart en vuurwerk. Het weerzien van 
oude en nieuwe vrienden uit Oost-
ende maakte het feest compleet. 
 

Namens het bestuur wens ik u voor 
2014 veel gezondheid en een mooi 
filmjaar toe. 
 

Uw voorzitter, Gerard Swets 
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Voorzitter Gerard opent de avond met 
de feestelijke mededeling, dat we 2 re-
cent jarigen in ons midden hebben, die 
ons in de pauze zullen trakteren op een 
drankje. De feestvarkens zijn Piet van 
Eerden en Ruud Besjes. Nog van harte 
allebei. 
 
Daarna blikt de voorzitter terug op het 
voorbije jubileumweekend, waarbij we 
o.a. een aantal gasten van de KCCO uit 
het verre Oostende mochten verwelko-
men. 
De zaterdag werd gekenmerkt door een 
gezellige receptie, waarbij we ook een 
aantal oud leden konden begroeten. Er 
bleek wat onduidelijkheid over het einde 
van deze receptie, waardoor velen om 
17:00 uur het gebouw verlieten. (In de 
uitnodiging stond toch echt: van 14:00 
tot 18:00 uur). 
 
Er is een aantal schenkingen gedaan, 
waarvan ik enkele opvallende memo-
reer: 
 
KCCO (Oostende) kwam met een fraai 
verzilverd bord, dat we als wisselprijs 
gaan gebruiken. 
 
OIG-IHD gaf ons een korting op de zaal-
huur. 
 
Johan Kiel, een oud lid, die professio-
heel filmer is geworden, schonk ons 
een aluminium koffer met een lichtset 
(lampen en statieven). 
 
Een wethouder van de Gemeente Vel-
sen schonk ons een mooie toespraak. 
 
Piet van Eerden, erevoorzitter en advi-
seur schonk ons een fraai boek met 
winnende films uit de voorbije jaren. 
 

Daarnaast werden er nog flessen met 
geestrijk vocht geschonken en een DVD 
over Haarlem. 
Deze geschenken, die minder goed als 
club zijn te gebruiken, zijn vanavond via 
een verloting onder de aanwezige leden 
verdeeld. 
 
Het “Herfstbuffet”, dat ’s avonds werd 
gepresenteerd, is door alle deelnemers 
goed ontvangen. Het oogde en smaakte 
fantastisch en er was teveel om alles op 
te krijgen. 
 
De zondag erna is een aantal van onze 
leden met de Belgische gasten naar 
Egmond Binnen geweest, om daar een 
museum te bezoeken. Ook is er nog 
gezamenlijk geluncht. De weg naar huis 
is niet vlekkeloos verlopen, omdat er 
sprake was van dwaling. Na een belletje 
uit België, uren later, waaruit bleek, dat 
iedereen weer in Oostende was, konden 
we opgelucht ademhalen. 
 
Dan het programma voor vanavond: 
Presentatie clubfilm t.b.v. NH’63. 
Helaas, er is geen film. 
Hoewel onze inzending al een noodop-
lossing was voor de film “Het Witte 
Huis” (die in deze korte tijd niet haalbaar 
bleek), was ook die noodoplossing nog 
niet gereed. 
Door drukte bij Kees Tervoort (hoe is 
het mogelijk: Voorzitter NOVA, lid van 
een UNICA comité, bestuurslid van Vel-
sen en bestuurslid van NH’63) was de 
film nog niet gemonteerd. Sterker nog: 
er moesten nog aanvullende opnames 
worden gemaakt en die zijn enkele da-
gen geleden gemaakt. 
Toen Kees met Cor wilden gaan monte-
ren, bleek zijn schijf gecrasht. Paniek 
alom. Uiteindelijk zit Cor vanavond (en 
mogelijk morgen) te monteren, om deze  

 

Verslag 25 oktober: “Stand van zaken opdrachtfilm” 
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film nog op tijd gereed te hebben voor 
het jubileumweekend van NH’63. Inmid-
dels kan gemeld worden, dat de film: 
“YOU OUGHTA KNOW” inderdaad op 
tijd gereed was. Hulde! 
 
Vervolgens vertelt Piet het e.e.a. over 
ontstaan en ontwikkeling van het boek, 
dat hij aan de club schonk als jubileum- 
geschenk. Hij memoreert, dat hij hulp 
heeft gehad van enkele leden bij het 
verzamelen van informatie. Inmiddels 
heeft hij gezien, dat er nog foutjes in het 
boek staan en dat een hele bladzijde 
ontbreekt. Hij wil dit corrigeren en het 
boek opnieuw laten drukken. Enkele 
leden willen het boek ook hebben en 
bestellen het ter plekke bij Piet.  
 
