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Waar hebben we het over?  

 

Katerina maakte tijdens de draaidagen van Het Witte Huis opnames voor de making of. 
Aansluitend monteerde ze de beelden en wat restte was een goed overzicht van wat er voor en achter de schermen gebeurde. 
 
Misschien een beetje te lang ? De ‘zaal’ adviseerde om de stofkam er nog eens door te halen en samen met Margreet gingen ze er 
nog een keer tegenaan. 
Tijdens de slotavond op 18 december kregen we het resultaat te zien. De montage was een stuk sneller geworden en de dames 
hebben hun darlings gekild.  
 
Wat overbleef was een prachtige making of van onze clubfilm 2014! Proficiat! 
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Soms komen er zomaar mooie be-
richten binnen. 
 
Zo was het bericht dat onze clubfilm 
”Het Witte Huis” is opgenomen in 
het Nederlandse programma van 
het UNICA festival 2015 in Sint Pe-
tersburg (Rusland), een vroeg kerst-
geschenk.  
Al onze leden mogen trots zijn op 
dit resultaat: je film mogen verto-
nen op het hoogste filmniveau. 

 
Sinds kort hebben we een indringer in huis. Erger nog, de 
indringer is zo brutaal om zelfs mijn plaats op de vloer in te 
nemen. 
Het zit zo. 
In verband met mijn lichamelijke beperkingen van o.a. mijn 
onwillige linkerbeen, heb ik van de fysiotherapeut thuisop-
drachten gekregen om mijn lichamelijke beperkingen be-
perkt te houden. 
Daartoe leg ik een paarse fitnessmat, niet te verwarren met 
de paarse krokodil, op de parketvloer en lever mijn lichaam 
over aan de meest vreselijke kwellingen. Toch went het op 
den duur wel. Zelfs oefeningen met stroomstoten ga ik nog 
eens leuk vinden. Evenals oefeningen met een stok, waarbij 
je een lus aan de voet bevestigd; en dan maar rekken en 
strekken. 
De mat ligt zodanig opgesteld dat ik, in de avondsessie, mijn 
kwellingen kan delen met beeld en geluid van het grote 
scherm. 
En toen was daar opeens die indringer, die elk jaar een paar 
weken op bezoek komt. Meestal net nadat Sint Nicolaas zijn 
biezen heeft gepakt met in zijn kielzog een flink aantal Pieten 
in een niet nader te noemen kleur. 
De indringer dus. 
Een prachtig 
groene kerst-
boom, waarvoor 
een ereplaats is 
vrijgemaakt bij 
de haard. Gezel-
lig toch? 
En nu lig ik tus-
sen de achter-
kant van de bank 
en de eethoek, 
heel alleen, mijn 
kwellende oefe-
ningen te doen. 
Alleen het geluid 
van het beeld-
scherm is nog 
mijn vriend. 
 
 
Op 14 december was ik te gast op het 15e Videofestival ”De 
Ronde Venen open” in Vinkeveen. Dit festival wordt al sinds 
2000 georganiseerd door Videoclub De Ronde Venen. 

Samen met Piet en Cor was ik al vroeg op pad om nog even 
tijd te hebben voor een kopje koffie, alvorens het program-
ma van start zou gaan. Ook Fred en Patricia Boeré en Han en 
Anneke Agterhof waren van de partij. 
Van de 37 ingezonden en gejureerde films waren er 21 door-
gedrongen tot het fraaie programmaboekje, waarin ik al 15 
jaar de tijden van de programmaonderdelen mis. Ik telde 11 
speelfilms en 10 films in de categorie ’overige’. 
Naast 7 première films werden ook recente en oudere pro-
ducties vertoont. Wie veel festivals bezoekt, ontkomt niet 
aan herhalingen. 
Fred Boeré behaalde met zijn film ’Tegenlicht’ de Gouden 
Turfsteker, 1e plaats overige films. 
De laureaat van het festival was, heel verrassend, voor Mar-
co Brunu met de speelfilm ”Familie Reünie”. 
Samenvattend was het weer een fijne 2e zondag in decem-
ber. 
 
