
  

 
 
 
 
 

BEELDSPRAAK 

Nummer 3 - 51ste jaargang  - april 2014 

 

Ter gelegenheid van 50 jaar Videofilmers 
Velsen, heeft Piet van Eerden een  her-
denkingboek samengesteld. 
In het boek zijn nagenoeg alle individueel 
of in groepsverband  door de leden ge-
maakte opdrachtfilms opgenomen die in 
de loop der jaren zijn gemaakt . 
 
Alle 75 beschreven films worden aange-
vuld met een of meerdere foto’s. 
 
Er zijn al 11 boeken nabesteld. 
 
Tot 3 april kunnen nog nabestellingen 
worden opgegeven bij de redactie.  

Intonatie 
2005 
 
Thema 
1-minuutfilms  
"Tolerantie" 

 
Werkgroep 
Ruud Besjes, Bert Nieboer, Niek Mannes en Piet van 
Eerden 
 
Lengte 
1 minuut 
 
Cast 
Kees Tervoort + veel figuranten 
 
Inhoud 
Een pianoconcert wordt wreed verstoord. 
 
DVD 
 
Prijzen 
Club Zilver+ 
NH'63  (Beslissen) 2 prijs 
NH'63 2006 Goud 
NOVA Lelystad Brons 
NOVA 1 minuutfilms Laureaat 
UNICA One Minute Movie Cup beste 16 
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Agenda Velsen & omstreken 
 
 
 
 
 
  3 april  : UNICA-filmprogramma bij  
                                De Ronde Venen 
 
  5 april  : jurering vooraf Regiofestival 
 
10 april  : gastspreker 
 
24 april  : werkavond cameravoering 
 
27 april  : Regiofestival in De Jansheeren 
 
  8 mei  : thema-avond 1-minuutfilms  
 
10 mei  : NOVA 1-minuut Filmfestival in Axel  
     zaal “De Halle” 
 
22 mei  : werkavond het bedenken van een  
     filmverhaal  
 
  5 juni  : nog in te vullen 
 
19 juni  : slotavond 
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Uit de hamer geklapt  

Op een warme lentedag ben ik bezig met het achterstallige 
onderhoud van mijn hardhoutentuinafscheidinghekjes als 
mijn blik zich in een korte rustpauze meer richt op mijn 
boom dan op de hekjes. Mijn prachtige boom, nou ja, mijn 
mooie boom, vooruit dan maar, mijn boom staat al aardig in 
bloei en een vogeltjesechtpaar is reeds gestart met het ma-
ken van een tijdelijk onderkomen. Het mannetje vliegt bij die 
werkzaamheden van de hak op de tak. De ontvangen signa-
len maken er in mijn hersenpan een beeld van, dat beeld 
wordt een idee en ineens weet ik het. Ik ga ook van de hak 
op de tak springen. 

Soms zit het mee, soms niet. Op de dag na het clubkampi-
oenschap kreeg ik een brief. 
 
Clubkampioenschap, ja dat was, eigenlijk zoals we dat al een 
halve eeuw gewend zijn, een fantastische avond met, en dat 
is ook niets nieuws onder de zon, een opmerkelijke uitslag. 
Feest voor alle leden bij de uitslag dat ”Het Witte Huis” de 
clubkampioen is geworden. De inspanningen van alle cluble-
den wordt beloond en dat is een fijn gevoel. 
Teleurstelling voor Fred, die met ”Tegenlicht” net naast een 
nominatie greep. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Maar 
wellicht kan een herwaardering bij een ingediend protest 
een beter licht op deze mooie film werpen. 
 
Ik kreeg dus een brief op die bewuste vrijdagmorgen, waar-
van de inhoud mij droevig maakte. Het ergste is dat het mijn 
eigen schuld is dat ik zo droevig werd van deze brief en dan 
zit er ook nog een waardeloze postzegel op. Oh ja, daar mag 
ik niet over schrijven van een heer in een net pak, waarover 
ik u in mijn vorige column vertelde. Heeft niets met film te 
maken. 
 