Margreet heeft ergens gelezen, dat de 
Gemeente Velsen het oude raadhuis wil 
verkopen en het gebouw van OIG (ons 
clubhuis) wil slopen t.b.v. een uitbrei-
ding van een naastgelegen school. 
Vervangende ruimte wordt door de ge-
meente niet verzorgd. Barman Piet weet 
echter van niets. 
 
Film: “HET WITTE HUIS”. 
Het ligt nog steeds in de bedoeling deze 
film te gaan maken, al loopt vooralsnog 
de voorbereiding niet vlekkeloos. Er 
hebben diverse stukjes in de krant ge-
staan, om acteurs te werven. Daarop is 
geen enkele reactie gekomen. De aan-
wezige leden wordt gevraagd heel erg 
hard mee te denken om de nodige ac-
teurs bijeen te krijgen. Er zijn wel wat 

acteurs geregeld via een toneelvereni-
ging. 
Er wordt ook nog gezocht naar een jon-
ge Daniel (iemand tussen 10 en 15 
jaar).  
Het scouten van locaties is nog volop 
bezig en we hebben inmiddels diverse 
opties, waarbij voor het “Witte Huis” 
vooral het huis “Nijenburg” in Heiloo een 
aantrekkelijke optie is. 
De buitenopnames zullen bij donker 
moeten worden gemaakt. Er is nog niet 
besloten of dit door de weekse avonden 
worden of de weekends. (Door de 
weekse avonden lijken mij moeilijk i.v.m. 
de “jonge” acteur Daniel, die door de 
week schoolverplichtingen zal hebben). 
Ook is het nodig om een stevige crew 
bij elkaar te krijgen, waarbij ook sjou-
wers heel belangrijk zijn. 
 
De volgende clubavond is 7 november 
en dan willen we enkele acteurs 
“casten”. Ter inleiding verteld Piet iets 
over het castingproces. Vervolgens 
wordt een oude werkfilm vertoond rond 
de voorbereiding van de film 
“Jessica” (die zo’n 25 jaar geleden is 
opgenomen). De educatieve waarde 
van het getoonde ontgaat me, maar het 
is wel erg leuk om verschillende oud 
bekenden in deze film te herkennen. 
(Een aantal hiervan zijn helaas niet 
meer onder ons). 
 
Namens Katerina, 
Herman Schipper. 
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De voorzitter opent de avond die in 
zijn geheel gewijd zal zijn aan de 
voortgang van de clubfilm ”Het Wit-
te Huis”. Piet is erin geslaagd om 
een jongen van 14 jaar te vinden 
die de rol van Daniel kan spelen. 
Bart heeft in zijn familie kandidaten 
gevonden. Helaas kon geen van 
deze acteurs aanwezig zijn. Wel 
hebben we kennis gemaakt met 4 
andere kandidaten. Kees gaat hen 
interviewen, Cor legt dit vast op de 
gevoelige plaat met Anne als ge-
luidsvrouw en Ruud werpt zich op 
als de man van het licht. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als eerste maken we kennis met 
Martine van Bakel, een  van de 
hoofdrolspeelsters. Zij had op face-
book de oproep gelezen en na een 
duwtje van Margot van Eerden zich 
aangemeld. Ze heeft nog nooit ge-
acteerd, wel tijdens haar dansoplei-
ding expressielessen gehad. Ze 
kijkt graag naar allerlei soorten  
films en vindt dat ze in de badkamer 
heel aardig kan zingen. 
Leo Alkemade is getipt door Gerard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij kennen elkaar van de postzegel-
vereniging. Het scenario spreekt 
Leo erg aan en hoewel ook hij geen 
filmervaring heeft kijkt hij er naar uit.  
 
Clublid Bart Westerkamp houdt van 
acteren tussen de schuifdeuren en 
kan zich in het Duits aardig redden. 
 
Theo Vink is lid van 2 videoclubs in 
deze regio. Hij maakt graag korte 
speelfilms. Alles wat daarbij komt 
kijken heeft hij in zijn hoofd en met 
een bescheiden crew is hij in staat 
om een film in 2 uurtjes op te ne-
men. Dat gaat ons zeker niet lukken 
en daarom wil hij dat wel eens van 
dichtbij meemaken. 
 