 
Ik dacht dat de vorige uitgave van Beeldspraak de laatste van 
2014 zou zijn, maar niets is minder waar gebleken. 
Piet van Eerden, onze zeer gewaardeerde redacteur, had u 
10 Beeldspraken beloofd en houd zich altijd aan zijn woord. 
 
Vandaar opnieuw: 
Namens het bestuur wens ik u PRETTIGE KERSTDAGEN en 
een GOED NIEUW FILMJAAR toe. 
 
 
Uw voorzitter, Gerard Swets 
 
 

 

     

Uit de hamer geklapt  
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De Ronde Venen vierde met 21 films 
haar 3e lustrum in De Boei in Vinke-
veen.Zoals altijd was de Theaterzaal 
sfeervol aangekleed en waas de pro-
jectie uitstekend verzorgd. 
Dat het festival populair is, moge blij-
ken uit het feit dat er zelfs uit Luxem-
burg en België wordt ingeschreven. 
Uit het voorwoord van voorzitter 
Harm Tersteeg: ‘“Vergeet de regels’ 
wordt meer dan eens geroepen door 
filmmakers, echter je kan alleen ver-
geten wat je weet. Ook als filmmaker 
moet je af en toe in de boeken dui-
ken ; gevoel is essentieel, kennis is 

onontbeerlijk’. Uit mijn hart gegre-
pen! 
 
Frits van de Broek c.s. hadden uit het 
aanbod van  37 films 23 films geselec-
teerd. Het pijl van de films was mede 
daardoor redelijk goed te noemen. 
 
Het laureaat werd door de jury toege-
kend aan de korte speelfilm ‘Familie 
Reüni’ van de individuele filmmaker 
Marco Brunu uit Delft.  
Met zijn film ‘Tegenlicht’ sleepte Fred 
Boeré een gouden turfsteker in de 
wacht. Het lijkt wel of deze film 
steeds beter wordt! Het is nog steeds 

onbegrijpelijk dat deze film in eerste 
instantie tijdens ons clubkampioen-
schap geen nominatie kreeg om door 
te gaan naar het NH’63-festival! 
 
Een andere uitstekende film vond ik 
‘Jag ar Polissen’ van Marco van  
Bergen, een jonge filmmaker uit  
Wilnis. Tijdens het interview met de 
aan ons van het NOVA Filmfestival 
bekende Marijke Koeman, kwam zijn 
passie voor het filmen goed tot uit-
drukking. 
Wij zullen nog veel van hem horen! 
 

Piet van Eerden 
Foto’s Franka Stas 

  
 

     

Marco Brunu  grote winnaar 15e De Ronde Venen Open 
 

 

Ons nieuwe clublid Han Agterhof 
in gesprek met Fred 

  
 
 

JUBILEUMBOEK UITGEREIKT 
 
 
 
 

Tijdens de slotavond werden de 
jubileumboeken in ontvangst ge-

nomen door de 13 ‘bestellers’. 
 

In het boek foto’s en beschrijvin-
gen van de in de periode  

1973 –2013  
door onze leden gemaakte op-

drachtfilms en films voor de Inter-
clubontmoetingen. 
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Verslag 4 december: ‘Herman Rammers en zijn muziek’  

Bij aankomst in ”In de Abeel” zitten 
Herman Rammers en zijn vrouw Hannie 
reeds aan de koffie. Sinds we regelma-
tig gebruik maken van het ’scherm aan 
de wand’ komt de opbouwploeg wat 
later. Daar komt dan nog bij dat beheer-
der Piet een aantal attributen al op zijn 
plaats heeft gezet. Dat geeft mij mooi 
de gelegenheid even vooraf met onze 
gasten te spreken. 
 
Voorzitter Gerard opent de avond met 
een speciaal welkom aan de gasten van 
vanavond. 
Bart heeft zich afgemeld wegens grote 
drukte voor zijn werk en die gaan ’voor 
het meisje’. 
Na een aantal vergeefse pogingen uit 
het ’Beeldspraakmandje’ van leden die 
er niet zijn is uiteindelijk de voorzitter 
de reporter van deze avond. 
 
