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Uit de hamer geklapt  

Voor deze column heb ik mij voorgenomen om voor elke 
aflevering een thema te nemen. Vorige keer was dat 
‘Springen van de hak op de tak’. Deze keer ga ik voor het 
thema ‘geld en plastic’. 
 
Sinds 1976 ben ik deelnemer van de gedelegeerdenvergade-
ringen van NH‘63. Elk jaar 2 keer. De schuld van dat veelvul-
dig optreden als gedelegeerde moet ik helaas zoeken bij de 
heer Piet van Eerden. Jarenlang was hij voorzitter van onze 
filmclub en eigenlijk de eerst aangewezen persoon om de 
vereniging te vertegenwoordigen bij NH‘63. Maar dat deed 
hij niet. De schuld van dat veelvuldig verzuim moet dan weer 
gezocht worden in het feit dat hij, Piet dus, ook voorzitter 
was van NH‘63 en van dubbele petten, daar houden we bij 
Videofilmers Velsen niet van. 
 
Derhalve was ik als penningmeester elke keer de aangewe-
zen persoon en anders zorgde ik er wel voor dat ik de meest 
aangewezen persoon zou zijn. Toen Piet op 7 januari 1999 
zijn voorzitterschap inruilde voor het erevoorzitterschap, 
bleef hij echter wel voorzitter van NH‘63. En ik bleef de 
meest aangewezen persoon enz. 
 
En daar zit ik dan op woensdag 16 april weer op de eerste 
gedelegeerdenvergadering van dit jaar. Ik zie er bestuursle-
den van andere verenigingen binnen NH’63, die ook al jaren 
present zijn. Het is net een grote familie. 
Deze vergadering is uniek: het is de eerste keer sinds 38 jaar 
dat Piet van Eerden niet de voorzittershamer hanteert. Het is 
tevens de eerste keer dat dit gebeurt door Kees Tervoort, u 
niet onbekend als voorzitter van de NOVA. 
 
Ik ga u niet vermoeien met zaken die de revue passeren. 
Behalve dan dat mijn vingertje opsteekneigingen niet kon 
onderdrukken en hup, zit ik weer voor 3 jaar in de kascontro-
lecommissie, voor de eerste keer bij Sjaak Vrieling. 
 
Interessant wordt het als de activiteiten van 2014 worden 
behandeld en dan met name het organiseren van het NOVA 
Filmfestival 2014 in Purmerend. Omdat er 8 regio’s zijn is 
elke regio eens in de 8 jaar aan de beurt om het festival te 
organiseren en dit jaar valt NH‘63 die eer te beurt. 
Zo’n festival kost geld - ah, daar is het thema eindelijk - en 
geld is een groot goed als je het bezit. Natuurlijk draagt de 
NOVA haar steentje bij in deze, maar daarnaast moet er bij 
de organiserende regio nog flink worden gelobbyd voor in-
komsten. 
Het bestuur heeft een 3-tal oplossingen, waarbij de clubs 
zich kunnen profileren tot filantropisch gedrag. 
€ 100 betalen en 6 dagkaarten ontvangen blijft bij mij han-
gen en als beginnend financieel expert denk ik dan: dat lijkt 
erg veel op ’broekzak > vestzak’. De kaarten worden gebruikt 
door leden, die toch wel naar een Nova Filmfestival komen. 
Nee, dat schiet niet echt op. 
En terwijl meer voorstellen en tegenvoorstellen langs ko-
men, raken de stemmen steeds meer op de achtergrond. 
Mijn mijmermoment is weer aangetreden en langzaam bor-
relt een idee in mijn hoofd op: ik ga een statement maken 
aan al dat ’lange metten gedoe’. Ik ben meer van de korte 
metten, een eigenschap die mij goed ligt. 

Ik hoor mezelf zeggen: ”Meneer de voorzitter, Videofilmers 
Velsen schenkt 100 euro, geheel belangeloos zonder dat er 
kaarten voor worden geleverd”. De penningmeester in mij 
gruwt van dit soort stoere taal. Maar gelukkig gaat hij verder 
met zijn betoog: ”Uiteraard probeer ik bij de leden dit be-
drag terug te vorderen en als me dat niet lukt, pas ik het uit 
eigen zak bij en eet wel een paar weken een gehaktbal in 
plaats van biefstuk”. ”Dat noemen we budget neutraal”, 
denkt de penningmeester en is blij dat het financieel gezien 
toch nog goed afloopt. 
 
Nu ik dit allemaal zo aan mijn toetsenbord zit toe te vertrou-
wen, komt de uitvoering van mijn stoere taal aan de orde. 
Als ik er nu eens vanuit ga dat onze leden NH’63 hoog in het 
vaandel hebben staan, dan kan ik op 18 leden toch wel 15 x 
een tientje vangen? Ik waag de gok en wacht nog even met 
het inkopen van grote hoeveelheden gehakt. 
 