Laurens Buur is niet alleen al jaren 
donateur, maar ook al verschillende 
keren als acteur in  te zien geweest 
in clubfilms.  
 
Als laatste heeft Anne Stavinga zich 
aangemeld. Als vanzelfsprekend 
krijgt zij een rol toebedeeld.  

 

Verslag 7 november: “De eerste ronde” 
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Tussen de bedrijven door krijgen we 
de videoclip van de band “What’s 
next” met het nummer “You oughta 
know” te zien. De combinatie van 
muziek- en filmbeelden ziet er goed 
uit.   
 
Na de pauze kijken we terug naar 
de interviews, wat vooral spannend 
is voor de aanstaande acteurs. Hun 
reacties zijn positief en ze hebben 

er nog meer zin in gekregen. 
De volgende ronde is over 2 weken.  
 
Met dank aan alle medewerkers 
voor hun inzet sluit Gerard de 
avond af. 
 
Margreet Schaafsma 
Foto’s: Piet van Eerden 

Als ik hier schrijf dat ik het jaarlijks festival in Vinkeveen een parel-
tje in de reeks amateurfilmfestivals vind, dan meen ik dat echt. 
Jong en oud hebben in de loop der jaren de weg naar De Boei 
gevonden. Wat minder jong dan oud weliswaar, maar toch. 
Ook een aantal filmers uit België heeft ondertussen de smaak te 
pakken gekregen en zo is De Rode Venen Open in de loop van 
haar 14-jarig bestaan een internationaal festival geworden. 
 
Het organisatieteam creëert de voorwaarden voor een sfeervol en 
technisch op hoog pijl staand festival en in de praktijk betekent dat 
een hartelijk ontvangst, een feeërieke aankleding van de zaal en 

een uitstekende presentatie van beeld en geluid. 
Toch ook wat sip kijkende bezoekers. Hun film had geen “genade” gevonden in de 
voorselectie. Niet omdat hun film niet goed genoeg zou zijn, maar de beschikbare 
projectietijd was niet toerijkend genoeg. 
Het belangrijkste ingrediënt voor een filmfestival is natuurlijk de film.  
De films zijn onderverdeel in categorieën: speelfilms, overige films en jong talent.  
Opvallend is ook dat er twee jury’s zijn: de reguliere jury en de jongerenjury. 
De eerste jury interviewde de makers, was heel lief en had van iedere film “genoten”. 
Dat vond ik persoonlijk wat te veel van het goede. Af en toe een kritische noot mag 
best. Zo vond ik dat in nagenoeg alle overige films een spanningsboog ontbrak 
waardoor de aandacht al snel verflauwde. 
Mijn favoriete film was “MAMMA” van Sarah Montezeri en José Bibian. 
Alle deelnemers ontvingen na afloop een juryrapport. 
 
Voorzitter Harm Tersteeg kondigde het 15e festival uitnodigend aan:  
zondag 12 december 2014. Genoteerd! 
 
De volledige uitslag kan gevonden worden op www.videoclub-derondevenen.nl 

 
Piet van Eerden 

 

 De Ronde Venen Open, een pareltje onder de festivals 
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Er hebben zich in de tussenliggende tijd 
nog enkele  kandidaten gemeld, van wie 
er 3 naar de clubavond gekomen zijn 
om zich voor te stellen. Het betreft de 
gebroeders Co en John Burgering. 
Co is nieuwsgierig van aard. Hij  kan 
zich vinden in het scenario en heeft al 

een idee hoe hij zijn rol kan vormgeven. 
 
Broer John heeft enige acteerervaring. 
In een musical van groep 8 speelde hij 

de rol van politieagent en hij is Sinter-
klaas geweest. De broers maken samen 
fietstochten, die door John gefilmd wor-
den. 
 
Voor de vrouwelijke hoofdrol heeft Linda 
Meester zich aangemeld.  
Linda heeft een opleiding gedaan voor 
filmacteur. Ze zingt in een band en deze 

combinatie komt goed van pas in de rol 
waar ze hoopt te kunnen schitteren. 
Ook deze interviews worden vervolgens 
vertoond op het grote doek.  
Met de jongste acteur, Silvan Zomerdijk,  
maken we kennis op het grote doek via 
een interview dat Piet gemaakt en ge-

filmd heeft.  
Silvan heeft filmervaring. Hij heeft een 
rol gespeeld in de musical “Ciske de 
Rat”. Daarnaast heeft hij in verschillen-

de commercials gespeeld. 
Het gaat erom spannen wie uitgekozen 
worden door producent Piet en regis-
seur Kees. Binnenkort volgt de uitslag. 
Wederom met dank aan alle medewer-
kers sluit voorzitter Gerard de avond af. 
 