Over film gesproken: als we comfortabel willen zitten en 
waarom zouden we dat niet willen, dan zit mijn auto op don-
derdagavond 3 april vol. Als we echter gezelligheid prevale-
ren onder het motto ”hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, is 
er nog 1 plaats beschikbaar om af te reizen naar Vinkenveen, 
naar De Boei, waar onder auspiciën van De Ronde Venen de 
jaarlijks terugkerende UNICA-avond met een selectie van 
films uit het UNICA programma van 2013 in Fieberbrunn. 
Onze eigen Kees, ook voorzitter van de NOVA en NH ’63 
praat de films op zijn bekende, onnavolgbare wijze aan el-

kaar en weet telkens weer allerlei wetenswaardigheden over 
het festival op te diepen. Het wordt buiten kijf weer een fijne 
avond om mee te maken. 
 
Die brief dus, daar had ik het over, maar ik werd afgeleid. 
Ieder jaar in maart krijg ik er een van dezelfde afzender en 
het onderwerp ligt op een activiteit die in mei wordt gehou-
den. Meestal ben ik wel blij met de brief, maar deze keer 
niet. In zo’n geval moet je even terug naar de basis. 
Die basis ligt in september van vorig jaar. In die periode liet 
Ank mij de Libelle zien met daarin een cruise naar Grieken-
land en de beslissing om daar deelgenoot van te worden was 
snel gemaakt. In september denk ik nooit aan een brief, die 
ik in maart kan ontvangen. Een beetje dom zou je dat kun-
nen noemen. 
 
Dom is ook de datum van vertrek, precies één dag na het 
NOVA 1 Minuut Film Festival, dat dit jaar in Zeeuwse Axel 
wordt gehouden. Omdat ik als enige een volleerd professio-
neel kofferinpakker ben, wordt een bezoek aan Zeeuws-
Vlaanderen wellicht lastig. 
 
Terug naar de brief. Sinds 1998 maken wij als Videofilmers 
Velsen ons sterk om mee te doen aan de Anjeractie, waarvan 
de aankondiging plaats vindt middels een brief in maart. Bij 
de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die in de 
volksmond ook wel de Anjercollecte wordt genoemd, ont-
vangt de deelnemende vereniging een derde van het opge-
haalde kleingeld. De rest wordt door het genoemde fonds 
besteedt aan de cultuur in eigen land. Het is maar dat u het 
weet. Filmen is ook cultuur en op die manier heeft Videofil-
mers Velsen al een aantal keren een subsidie ontvangen voor 
apparatuur, waarvan de aankoop het saldo van de vereniging 
verre oversteeg. 
Derhalve is het dus van het grootste belang om de traditie, 
die in 1998 haar wortels kreeg, in stand te houden. Een 
beetje zoals mijn boom, die ik koester en voor vogelpaartjes 
elk jaar een begin is van nieuw leven. 
 
Ik dwaal weer af. De collecte heeft een trouwe schare deel-
nemers, die de laatste jaren bestaat uit Ruud Besjes, Laurens 
Buur (onze huiskapper en donateur) en het echtpaar Swets. 
In 2 avonden kammen we de toegewezen wijk helemaal uit 
en spekken daarbij de kas van Videofilmers Velsen met een 
niet nader te noemen bedrag. 
 
De brief dus, ontvangen direct na het clubkampioenschap, 
geeft de collecteperiode aan, precies in de week dat wij in 
Griekenland zijn om te controleren of ’ons‘ geld daar wel 
goed besteed wordt. 
 
En nu hoop ik maar dat onze plaatsen worden opgevuld, 
tijdelijk voor slechts 1 jaar, zodat Ruud en Laurens geen 4 
avonden zich hoeven in te spannen voor de clubkas. Nu op-
geven en een traditie ontwortelen is toch wel het ergste sce-
nario dat een mens kan bedenken. Maak tussen 12 en 16 
mei een avond vrij en ik drink er een op jullie gezondheid. 
 
Uw voorzitter, Gerard Swets 
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En de clubkampioen 2014 is …  

Alle clubleden zijn vanavond aanwezig. Tino heeft zelfs drie 
familieleden meegenomen die geduldig wachten wat de 
avond zal brengen. 
‘Zo kunnen ze zelf eens aanschouwen wat ik zoal doe bij de 
filmclub’, zei Tino lachend. 
 