Herman Rammers is voorzitter van Film 
en Videoclub De Viewer en maakt zelf 
de muziek bij zijn films. Hij komt ons 
uitleggen hoe één en ander wordt ge-
daan. 
Hij vraagt zich regelmatig af waarom 
muziek bij de film zo nodig is, waarom is 
het zo belangrijk? Na een aantal aanrei-
kingen uit het publiek komt Herman 
met zijn antwoord: muziek is emotie. 

Bijvoorbeeld: zonder droevige muziek 
bij een begrafenis komen de filmbeel-
den minder droevig over. De emotie die 
de muziek teweeg brengt moet syn-
chroon lopen met de scene. 
 
Hij laat ons de trailer zien van de film 
”DUMPZONE”, die hij in opdracht heeft 
gemaakt en in delen wordt uitgezonden 
op TV Hilversum 1. 
 
Vorig jaar, tijdens een periode van ziek-
te, zat Herman aan de tafel na te den-
ken over wat hij in zijn toestand nog 
kon doen. Hij downloadde het program-
ma MAGIX en begon te experimente-
ren . Het programma is opgebouwd uit 
maten met een lengte van 3 seconden 
en heeft vele mogelijkheden. 
Zo is er een keuze te maken uit verschil-
lende instrumenten, het type van de 
muziek, de toonsoort en de muziekstijl. 
Met een basispakket van € 29 en losse 
mapjes van € 5 kun je zelf een pakket 
samenstellen, dat bij je past. 
Meer informatie op www.magix.nl. 
 
Met veel enthousiasme toont Herman 
ons zijn zelfgemaakte muziek met meer-
dere instrumenten op de juiste plaats. 
In de film ”DE PROEFVAART” laat hij ons 
het uiteindelijke resultaat zien en ho-

ren, waarbij de muziek steeds dreigen-
der wordt naarmate de boot meer snel-
heid krijgt. 
 
In de pauze is er warme worst van Ma-
rijke voor eigen rekening en een hapje 
vanuit de clubkas. 
 
Herman maakt het liefst lange films, die 
hij vertoont op de eerder genoemde 
zender TV Hilversum 1. 
We zien een klein gedeelte uit de film 
”DUMPZONE”, deel 2, met een snoek-
baars in een meer, die door chemicaliën 
steeds groter wordt. 
 
Herman werkt bij het samenstellen van 
de muziek veel op gevoel. Hij puzzelt als 
het ware het muziekstuk tot één geheel 
en passend bij de beelden. 
 
Het is vooral een leerzame avond ge-
worden.  
 
Als dank voor zijn presentatie overhan-
digt voorzitter Gerard een fraaie bos 
bloemen aan zijn vrouw Hannie. 
 
Gerard Swets 
Foto: Piet van Eerden 

 
 

V.l.n.r. Hannie Rammers, Herman Rammers en Bouke Jaspers 
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Gezellige slotavond 

Al heel lang organiseert onze club 2 
slotavonden per jaar Een vóór de vakan-
ties in juni en een vóór de jaarwisseling 
in december. Zo ook op donderdag 18 
december. 
 
De zaal is sfeervol uitgelicht en Bouke 
vult dat aan met een sfeervol kerstmu-
ziekje. 
 
Onder de ca. 20 aanwezigen treffen we 
de 86-jarige Gerard Hofman aan. Een 
echte verrassing! 
 
Voorzitter Gerard  heet erevoorzitter 
Piet van Eerden, erelid Gerard Hofman 
en uiteraard de ander 17 aanwezigen 
welkom. 
Hij wil snel van start gaan, er is een heel 
programma te gaan. 
 
Zoals het een filmclub betaamt wordt 
gestart met een film, de making of van 
Het Witte Huis in de versie van Katerina 
en Margreet. Leuk om weer eens te zien 
wat voor plezier we met elkaar hebben 
gehad, maar ook wat een inzet iedereen 
heeft getoond. 
 