Margreet Schaafsma 
Foto’s: Piet van Eerden 

 

Verslag 21 november: “De tweede ronde” 
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Avifauna Vrijdagavond  
Na een gezellig uurtje in de bar ver-
plaatsen we ons door de regen naar 
het restaurant. Een flink aantal festi-
valbezoekers is al gearriveerd en 
heeft het over gisteren, vandaag en 
morgen.  
Voordat het hoofdgerecht aan onze 
tafel geserveerd wordt, begint in 
een hoekje de informatie aan de 
jury.  
Ik verlaat noodgedwongen onze 
tafel en schuif aan bij de jury. 
 
Het secretarisduo reikt de bekende 
mappen uit aan de “partners in jury” 
en vervolgens trachten we te com-
municeren. Het rumoer, de heen en 
weer sluipende obers, de brekende 
glazen en de al harder pratende en 
lachende restaurantgasten, trachten 
dit te voorkomen. Dat lukt maar ge-
deeltelijk. 
Bij het doorwerken van de map door 
het uit België aangetrokken jurylid 
Jef Mellemans, vraagt deze zich stil-
zwijgend af: “Waar zijn jullie in 
Godsnaam mee bezig!”. Ik zit vlak 
naast hem, tuit mijn lippen en tuit 
“Jury Live”. Hij knikt begrijpend. 
Anderhalf uur later en een kopje 
koffie mag ik weer aan tafel en ser-
veert de jonge ober alsnog mijn 
“Jachtpotje van de herbergierster” 
en daarna zelfs mijn ijscoupe! Grote 
klasse!  
 
Vrijdagnacht 
Midden in de nacht schrik ik wakker. 
Er is een veer in mijn matras ge-
sprongen! Ik overleef de aanslag 

en, na een badlaken over de punt te 
hebben gedrapeerd, moet ik weer in 
slaap zijn gevallen. 
 
Castellum Zaterdag  
Om kwart voor negen zijn we in het 
theater en verkennen ons werkter-
rein. 

 
De jurykamer is groot, maar de tafel 
waaraan wij moeten werken niet. Ik 
kan nauwelijks uit de voeten met 
mijn vele formulieren.  
We vinden allen dat we er zin in 
hebben en terwijl de collegae via de 
trappen binnen een minuut in de 
zaal zijn, voert Ineke mij en mijn 
rollator via vier gangen, een goede-
renlift en de bühne naar de zaal, 
maar dan zijn we ongeveer 4 minu-
ten onderweg. Dat zal dit weekend 
nog 12 keer gebeuren! 
 
Het is lekker druk. De TD heeft van 
Peter AVV 2 sets tafelmicro’s gratis 
en voor niks meegekregen en het 
werkt uitstekend. 

 

NF vanuit het perspectief van een jurylid 
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Jules en Kees openen het festival 
en Rik is de moderator die de ca 
200 aanwezigen tussen de films 
door van alles en nog wat zal gaan 
vertellen, en dan wordt het donker 
om me heen.  
Als het licht weer aan gaat, hebben 
we de eerste film gezien en probeer 
ik de in het donker op mijn juryfor-
mulier gekrabbelde steekwoorden 
te decoderen. Mijn neuroloog had al 
eerder aangekondigd dat  
Parkinsonpatienten steeds kleiner 
gaan schrijven. Hij heeft gelijk. Ik 
snap geen steek van mijn steek-
woorden! Dat kan beter! 
Volgende film blokletters schrijven 
dus! 
 
Rik interviewt er lekker op los met 
de maker van de eerste film en ik 
wordt daardoor behoorlijk afgeleid.  
Dan is het de beurt aan de jury. De 
bordjes met de sterren gaan om-

hoog,  
Henk en Ineke noteren de uitslagen 
en ik verzoek twee juryleden een 

eerste indruk te geven. 
Dat doen ze goed. Als we tussen 
het einde van de eerste film en het 
begin van de tweede film ca 7 minu-
ten verder zijn, activeert de TD een 
tikkende klok. Licht uit, volgende 
film. Ik kan nog net het tweede jury-
formulier tevoorschijn toveren. 
 
