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De cover
Van achter de bosjes houdt Daniel het Witte Huis in de gaten.
Een vreemde toestand!
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Uit de hamer geklapt
Het is maandagochtend. Een hele week
ligt voor mij open. Een rustige week: ik
heb deze week slechts vier geplande
afspraken. Na het ontbijt en de courant
doe ik mijn dagelijkse 3 x 15 kniebuigingen om mijn linkerbeen meer spankracht te geven.
s’ Avonds rond de klok van half 10 doe
ik de liggende oefeningen op de speciaal daarvoor aangeschafte mat; drie
oefeningen, soms vier, maar zover is
het op dit moment nog lang niet.
Ik zet ik de computer aan en op dat
moment vechten alle belangrijke werkzaamheden, die niet zijn gepland maar
wel een keiharde deadline hebben, om
de eer als eerste te worden uitgevoerd.
Sommige werkzaamheden nemen ook
genoegen met een tweede plaats.
Wat zal het vandaag worden? Het clubblad van de Nierpatiëntenvereniging in
elkaar flansen (deadline al verstreken)
of toch eerst het clubblad van de Postzegelvereniging afmaken? Wat heet
afmaken, ik ben nog niet eens begonnen.
Het zou natuurlijk ook wel een goed
idee zijn om eerst de plattegrond voor
de Filamanifestatie 2014 in Wijk aan
Zee te maken als belangrijk onderdeel
van de catalogus, Dan weten de bezoekers op 12 en 13 april waar hun favoriete postzegelonderwerpen tentoongesteld staan in een sporthal met 302
vierkante meter tentoongestelde filatelie. Voor deze opdracht, het samenstellen van de tentoonstellingscatalogus
van 64 pagina’s dik, heb ik niet eens

mijn vingertje hoeven opsteken. Ik ben
gevraagd!
Toch zou het misschien beter zijn om
eerst eens te Googlelen waar precies
het plaatsje Spijk ligt om aldaar de gehuurde filmkleding op te halen met
Piet. Dat wordt gezellig kletsen over
film en alles wat daar bij hoort tijdens
de rit, reeds gepland op vrijdag 14 februari, naar de Duitse grens, bij Arnhem rechtdoor en bij Zevenaar rechtsaf.
Het is maandagochtend en de hoogste
tijd voor een lekker bakkie koffie.
Woensdagavond gaat het bestuur weer
een skypevergadering houden, van
Ruud heb ik de agenda reeds mogen
ontvangen. Het is derhalve de hoogste
tijd om deze vergadering goed voor te
bereiden, zoals te doen gebruikelijk als
voorzitter. Maar wat zit ik nu te bazelen? Dat is pas over 2 dagen.
Zoals ik reeds eerder opmerkte willen
alle werkzaamheden wel aan de beurt
komen, ze buitelen over elkaar heen
om de voorkeur te genieten. Het wordt
een grote puinhoop.
Tijd voor een tweede beker koffie, dat
schept rust in mijn hoofd.
Ik ben eruit! Ik schrijf eerst de vaste
column voor Beeldspraak, het mooie
clubblad van Videofilmers Velsen. Het
blad gaat digitaal en de redacteur heeft
een verrassing voor mij in petto. Het
uitgiftebeleid wordt verdubbeld.
Uw voorzitter, Gerard Swets
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Verslag 19 december: “Slotavond”
Gewoontegetrouw staat de laatste
clubavond van het jaar in het teken van
variatie. Zo ook deze keer.
Gerard heeft nog één lootje in zijn
broodmandje en dat betekent dat Cor
een verslag van de avond zal moeten
maken. Er klikt naast mij een lange
zucht en als ik aanbied om samen het
verslag te maken, inhaleert Cor zijn
zucht en wil hij mij meteen nog een
kopje koffie aanbieden. Als hij er nog
een gevulde koek bij doet beloof ik het
verslag in mijn eentje te maken!

Cor is jarig geweest en Fred wordt nog
jarig, reden voor hen om ons te trakteren op een drankje. Proficiat!!
Dan neemt Gerard het woord, hij kijkt
ernstig. Hij vindt het het juiste moment
om “De Stoel” uit te reiken. Eigenlijk
zou Evert Bakker dat moeten doen omdat hij hem vorig jaar kreeg toegewezen, maar Evert heeft Videofilmers
Velsen verlaten en is overgestapt naar
Zaanstreek-Noord.