Het volgende programma-onderdeel 
bestaat uit een visrijke traktatie in de 
vorm van zoute haring en een verhaal 
van Piet. 
 
Deze vertelt dat hij druk bezig is een 
verhaal voor een nieuwe club-speelfilm 

te bedenken.  Hij legt uit hoe hij deze 
keer te werk gaat en hij zal zijn uiterste 
best doen om het verhaal tiijdens de 
jaarvergadering op 15 januari te presen-
teren. 
 
De haring wordt begeleid door een 
drankje, aangeboden door Fred ter ge-
legenheid van zijn verjaardag.                                                     
 
Dan is het de beurt aan Han. Hij ver-
toont de korte speelfilm ‘Ontroostbaar’ 
die hij samen met Ton Zeegers heeft 
gemaakt. 
Uiteraard ontbreekt een beschouwing 
over zijn film niet. Kees mist het 
‘Waarom’  dingen gebeuren. 
Piet had veel bewondering voor een 
aantal mise en scènes. 
 
Tijdens de Interclubontmoeting wonnen 
we de 3e prijs met ons programma. De 
ontvangen mooie, rood gekleurde 
schaal, overhandigde Gerard aan Kateri-
na die met 2 van de 3 films deelnam. 

 
Dan is Kees aan de beurt om verslag te 
doen van zijn reis met Thijs Teeling naar 
Dublin. 
Hij doet dat met verve en een glaasje 
Guiness. 
 
Ondertussen worden de neuzen ge-
streeld door de geuren uit de keuken. 
Even gaan onze gedachten uit naar de 
functie die “In de Abeel’ had in de oor-
logsjaren: de gaarkeuken van IJmuiden, 
Toen rook het echter lang niet zo lek-
ker! Kees trakteert ons op op home 
made ‘Guiness Beaf’. 

Dat smaakt geweldig! 
 
Dan gaan we naar de tweede film van 
Han kijken: ‘Ze zeggen dat ik van haar 
hou’.  
Een aangrijpende film met uitstekend 
spel van de hoofdrolspeler.  De verstan-
brheid van de monoloog interieur is 
minder goed. Het loont zeker de moeite 
om dit aan te passen! 

 

 
Tijdens de NOVA-Federatieraad-

vergadering op 13 december 
maakte Vladimir Murtin bekend 
welke films ons land gaan verte-

genwoordigen op het UNICA-
festival in St Petersburg: 

 
‘LONELY BOY’ 
filmgroep Fimklik 

 
‘BABY BLUES’ 

Home made productions 
 

en 
 

‘HET WITTE HUIS’ 
Videofilmers Velsen 

 

 

UNICA 2015 
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We gaan meteen door met het uitrei-
ken van ‘De Stoel’. 
De stoel is in het bezit van Piet. Hij haalt 
nog even in gedachte hoe het allemaal 
is gekomen. 
In 1989 maakte hij samen met Peter de 
film ‘Blue Mirrors’. Dit als oefening voor 
de film ‘Yrata’. De film werd op advies 
van de club aangeboden aan de Rond-
reisjury. De beelden waren mooi, maar 
de muziek die we er onder hadden ge-
zet was te  mooi, vond de jury. Geen 
nominatie voor het NH’63-Filmgala.  
Nou hadden wij daar ook niet op gere-
kend, maar enkele leden waren het   
daar niet mee eens. Thijs Teeling en 
Kees Tervoort boden als compensatie 
‘De Stoel’ aan, een klein regisseurstoel-
tje dat Thijs had meegenomen uit Holly-

wood. 
(Het mooie sokkeltje is indertijd ge-

maakt door Herman Ottink) 
 
Het is in 2014 de 25e keer dat deze ere-
prijs uitgereikt gaat worden. 
 