Dat het een bijzondere avond is, is wel duidelijk. De rondreis-
jury komt onze films beoordelen. Vier in totaal. 
 
Piet vertelde ons tijdens de rit naar ons clubgebouw dat  
Marijke jarig was geweest. Maar Margreet en Katerina zijn 
ook jarig geweest en deze laatste twee trakteerden ons in de 
pauze op een drankje. Marijke trakteert ons volgende club-
avond op hapjes, zo vertelde ze mij.  
 
Laten we ons nu concentreren op de rondreis jury. 
Na een inleidend gesprekje stelt Gerard de jury aan ons voor. 

Niek Mannes is de jury voorzitter en aan rechter en linkerzij-

de Peter van der Horst en Jan Elseman. 

De eerste film komt op het doek. Een muziekclip van de 
band, What’s Next met als titel “You Oughta Know”. Met als 
inhoud, Je zou me trouw blijven tot de dood, maar je bent 
niet dood. Een prachtig gemonteerde clip die opgenomen is 
met vijf camera’s. Mooie helderen beelden en Kees Tervoort 
heeft de regie en de montage op zich genomen. 

‘Een hele klus’, verzekerde hij mij. 
 
De tweede film is een film van Katerina. “Dansen, Dansen, 
Dansen”. Verschillende soorten dansen uit professionele 
films zijn door Katerina op een muziekstuk gemonteerd pri-
ma op de maat en een lust voor het oog. 
 We zijn alweer toe aan de derde film van Fred Boeré. 

“Tegenlicht” Een documentaire over een vrouw die een    

auto-ongeluk heeft gehad.  
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Dan is de vierde film aan de beurt. De speelfilm, “Het Wiite 
Huis”. 
Dat alle clubleden hier aan meegewerkt hebben, met mijzelf 
inbegrepen, geeft toch wel een kriebeling in de maag als het 
licht uitgaat. Wat zal de jury na afloop zeggen? 
 
Twee weken hiervoor hebben we met alle medewerkers deze 
film al kunnen zien. Op het programma staat als inhoud: “Een 
vreemde gebeurtenis op kerstavond 1944”. Speelfilm van Video-
filmers Velsen. 
Dat ik niet veel op de inhoud van de film in ga is omdat als de 
film, en ik herhaal, ALS, we zo gelukkig zijn op het komende film-
festival in Heemskerk in De Jansheeren te mogen draaien, er 
dan volop genoten kan worden van onze film. 
 
Lekkere hapjes worden rondgedeeld die door Marijke zijn ver-
zorgd.  
 
De Jury trekt zich terug en dan pas wordt er door onze voorzitter 
verteld dat we jarigen in ons midden hebben en het al genomen 
drankje door hen wordt getrakteerd. Er wordt een lang zullen ze 
leven gezongen door alle clubleden. 
 
Dan komt de jury na niet al te lang beraad weer in ons midden. 
Bouke heeft inmiddels de tafels zo voor de jury neergezet zodat 
zij ons kunnen aankijken en toespreken. 
 
Ik begin niet volgens projectievolgorde, maar vanaf de laagst 
beoordeelde.  
De film van Katerina eindigt met Brons+. ‘Goed samengevat op 
één muziekstuk en op de maat gemonteerd’. Aldus het com-
mentaar van de jury. Als beloning krijgt Katerina de poedelprijs. 
Een heuse mooie zachte witte poedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De derde prijs is voor “Tegenlicht” van Fred Boeré.  
De jury zegt hierbij: ’ Mooi camerawerk. De montage had iets 
sneller kunnen zijn. De rol van de gesprekspartner is hun niet 
duidelijk. Mooi persoonlijk document’. Zilver. 
 
De tweede prijs is voor, “You Oughta Know”. Zilver + en een 

nominatie. Commentaar van de jury: ‘Krachtig lied in beeld. 