Gerard heeft ondertussen de microfoon ter hand genomen, houdt hem
per ongeluk een centimeter of vijftien
onder zijn kin en kondigt een gevarieerde avond aan.
Katerina heeft een heel aparte dansfilm meegenomen. Omdat het muntje
niet direct valt, gaan we de film nog
eens bekijken en dan resteert er bewondering alom voor de heel bijzondere manier waarop zij de dansers uit
verschillende films heeft gemonteerd.
Piet heeft een compilatie gemaakt van
de twee auditieavonden met aansluitend een overzicht van de nog openstaande vacatures voor de clubfilm. We
zien het wel zitten met onze acteurs en
actrices. Spannend!
Kees, die de regie gaat doen, is vanavond wegens werkzaamheden elders.

De Stoel is in 1989 door Thijs Teeling
en Kees Tervoort beschikbaar gesteld,
als ‘pleister op de wonde’ voor de onderwaardering van een film. Omdat
deze gelegenheid zich niet elk jaar
voordoet, is de stoel ook om andere
redenen van eigenaar gewisseld.
Gerard: ‘In 1989 ontving Piet van
Eerden De Stoel en vandaag op 19 december 2014 ontvangt hij hem voor de
tweede keer voor “Het promoten van
de jubileumfilm in het kader van ons 50
-jarig bestaan en het enthousiasme
waarop Piet hieraan gestalte heeft gegeven en nog steeds geeft”.
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De viering van het jubileum is vastgelegd door Margreet, Katerina en
Ruud en we kijken met genoegen
terug naar deze mijlpaal in onze
clubgeschiedenis.
Ruud vertoont zijn verslag van de
slotavond in juni en Cor heeft van
een van de andere clubavonden een
videoverslag gemaakt. Het is een
flitsend geheel geworden en ook hij
oogst dan ook een verdiend applaus.
Er moeten veel meer van dit soort
verslagen komen! Leuk ook voor op
de website!

Voorzitter Gerard heeft tenslotte
voor een aantal clubleden dat zich
jaar in jaar uit verdienstelijk maakt
voor de club een doos “lekkers”
meegebracht.
En ze hebben het verdiend, de opbouwers, TD’ers, enz. enz.!
Dan is het tijd om de laatste clubavond van het jaar af te sluiten.
Het is weer mooi geweest!
Piet van Eerden
Foto: Herman Ottink

Tussen de bedrijven door wordt er
graag gebruik gemaakt van de hapjes die door Marijke zijn verzorgd.

Beeldspraak voortaan on line
Tijdens de Ledenvergadering is besloten om ons clubblad voortaan niet meer in drukvorm te laten verschijnen doch geheel on line aan te bieden aan de leden, donateurs
en relaties.
De reden daarvan is, dat door het teruglopend aantal leden, de inkomsten lager zijn
geworden en dat we met z´n allen nog meer dan voorheen op de kleintjes moeten
letten.
Zo komt aan een jarenlange traditie een einde doch, met één druk op de (pc)knop, zal
er een nieuwe, kleurrijke Beeldspraak op uw scherm te zien zijn!
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Alle hens aan dek!

De hele club werkt mee aan de clubfilm ter gelegenheid van ons 50-jarig
bestaan. Nog een klein twee weken en
dan gaan we de opnames maken
Iedereen heeft een taak.
Zo zijn er gedetailleerde plattegronden
gemaakt van de locaties. Aan de hand
van deze plattegronden en het scenario zijn alle camerastandpunten ingetekend.

Militaire uniformen, maar ook speciale
outfits voor bijvoorbeeld de animeermeisjes.
De acteurs en actrices zijn gerecruteerd uit de vrienden- en familiekring
en facebook.
Een bont gezelschap bij elkaar dat enthousiast de uitdaging zal aangaan.
Een andere uitdaging is dat alle opnames met kunstlicht gemaakt moeten
worden. Niet alleen de binnenopnames, ook de buitenopnames in de bossen spelen zich in de nacht af.
Wat dat betreft komen we er niet met
alleen een februarimaan!
En nu maar hopen dat het niet regent
of sneeuwt!
Direct na de 3 opnamedagen zal begonnen worden met de montage.