Opgetekend uit Piet’s mond: 
 
‘De persoon die hem voor een jaar in 
bezit mag houden, is geen lid of dona-
teur van onze club. Het is iemand  

 met veel empathie voor de me-
demens 

 die heel inventief, behulpzaam 
en kreatief is 

 
De winnaar is ….Piet Huijboom, 
de altijd aanwezige beheerder van De 
Abeel. Applaus!! 

Piet was blij verrast en zeer in zijn nop-
jes! 
 

Quizmaster Kees presenteert zijn film-
quiz via een laptop. Filmbeelden, 
teksten en muziekjes wisselen elkaar af. 
Niet in alle gevallen gestroomlijnd, 
maar toch. 
Vragen over bekende films,  uit de oude 
doos, over Videofilmers Velsen  trailers, 
Nh’63, NOVA en nog veel meer overval-
len ons op dit late uur. 
Zoals altijd wint Cor. Piet wordt tweede 
en Gerard derde.  
Kerstballen zijn ons deel, hulde voor 
Kees! 
 
En dan is het tijd voor ‘Flappie, the mo-
vie” van Han c.s. 
Een bij de Kerstdagen beter passende 
film is niet denkbaar! Er is veel leed op 
de wereld. 
 
Gerard’s planning loopt verrassend 
goed in de pas met de klok en nadat hij 
iedereen en alles heeft bedankt en ons 
opgeroepen heeft voor de jaarvergade-
ring op 15 januari besluit hij met allen 
prettige Kerstdagen en een gezond 
2015 te wensen. 
 
 Ik word thuis afgezet door Cor.  
Anne en Kees hebben helaas af moeten 
zeggen voor de slotavond, Anne heeft 
griep! 

Tekst en foto’s: Piet van Eerden 

 
Poëzie, zo moeilijk niet, op alles rijmt wel iets.  

Behalve dan op waterfiets, op waterfiets rijmt niets.  
(Herman Finckers) 

 

     

Wat anderen zeggen ….. 
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Met bijdragen van 
Piet van Eerden en Gerard Swets 
 
Foto’s 
Piet van Eerden en Gerard Swets 
 
 
Redactie 
Piet van Eerden en Ruud Besjes 
 
 
Redactieadres 
Frank Sinatraplein 61, 1945 WM Beverwijk 
0251-246312 
E-mail: jpvaneerden@ziggo.nl 
 
 
Voorzitter/penningmeester 
Gerard Swets, Kon. Emmastraat 1, 1975 BL IJmuiden 
0255-516574 
E-mail: g.swets@quicknet.nl 
Postgiro NL48INGB0004056763 t.n.v. Videofilmers Velsen 
 
 
Secretaris 
Ruud Besjes, P.C. Boutensstraat 212, 2025 LR Haarlem 
023-8913123 
E-mail: r.f.besjes@snelnet.net 
Website: www.videofilmers Velsen.nl 
 
 
Clubadres 
“In de Abeel” 
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden 
0255-540691 

 

 
 
 

 
 

 

Colofon 

 

 

 

 

Agenda Velsen & omstreken 

 

 

 

 

 

 

15 januari : Jaarvergadering 
 
29 januari : bespreken scenario clubfilm 2015 +  binnen- 
          kort in dit theater 
 
12 februari :  films van leden + stand van zaken jubileum 
     film OIG-IHD 
 
26 februari :  interviewtechniek met gastdocent 
 
12 maart :  selectie films voor clubkampioenschap 
 
26 maart :  clubkampioenschap met Rondreisjury 
 
  9 april : 
 
11 april : jurering vooraf NH’63 
 
23 april : 
 
  2 mei  : Regiofestival NH’63 in Bloemswaard Hillegom 
 
  7 mei  : 
 
21 mei  : UNICA-films 
 
  4 juni  : slotavond 1e helft  filmseizoen 
 
10 september:  
 
24 september:  
 
  8 oktober : 
 
22 oktober : ‘In de hoofdrol’ Guido Haesen 
 
  5 november : 
 
19 november:  
 
28 november: Regiofestival NH’63 in Hillegom 
 
  3 december : 
 
17 december : slotavond 
 
 

 