De lunchpauze voor de jury is in 
een van de vele kleedkamers. Ik 
voel mij net een kokmeeuw. Soep 
lepelen,  broodje ham hap-slik, kop-
je thee … 
Hoe ervaren we deze wijze van ju-
reren? We zien de films namelijk 
voor het eerst. Spannend, maar 
hebben de makers en bezoekers er 
wat aan? Snel terug naar de zaal, 
een plasje kan er nog net af. 
 
En zo gaat dat door tot zeven uur. 
De juryleden kunnen het goed met 
elkaar vinden. Ook Jef de duizend-
poot uit Antwerpen heeft het naar 
zijn zin. 
 
Feestje bouwen 
De hele meute verplaatst zich door 
de regen naar Hotel Avifauna en het 
valt op dat de flamingo’s weinig tot 
niets van zich laten horen. 
 
De volgende uren zitten we aan aan 
een ronde tafel. Prima tafelgenoten, 
prima buffet en keiharde jazzy-
achtige muziek. Veel hedendaagse 
musici lijken exhibitionistische nei-
gingen te hebben. Om boven de 
pratende gasten uit te komen, wor-
den alle registers opengetrokken.  
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Als de muziek ook gaat eten, valt er 
een bijna doodse stilte en kan ik 
mijn tafeldames eindelijk een com-
plimentje maken over hun outfit. 
 
Als een paar uur later de veer weer 
in mijn rug prikt, werkt de wijn ver-
dovend. 
Wij proberen nog de eerste dag te 
evalueren, maar Ellen kan uit mijn 
hese geluiden, weinig zinnigs op-
maken. Dat kan morgen wat worden 
met JURY LIVE! 
 
Daar gaan we weer 
Het festival begint vandaag een 
kwartiertje later want de parkeerga-
rage is nog niet open. De afspraken 
waren goed, maar ja … moet kun-
nen.  
Iedereen heeft toch kans gezien de 
auto in de omgeving kwijt te raken. 
Kees en Jules openen weer. 
Draaien maar en l’Histoire se 
repête: film-interview-sterrenwaar-
dering, jurypraatje, etcetera. 
 
De UNICA-medaille 
Kees de voorzitter heeft bloemen, 
de gouden UNICA-medaille en de 
“pers” om zich heen verzameld.  
Een spannende introductie en een 
eerste wendingspunt gevolgd door 
een ontwikkeling met een goede 
spanningsboog, leiden tot de afron-
ding.   
De beloning voor al zijn werk in zijn 
club, in zijn district, in zijn NOVA en 
zijn UNICA, in de vorm van de me-
daille der medailles, komt toe aan 
Mat Gerritsen! 
 
Via Facetime zien en horen we Mat 
vanaf zijn ziekbed. Hij is heel blij en 
zwaait naar ons. 
Loes, zijn lieve vrouw, neemt de 

medaille, de bloemen en het lang-
durig applaus in ontvangst. Tegen 
beter weten in hopen we dat onze 
filmvriend toch nog zal genezen. 

Dan wordt Henk van de Meeberg in 
de bloemetjes gezet. Hij zal volgen-
de week in Haarlem de Hogenbijl-
prijs ontvangen. Zijn niet aflatende 
inzet voor kwaliteitsverbetering van 
de films en de beoordeling daarvan 
binnen de NOVA was de reden voor 
het toekennen van deze eervolle 
prijs, die bestaat uit een oorkonde, 
een beeldje en een geldprijs van     
€ 15.000,00. 
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Het jureren ontaardt intussen in 
hard werken. Ik zorg dat mijn aante-
keningen up to date zijn. Wie ko-
men volgens mij in aanmerking voor 
een van de extra prijzen? Wat vind 
ik tot nu toe de beste film?  
Daar gaat de bel alweer. Met Ineke 
in de goederenlift. De prachtige the-
aterzaal is opnieuw gevuld. Licht uit 
en gaan met de banaan! 
 