Een uitdaging is dat voor alle acteurs
en actrices kleding gehuurd moet worden.

Vol verwachting klopt ons hart!
Piet van Eerden
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Kort filmverhaal: “Sorry”
Aan het einde van de besneeuwde oprijlaan lag daar, badend in het licht,
kasteel Marquette.
Een waar sprookje!

herinnerde de maestro zich de melodie enigszins en beloofde het te spelen
zodra Ellen weer terug was.
Ik stopte hem ongemerkt vijf euro toe.

Ellen ik lieten ons door de taxi voor de
deur afzetten en toen deze door een
galante portier voor ons werd geopend, kwam ons het gezellige geroezemoes van de overige deelnemers aan
het kerstdiner al tegemoet.

Toen Ellen zat en de ober haar glas nog
eens had gevuld, zette de pianist in.
Ellen keek blij verrast op en had
meteen door dat ik dat had geregeld.
Maar …..
Her klonk zo vals als wat! Verkeerde
noten, zoekende akkoorden, kortom
het leek nergens op.
Even later kwam de man mijn vijf euro
terugbrengen en bood zijn excuses
aan:
‘Sorry meneer, maar ik ben de pianist
niet, ik ben slechts één van de gasten’.
En beschaamd ging hij naar zijn tafel.

De dames in een feestelijk kerstjurkje,
de heren in smoking, heerlijk eten, een
voorbeeldige bediening, en natuurlijk
mijn charmante tafelgenote, zorgden
voor een meer dan voortreffelijke
sfeer.
Tijdens een pauze tussen de gangen
door, ging Ellen even naar de
powder room (die is daar echt) en ik
maakte van de gelegenheid gebruik
aan de in smoking gestoken pianist die ook even pauzeerde - een verzoeknummer te vragen.
“Les parapluis de Cherbourg” is namelijk een van onze lievelingsnummers.
Na het wat voorgeneuried te hebben,

Op dat moment zette de muziek weer
in met:
“Georgia on My Mind”, en dat was nog
beter!
Piet van Eerden
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Verslag 16 januari: “De derde ronde”
Ook deze avond staat in het teken
van de clubfilm ”Het Witte Huis”. Het
is rustig deze avond. 12 clubleden
en donateur/acteur Laurens Buur
zijn aanwezig en constateren dat de
opbouwploeg het grote scherm
weer heeft opgezet. Goed werk
mannen!
Piet, Fred en Bart hebben zich netjes afgemeld, zodat we niet op hen
hoeven te wachten.
Voorzitter Gerard opent de avond
met een welkom aan de aanwezigen en springt meteen in zijn rol van
penningmeester; 60% van de leden
heeft de contributie reeds voldaan.
Hij tovert uit het ’verslagenmandje’
zijn eigen naam en geeft vervolgens
het woord aan Kees Tervoort, regisseur van de clubfilm in wording.
Het scenario, versie 10 januari, is
spannender geworden dan de vorige versie. Toch ontkomt ook deze
versie niet aan de kritische blik van
de leden en zij leggen alle mogelijke
onvolkomenheden nogmaals onder
de loep.