Mooi dynamische beeld van de band. Mooie camerabewegingen 

en een mooi contrast tussen de opnamen van de band en het 

spel van de acteurs . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Eerste prijs, en ja daar komt het dan, onze clubfilm:  
”Het Witte Huis”, GOUD! En een nominatie en we zijn met ons 
allen clubkampioen! De jury voorzitter aan het woord:  
‘Een film op bijzondere wijze in beeld gebracht. Boeiend oorlogs
- relaas dat met liefde is gemaakt. Scènes zijn mooi uitgelicht. De 
hoofdrolspelers, zowel de jonge als de oudere Daniël en de Duit-
se hoofdofficier spelen goed’. 
 
Natuurlijk is er een applaus voor de jury en wij zijn met z’n allen 
blij met het behaalde resultaat. En ja, we mogen op het filmfes-
tival onze film aan het publiek vertonen, hoera! 
 
Gerard bedankt de jury met een IJmuidense kruik met sterke 
drank . 
 
Alle drie de films krijgen een oorkonde en de clubkampioen nog 
een wisselprijs. Een mooi tinnen bord dat we tijdens ons  
50-jarig bestaan van de filmclub uit Oostende hebben gekregen 
en als zodanig is bedoeld. 
 
Nou, dat was het dan weer. Na nog wat nagepraat te hebben 
brengen we als vanouds Piet weer thuis en wij weer verder huis-
waarts. Later in bed hebben we het nog samen even over de 
geslaagde avond en dan is het slapen geblazen.  
Tot de volgende keer. 
En o ja, Kees mijn Kees, bedankt voor het notuleren. 

Anne Stavinga 

Foto’s: Piet van Eerden  en Cor van der Plaat   
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Ongetwijfeld zullen er filmfestivals wor-
den gehouden waar niet wordt gejureerd. 
Ik kan er zo snel echter niet een noemen. 
 
Maar omdat veel filmers toch graag willen 
weten waar ze staan in het totale aanbod 
van films, doen ze mee aan een wedstrijd; 
en een wedstrijd zonder rangschikking-
door de jury is nu eenmaal ondenkbaar. 
 
Ondanks dat we weten dat film Kunst is 
en Kunst niet te meten is, nodigen we de 

jury toch steeds weer uit. 
IK heb wel eens voorgesteld om helemaal 
geen jury uit te nodigen doch na elke film 
met elkaar te discussiëren over vorm en 
inhoud, maar daar wilde men niets van 
weten!  
 
Op de jury-uitslag wordt door publiek en 
makers dikwijls heel verschillend gerea-
geerd. 
De een vindt dat de jury het goed heeft 
gedaan, de ander vraagt zich af of de jury 
wel naar dezelfde film heeft zitten kijken. 
 
In 2006  hebben de NOVA en de SBA een 
boekje uitgegeven om enig licht in de 
duisternis te brengen: “Een boekje open-
doen over jureren”. 
Alle NOVA-leden hebben dat boekje ge-
kregen. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Als Herman Ottink en ik ergens in den 
lande een jurycursus verzorgden, was het 
de gewoonte om aan het begin van de 
cursus de deelnemers een profiel van een 
goed jurylid samen te laten stellen. Stee-
vast vond men dat “objectiviteit” daarin 
thuishoorde. 
 
Naar mijn mening is het onmogelijk om 
objectief te zijn. Een klein duiveltje zal dat 
altijd proberen te voorkomen. Hij gooit 
van alles in de strijd: het weer, de eerdere 

films van de maker, de sfeer, de ont-
vangst, het onderwerp, enz. enz. 
 Objectief? Laat me niet lachen. 
 
Co Vleeshouwer (vh SBA), schrijft in het 
boekje:over jureren 
‘Er is geen standaardwaarde om een film 
te kunnen waarderen. Een waarde als de 
meter voor lengte en de kilo voor gewicht. 
Er is sprake van een ‘tijdelijke’ standaard-
waarde. Namelijk de waarde van de zit-
tende jury. Daarom zullen we iedere keer 
weer gespannen moeten wachten op de 
uitspraak van de jury. Een uitspraak die zij 
doet in al haar gezamenlijke wijsheid en 
integriteit’. 
 