Voordat ik het weet, zitten we voor 
de laatste keer in ons jurykotje. We 
hebben nauwelijks tijd voor een co-
laatje en gaan meteen aan de slag. 
We willen goed beslagen ten ijs ko-
men. 
Het getik van de juryklok begint op 
het aflopen van een tijdbom te klin-
ken! 
Net als de anderen breng ik orde 
aan in mijn gegevens van de drie-
ëntwintig vertoonde films. 
Iedereen schijnt alweer in de zaal te 
zitten. Ondanks dat ben ik van me-
ning dat we pas het podium op 
moeten gaan als we alles op een 
rijtje hebben! Tien minuten later  
hebben we dat.  
 
Nu komt het erop aan!  
Na een korte inleiding door Rik, 
neem ik het over en leg nog even 
uit hoe JURY LIVE gaat verlopen. 
 
In nauwe samenwerking met onze 

wedstrijdsecretaris en de techni-
sche dienst die trailers en overzich-
ten op het doek toveren, praten en 
discussiëren we over de 50 % gese-

lecteerde films, enz. 
Naast de al eerder verstrekte me-
ningen en opvattingen over de films 
vullen we deze zoveel mogelijk aan 
en hou ik de discussie op gang.  
Precies op tijd is de uitslag bekend 
en zit onze taak er op. 
De prijsuitreiking verloopt ge-
smeerd. Het duo Kees & Jules ver-
staat het vak! 
 
Ik neem afscheid van Hay, Arjan, 
Jan, Jef, Henk en Ineke. 
Ik heb de samenwerking als heel 
prettig ervaren! 
 
Een borrel?  
Als dat zou kunnen! 
 
Piet van Eerden 
Foto’s vanaf de website. 
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Flash backs and  Flash forwards  

Toen ik eind 1963 lid werd van 
Smalfilmclub Velsen werden de 
clubavonden gehouden in het Cultu-
reel Centrum aan het einde van de 
Lange Nieuwstraat. 
Samen met mijn vriend Arend (Non) 
Verschoor gingen we op de fiets 
naar het toen nog kleine groepje 
filmers. In datzelfde jaar werd NH’63 
opgericht en we sloten ons als club 
direct aan.  

Met een vast groepje vrienden van 
Jeugdsocieteit ID ‘67 maakten we in 
de zomer van 1967 iedere zondag 
een kort speelfilmpje in de duinen of 
op het IJmuiderstrand. 

In 1973 ging Ellen voor het eerst 
mee naar het BFF in Oostende. 

Gerrit Horsman, onze toenmalige 
secretaris, was ook een trouw be-
zoeker. 
 
Goeie ouwe tijd! 
 
Ik heb per 1 januari 2014 nagenoeg 
al mijn taken bij NOVA en NH´63 
neergelegd. Hoe zit dat met het be-
kende zwarte gat en de geraniums? 
 
Ik ga lekker door met filmen en zo 
hier en daar een cursus of work-
shop verzorgen. 
 
In maart ga ik eerst een weekend 
jureren bij de WEVAC in België en 
later in de maand geef ik een zater-
dagcursus in IJsselmuiden in 
Zeeuws Vlaanderen.  
 
Verder ga ik Ruud assisteren met 
het verzorgen van de website van 
onze club, ga ik een showreel ma-
ken met Marjoleine Putter en gaan 
we een film maken voor de OIG/OID 
die volgend jaar 50 jaar bestaat. 
 
Er is nog genoeg te doen! 
 
Piet van Eerden 
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Agenda Velsen & Omstreken 

19 december : slotavond 
 
  2 januari  : ledenvergadering + films van leden, voors. rondreisjury 
 
16 januari  : repetitie met acteurs clubfilm 
 
30 januari  : repetitie met acteurs clubfilm 
 
13 februari  : films van leden, voorselectie rondreisjury 
 
17 februari  : opbouw locatie clubfilm  
 
18 en 19 februari : binnenopnames clubfilm  
 
24 en 26 februari : buitenopnames clubfilm 
 
27 februari  : resultaten van opnames bekijken en evalueren 
 
13 maart  : première clubfilm + films van leden, voors. rondreisjury 
 
27 maart  : rondreisjury/clubkampioenschap 
 
  5 april  : jurering vooraf Regiofestival 
 
10 april  : gastspreker 
 
24 april  : workshop cameravoering 
 
27 april  : Regiofestival in De Jansheeren 
 
  8 mei  :  nog in te vullen 
 
10 mei  : NOVA 1-minuut Filmfestival in Axel zaal “De Halle” 
 
22 mei  : nog in te vullen 
 
  5 juni  : nog in te vullen 
 
19 juni  : slotavond 
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Binnenkort in dit Theater 