Vervolgens stelt Kees voor dat de
diverse werkgroepen hun huidige
stand van zaken weergeven.
Scenario, locatiescout, rekwisieten,
draaiboek, casting, sponsoring, catering en werkfilm passeren de revue en in de diverse updates is duidelijk te merken dat de film met de
dag meer haalbaar wordt.
Iedereen heeft er zin in en dat is
één van de belangrijkste pijlers onder een clubfilm.
Het is inmiddels kwart voor elf als
de opbouwploeg veranderd in de
afbraakploeg en het grote scherm
ongebruikt weer in de koffer laat
belanden. Dat is nu eenmaal het
risico van het vak.
Een gezellige en goed gebruikte
clubavond kan weer bijgeschreven
worden in onze geschiedenis.
Gerard Swets
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Sfeervol 40e Cinefleurfestival
Het Cinefleurfestival is ooit ontstaan uit een samenwerking tussen vijf filmclubs die
raakvlakken hebben met bloemen en/of de Bollenstreek.
Eens in de vijf jaar organiseert elke club het festival. Dit jaar is het de beurt aan Filmen Videoclub Aalsmeer.
Ruud en ik zitten weer zo te kletsen
in de wagen dat we Aalsmeer uiteindelijk vanuit de richting Uithoorn
binnen rijden!
Als dan In het donker clubhuis
‘t Anker aan de Oosteinderweg ook
nog moeilijk te vinden is, draaien we
net nog op tijd het overvolle parkeerterrein op.
Twee jeugdige verkeersleiders loodsen ons naar de entree en versieren
zelfs ook nog een parkeerplaatsje.
Grote klasse!
Een warme ontvangst aan de balie
door Bert van Scheppingen cs, Jan
Pannekoek die de jassen aanneemt, een hand van voorzitter
Gerard van Schie en dan ook nog
een gereserveerde plaats in de zaal
…. de avond kan niet meer stuk.

slaagde prijs voor de laureaat van
het festival.
Tessa Westerhof praat alle films
enz. op heel charmante wijze aan
elkaar.
Zoals altijd op festivals flitsen er
goede en minder goede films over
het doek.
Persoonlijk vind ik Baby Blues van
Else van Laere de absolute topper,
gevolgd door Het dak op” van Ton
Zeegers.
De eerste onderscheidt zich door
het goede spel van de twee hoofdrolspelers en de tweede door de
spannende opbouw van de film.
Laureaaat
Baby Blues van Else van Laere,
LVSL

Er zijn zo’n 120 clubleden met aanhang gekomen en de bekende struiken bloemen staan ter aankleding
opgesteld.

1.
2.
3.
4.

LVSL Leiden
AMFI 66
HSL
Noordwijk

De introductiefilm is home made
door voorzitter Gerard. Zonnebloemen hebben model gestaan voor
een aquarel en hebben zich ook
nog laten inlijsten. Een zeer ge-

De prijsuitreiking verliep rommelig.
Voor de rest een heerlijke avond!
Piet van Eerden

11

Commentaar bij de film
Wanneer commentaar? Hoe commentaar? Wat commentaar?
Miette Verlinden van VTB-VAB Filmgroep Antwerpen, helaas overleden, was een taalkundige en in de filmerij een bekend jurylid en filmanaliste. Zij was voorstander van een
perfect geschreven en gesproken commentaar. Een onderwerp dat even oud als nog
‘up-to-date’ is gebleven en voor de hedendaagse filmers een aanrader blijft.
Commentaar schrijven
Commentaar kan een uitstekend middel zijn om je film aan waarde te doen
winnen. Of er ja dan nee commentaar
nodig is, daarover moet je eerst goed
nadenken bij het bekijken van de filmbeelden. Sommige films hebben zoveel
zeggingskracht in hun beelden, dat je
de eraan toegevoegde tekst verwenst.
Andere films daarentegen eisen zoveel
aandacht van de kijker voor een ingewikkeld gebeuren, dat een heldere
verklaring ervan de hele sequentie verrassend eenvoudig doet overkomen.
Enerzijds stel je je dus in de plaats van
diegenen die over het onderwerp weinig of niets afweten. Daarom moet je
de interessante onderdelen uit je film
onderlijnen met tekst en deze zodanig
helder schrijven, dat ook een leek in
het vak je verstaat; een amateur wordt
niet verondersteld een streng didactische film voor te stellen. Anderzijds
hou je ook rekening met hen die over
het onderwerp alles weten. Voor deze
categorie kijkers moet je nuchter, correct, origineel in de bewoordingen en
vooral eerlijk zijn. Je schrijft je tekst
niet of jij de enige bent die dat onderwerp kon filmen.
De inhoud van het commentaar moet
meestal neutraal zijn, behalve wanneer