In 1971 wordt de Rondreisjury voor het 
eerst ingezet. De eerste rondreizers zijn 
de heren Jansen (Zaanstreek-Noord), 
Hooglandt (De Viewer), Ouwejan 
(Saenden) en Kooy (IJmond Dubbel 8. Ver-
schoor (Velsen) is reserve en valt een 
avond in. Zij jureren bij alle clubs.  
Dit betekent dat er geen verdere voorse-
lectie voor de districtswedstrijd gehouden 
behoeft te worden. 
Alle clubs hebben dezelfde jury en dus 
ook dezelfde maatstaven. Een geweldige 
verbetering, doch ook een grote opgave 
voor enkele NH’63-leden.  
 
Nog heel lang zal het instituut 
“Rondreisjury” grote diensten aan de fil-
mende NH’63–ers bewijzen. 

Piet van Eerden 
Foto’s: Herman Ottink, Piet en Peter van Eerden 

 

     

Film is Kunst, dus niet te meten  

 

 

Er hoort een direct verband te be-

staan tussen de lengte van een 

film en het uithoudingsvermogen 

van de blaas. 

 
Alfred Hitchcock 

Nationaal NOVA Filmfestival 

UNICA 

NH’63 Interclubontmoeting 

NH’63 Rondreisjury 
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Om kwart over acht stond Bouke met zijn 
met projectieapparatuur volgepakte auto 
voor de deur en zetten we koers naar 
“De Lockhorst” in Sliedrecht. Eerder wa-
ren we daar al eens geweest om te kijken 
of het een geschikte ambiance was voor 
het NNF 2013, 
 
Een uur later stonden we in Sliedrecht 
voor de gesloten deur! Het was bijna half 
elf toen de beheerder c.s. arriveerden en 
Bouke kon gaan opbouwen! Ondertussen 
kwamen ook de deelnemers aan de pro-
motiedag aan. 
   
De 22 deelnemers, waaronder 3 Belgi-
sche filmvrienden kregen uitstekende 
voorlichting over de reis, de hotels, enz.  
 

We mistten de deelnemers uit het Lim-
burgse omdat op 15 maart ook hun Re-
giofestival werd gehouden. 
 
‘s Middags stonden een aantal prachtige 
UNICA-films op het programma. Jammer 
dat er niet of nauwelijks gediscussieerd 

werd over deze juweeltjes. 
 
“Stil zwijgen” was de titel van de film die 
Tony Jacobs en Gerrit van Caekenberghe 
hadden meegenomen en die als ex-
traatje  werd vertoond.  
 
Ook over deze film werd gezwegen. 
 
We lieten ons de koffie met gebak, de 
lunch en na afloop het etentje in de bras-
serie goed smaken.  
 
Volgend jaar toch graag weer een be-
kend filmer uitnodigen en wat meer le-
ven in de brouwerij! 
 
Piet van Eerden 
 

 

     

Minder belangstelling voor UNICA promotiedag  

  
 
 
 
 
 
 
 
1965  
Ellen moet voor controle naar de schooltandarts. 
2011 
Aisha moet voor controle naar de dierenarts. 
1965 
Ellen verstopt zich in de kast. 
2011 
Aisha voelt nattigheid en steekt haar kopje onder de dekens. 
1965 
Ellen’s moeder trekt haar op schoot en probeert haar gerust te stellen. 
2011 
Ellen tilt Aisha op en haalt haar aan. 
1965 
Ellen heeft weer wat moed gekregen. 
2011 
Aisha spant al haar spieren en kijkt verbijsterd rond. 
1965 
Achterop de fiets van moeder An gaat Ellen naar de tandarts. 
2011 
Aisha weet zich los te wurmen en verdwijnt onder de struiken in de tuin. 
 
Evaluatie 
6 takes voor Ellen 
5 takes en een echte teek voor Aisha. 
 

 
Uit de bundel: “Al revaliderend” van Piet van Eerden 

 

Parallelmontage 
 

Op stap met Ruud 

 
Zaterdag 22 maart  stond de cursus “Van ver-
haal naar scenario” in de agenda van Ruud 
genoteerd.  
Piet had hem gevraagd of hij wilde rijden. 
Dat wilde hij en omdat Zeeuws Vlaanderen 
toch wel een flink stukje weg is en de cursus 
( die Piet zou geven) om 10.00 uur moest be-
ginnen, zette hij om 06.00 uur de teller op nul 
en de Tom Tom op IJzendijke. 
 