je een geëngageerde film draait. Schrijf
een niet aan tijd gebonden commentaar, zoniet veroudert je film snel.
Overlaadt de toeschouwer niet met
een massa woorden, zoals getallen,
data en vreemde namen, die hij of zij
toch onmiddellijk vergeet. Vergelijk de
verstrekte gegevens liefst met zaken of
feiten die de kijker bekend voorkomen:
‘dat land is zoveel keer groter dan Belggië’, dit spreekt onmiddellijk elkeen
aan omdat hij weet hoe groot het land
is. Speel niet met namen van tempels
en goden, of rijen data. De sfeer van de
streek en dus de film, is veel belangrijker. Vertel je in een reisfilm over Mexico, over de Azteken, haal dan even aan
in welke eeuw ze hun glorietijd beleefden, zo bereik je ook de kijker in die
voor hem onbekende volksstam.
Schrijf een duidelijke en zuivere taal.
Laat je tekst eventueel verbeteren zo je
niet helemaal zeker bent over de kwaliteit van je stijl. Een goede zinsbouw zal
de aandacht van de luisteraar aanwakkeren. Begin je zin dikwijls met het bijzondere wat je wil vertellen, bv. : ‘De
kleur van de gevel heeft ons getroffen’,
in plaats van: ‘We werden getroffen
door de kleur van de gevel’.
Hou je zinnen meestal kort. Gebruik
hetzelfde woord niet herhaaldelijk.
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Je omzeilt dat euvel door gewoon te
schrijven: … ook Gezelle dichtte … of …
met Gezelle te zeggen.
Zo je de tekst haalt uit reisbrochures,
verwerk die dan zelf met je eigen woorden; haal er de overdrijvingen en de
klassieke uitdrukkingen uit, zo voorkom
je dat tijdens de projectie van een
tweede film over dezelfde strekking,
praktisch dezelfde tekst gehoord
wordt.
Verdeel je tekst zo evenwichtig mogelijk over de hele film om aldus te blijven boeien. Aan de tekst moet je bewust kunnen horen dat de film aan zijn
einde toe is. Een goede slotzin blijft
menigmaal in de herinnering naleven.
Zo je de tekst toebedeeld krijgt van een
van je vrienden, wees dan zo eerlijk zijn
naam te noemen in de generiek, behalve zo hij erop staat dat dit niet gebeurt.
Commentaar spreken
Eerst en vooral ga je nu een stem kiezen die je commentaar zal voorlezen.
Zorg zo mogelijk voor een stem die
rustig en kalm is, zonder horten en
stoten, die ietwat lange zinnen kan
voorlezen zonder te moeten stoppen
om adem te halen, maar die vooral
aangenaam is om te beluisteren. Een
scherpe stem is af te raden want ze
werkt vermoeiend en is moeilijk te regelen bij latere begeleidende muziek.
Een zachte stem kun je bijregelen en
een scherpe stem bijna niet.
Sommige films eisen een specifieke
mannen- of vrouwenstem. De film
“Staal” van Frans van Aerle, werd begeleid door een kernachtige, krachtige
mannenstem die uiterst goed paste bij

de machinale bewerking. Een documentaire tekst moet gesproken worden door een duidelijke, rustige stem.
Een vrouwenstem is dikwijls geschikt
voor een fijne, poëtische tekst. Bij de
keuze van een mannen- of vrouwenstem denk je vooral aan de inhoud
van de film en zijn karakter. Zodra deze
keuze vastligt, geef je de te lezen tekst
aan de spreker. Kent deze de film niet,
dan kun je toch verlangen dat hij of zij
de specifieke accenten kan leggen op
de woorden die van groot belang zijn.
Kun je de film vooraf niet projecteren,
vertel er dan de korte inhoud van.
Mijns inziens is het gewenst dat de
spreker de bedoeling van de film kent
en erover praat met de cineast. Deze
kan dan, bij de eerste voorlezing door
de spreker, de nodige aanduidingen
geven over de interessante ogenblikken in de film. Beter is het echter om
de film te tonen, want je moet al bijna
beroepservaring hebben om zo maar
losweg een tekst goed voor te lezen.
Laat ook de spreker enkele dagen over
de tekst beschikken. Hij kan dan eventueel zinswendingen veranderen,
moeilijke woorden doornemen, zodat
er bij de opname weinig tijd verloren
gaat. Spreker en klankopnemer zijn
klaar; er kan gestart worden. Maak nu
enkele proefopnamen van een paar
zinnen. Herbegin, zo je niet volledig
tevreden bent over sterkte of timbre,
maar zonder proeven uit te vegen. Vermijd aldus de tekst volledig te moeten
herzeggen. Ploffen in de klankband
mogen niet voorkomen; laat de spreker
iets naast de microfoon spreken, vooral
als hij een sterke stem heeft.
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Stel de spreker op zijn gemak, bezorg
hem een frisse drank, maar geen koekjes of snoepjes. Aldus hou je zijn stem
fris. Vergeet niet dat in een zaal de
stem bijna altijd doffer klinkt dan bij je
thuis. Neem dus niet te dof op. De
spreker maakt waarschijnlijk wel een of
andere fout. Stop dan je opname niet,
de spreker kan best enkele seconden
stilte laten verlopen en leest de tekst
gewoon verder. Achteraf wordt de verkeerde tekst bij de klankmontage weggelaten. Noteer goed de sterkte van de
opname op je klankapparaat. Dit kan
van pas komen zo je na de volledige
tekstopname alles beluistert en je
merkt dat er nog een stuk moet herzegd worden. Zo kun je enkele zinnen
hernemen zonder dat de kijkerluisteraar het opmerkt in de zaal.
Tot slot enkele samengevatte raadgevingen:
Zorg voor een originele tekst zonder bombastische woorden.
Kies de goede stem.
Laat de tekst rustig zeggen.
Zorg voor een duidelijk te beluistren
stem.
Tik je tekst duidelijk uit, zodat higoed leesbaar is.
Duidt de essentiële woorden aan.
Zorg voor een stille omgeving zodat
je niet telkens moet herbeginnen
omdat er een motor voorbijsnort, of
een bel rinkelt

Verzorg je spreker goed, plaats
hem in en gemakkelijke houding.
Scherm de omgeving af met kussens of gordijnen om de ruimte
rond de spreker te verkleinen.
Begin zo snel mogelijk.
Maak enkele proefopnames.
Maak je spreker niet zenuwachtig
door te zeggen dat je weinig tijd
hebt of door te laat op de avond te
beginnen met de uiteindelijke opname.
Vraag de spreker of hij wenst dat
zijn naam op de generiek vermeld
wordt. ’t Is een medewerker zoals
een regisseur en anderen, maar
misschien heeft hij het liever niet.
Uiteindelijk verzorg je de balans
van muziek en tekst: tekst is in dit
geval belangrijker.
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Meedoen in Zeeland
Het jaarlijks NOVA 1-minuut Filmfestival wordt op zaterdag 10 mei aanstaande gehouden in Zeeland, in zaal “De Halle” in Axel.
De Zeeuwen zullen er weer een leuk filmfeestje van maken en ongetwijfeld gaat er
weer een aantal clubleden naar toe.
Het wordt pas echt leuk als je zelf met een film mee doet.
Als er leden zijn die individueel of in werkgroepjes aan de slag willen gaan, kunnen we
een brainstorming houden om aan ideeën te komen.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij secretaris Ruud.
Niet uitstellen … doen!

Vergeet je plu niet op 19 februari!

Waar ben je mee bezig?
Enige jaren geleden hing er tijdens de clubavonden een bord met de uitdagende tekst:
“Binnenkort in dit theater”.
Iedereen die met een film bezig was vulde dat in op het bord. Dikwijls leverde dat ininteteressante
stof
discussie
op.
ressante stof
tottot
discussie
op.
Het bord zal weer opgehangen worden.
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Agenda Velsen & Omstreken
13 februari

: films van leden, voorselectie rondreisjury, clubfilm

17 februari

: opbouw locatie clubfilm

17 en 18 februari : binnenopnames clubfilm
19 februari

: buitenopnames clubfilm

27 februari

: opnameresultaten clubfilm en werkfilm + voorselectie
clubkampioenschap

13 maart

: première clubfilm + films van leden, voors. clubk.

15 maart

: UNICA-promotiedag in Sliedrecht

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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Linda en Joop werken op zondagmiddag gewoon door!