Zo’n 235 km verderop bleek het clubgebouw 
van Videoclub Zeeuws-Vlaanderen nog op 
slot, maar dat duurde maar even. 
 
‘s Morgens stond de cursus in het teken van 
de informatieve film en ‘s middags in het te-
ken van de speelfilm. 
 
De ca 15 aanwezigen hadden er net als Piet 
zin in en toen de twee Noordhollanders na 
afloop “Het grote mosselboek”, een fles uit-
stekende rode wijn en een etentje kregen aan-
geboden, kon de dag niet meer stuk.  

Aisha 
Ellen 
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Drama is wanneer personen in incidenten en conflicten verwikkeld raken. De belangrijkste pijlers waarop de dramaliteratuur  
steunt zijn samengevoegd in onderstaand rijtjes van menselijke deugden en ondeugden. 

Meestal worden verschillende elementen in één verhaal samen  gebracht om de film interessanter en spannender te maken. 
Zo kunnen bijvoorbeeld in dezelfde film macht en bedrog, wantrouwen, jaloezie, prestige en verraad een rol spelen. 
Talrijk zijn de mogelijkheden om liefde, trouw en ontrouw, gecombineerd met jaloezie en wraak in één verhaal onder te brengen. 

Piet van Eerden  
(geleerd van Jan van Weeszenberg) 

 

Tot 23 april inschrijven op NOVA 1-Minuut Filmfestival  

Nationaal 1-minuut filmfestival  op 10 

mei in Axel open voor deelname door 

iedereen 

 

Op zaterdag 10 mei is het landelijke 1-

minuut filmfestival. Tot vorig jaar kon-

den alleen leden van videoclubs deel-

nemen, die zijn aangesloten bij de NO-

VA (Nederlandse Organisatie Van Audi-

ovisuele amateurs). Sinds 2013 kan 

iedereen deelnemen aan dit festival. 

Een video kan gemaakt zijn met een 

smartphone, een videocamera of wat 

dan ook, als deze maar niet langer 

duurt dan 60 seconden. De uiterste 

inzenddatum is 23 april 2014. 

Meld hier uw film aan! 

Voor leuke, spannende en hilarische 
voorbeelden van 1-minuut video's, 
zie: Filmminute en Novafilmvideo. 

Op 10 mei vanaf 10 uur worden alle 
inzendingen getoond in cultureel cen-
trum «De Halle» in Axel (Zeeuws-
Vlaanderen).  

In de pauze kiest een NOVA-jury de 
beste 16 video's. 's Middags bepalen 
de bezoekers welke van deze video's 
prijzen verdienen. Vervolgens bepaalt 
de NOVA-jury welke 2 video's genomi-
neerd worden voor deelname aan 
de World Minute Movie Cup. 

Bestellen van toegangskaarten 

Filmmakers ontvangen voor elke inge-

zonden film één gratis toegangskaart. 

Bestellen van lunches: 
Bij binnenkomst krijgt u een bestellijst 
overhandigd, waarop u desgewenst 
invult wat u als lunch wilt gebruiken. In 
de lunchpauze neemt u uw bestelling 
in ontvangst en rekent u contant af. 

 

     

Menselijke deugden en ondeugden in drama 

 Prestige 

 Opoffering 

 Machtswellust 

 Machtsmisbruik 

 Geldzucht 

 Gierigheid 

 Hebzucht 

 Egoïsme 

 Onderdrukking 

 Vrijheidsdrang 

 Discriminatie 

 Racisme 

 Recht-onrecht 

 Jaloezie-afgunst 

 Bedrog 

 Chantage 

 Verering 

 Vernedering 

 Drankzucht 

 Liefde-haat 

 Trouw-ontrouw 

 Verraad 

 Wantrouwen 

 Wraakzucht 

http://oneminute.videofilmers.nl/index.php/deelnameformulier
http://www.filminute.com/
http://nova.videofilmers.nl/index.php/informatief/nova-bioscoop/winnaar-1-minuut-festival-2013
http://unica-web.com/
http://oneminute.videofilmers.nl/index.php/component/rsform/form/4-bestelformulier-kaarten-nova-1-minuut-filmfestival?Itemid=105