Het was op dezelfde gedelegeerdenvergadering dat wij de 
NOVA-pasjes voor de leden in ontvangst mochten nemen. De 
oude (plastic)kaart, geldig tot begin van dit jaar, is dus ver-
vangen door een nieuwe kaart, geldig tot 1 maart 2016. 
Op zowel de oude als de nieuwe kaart staat: ’Deze kaart is 
eigendom van de NOVA’, als ware het een paspoort. 
Kritisch als ik ben besluit ik de oude kaart op onze clubavond 
van 24 april, geheel zoals mij op de kaart is aangegeven, in te 
leveren bij de voorzitter van de NOVA in hoogst eigen per-
soon. 
Kees, voor de zoveelste keer de reis van Best naar het Noor-
delijk gelegen Velsen te hebben gemaakt, kon weinig waar-
dering voor deze actie opbrengen. Misschien was het de reis 
met veel onweer en daarbij behorende files of wellicht wa-
ren het kleine spanningsvelden voor het NH‘63-festival, dat 
voor hem de eerste keer was in zijn rol als voorzitter van 
NH‘63. Het kan natuurlijk ook zijn dat mijn gevoel voor hu-
mor te groot is, overigens een eigenschap die mij goed ligt. 
In goede tijden, zonder onweer, files of voorbereidingen van 
wat dan ook, hoop ik nog eens te vernemen wat de diepere 
achtergrond is van dit intrigerend stukje tekst. 
Intussen heb ik, heel stiekem en stilletjes, de kaart in 5 onge-
lijke driehoeken geknipt en ’s avonds laat in de vuilnisbak 
gekieperd. Foei! 
 
Zoals het er nu uitziet hoef ik tijdens mijn komende vakantie 
er niet een op jullie gezondheid te nemen. 
Een mondelinge actie van mijn kant heeft geen nieuwe kan-
didaten opgeleverd voor hetgeen ik in mijn vorige column 
omtrent ’de brief’ heb geschreven. 
Ruud mag in die week slechts met mate zijn rechterarm ge-
bruiken in verband met een lopend onderzoek naar zijn arm-
klachten en zou dan links moeten collecteren. Ziet u dat voor 
u? Blijft Laurens over, die - naar mijn weten - nog probleem-
loos door het leven gaat. 
Ja beste leden, we worden oud. Daar drink ik op! 
 
Uw voorzitter, Gerard Swets 
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Voor de tweede keer GOUD. Een prachtig resultaat voor alle 
inspanningen die de leden van Videofilmers Velsen hebben 
verricht. Maar laten we teruggaan naar het begin van die 
prachtige zondag, zo aan het eind van april. 
 
‘Vroeg op voor een zondag’ is het credo voor de 27e april. De 
opbouwploeg wordt om 8.00 uur verwacht, zo staat het in het 
overbekende draaiboek. Ik hou het op vijf voor acht en Mar-
greet en Ruud zijn er al. Janny Muizer van De Jansheeren arri-
veert klokslag 8 en alle medewerkers van de trouwe opbouw-
ploeg komen, laden hun (vele) spullen uit en als een geoliede 
machine gaat iedereen aan zijn of haar slag. 
 
Gerard van Schie heeft zich helaas ziek moeten melden en 
meteen komt plan B tot leven: de bloemen staan bij Gerard 
thuis maar horen in Heemskerk te staan. Alles komt goed en 
de machine blijft lopen. Ik mag de taken van Gerard overne-
men en kijk het draaiboek er nog even op na. Moet te doen 
zijn. 
 
De eerste gasten komen aan, momenten van herkenning vol-
gen en iedereen straalt met al de genomineerde films in het 
verschiet. 
 
De toegangsdeuren gaan open, Ruud kijkt oplettend naar de 
toegangsbewijzen, het feest kan beginnen. 
Kees Tervoort, in zijn functie van voorzitter NH’63, heet ieder-
een welkom, in het bijzonder de aanwezige ereleden Bob van 
der Kolk en Bouke Jasper. 
 
In het eerste filmblok van 6 films zouden best eens een 2e en 
3e prijs kunnen zitten. Kees kondigt netjes de films aan en 
leest, na het vertonen van de film, de juryrapporten voor. Het 
licht daarbij is nog niet optimaal, daar zal nog even aan ge-
werkt moeten worden, lijkt mij. 
 
In de lunchpauze met heerlijke groentesoep, broodje kroket 
en een pistolet met kaas, komt het filmpubliek even tot rust. 

Sommige zoeken de rust in het hart van Heemskerk, dat bij 
wijze van spreken bij de uitgang al begint. 
 
Ook het bewuste lichtknopje wordt nog eens goed onder han-
den genomen; wij mogen onze goede naam van geoliede ma-
chine niet verwaarlozen. 
 
Aansluitend op de lunchpauze geeft het fraai uitgevoerde 
programmaboekje met het eerste voorwoord van voorzitter 
Kees het onderdeel ’intermezzo’ aan. Kees wil ons doen gelo-
ven dat onder zo’n titel van alles kan worden uitgebeeld, 
maar de doorgewinterde festivalbezoeker weet wel beter. 
Het is de hoogste tijd om NH’63-nestor PIET VAN EERDEN 
eens goed in de spotlight te zetten. 
 
Kees vertelt: “We nemen afscheid van Piet als voorzitter van 
NH’63. Hoezo afscheid? Piet blijft achter de schermen met 
zijn grote expertise het bestuur bijstaan waar dit nodig wordt 
geacht”. 
 
In die 38 jaren heeft Piet ongelooflijk veel activiteiten met zijn 
bestuur tot uitvoering gebracht. Teveel om nu even op te 
noemen. Onder zijn leiding werd NH’63 een hechte organisa-
tie met vaste onderdelen, zoals bv. de cursusweekenden in 
Slot Assumburg en later in hotel Marijke in Bergen. Hij 
schroomde daarbij niet om grootheden uit de professionele 
filmwereld naar NH’63 te halen. Paul Verhoeven kwam als 
gastspreker met films en werd meteen door Piet gestrikt als 
jurylid. Nouchka van Brakel, Jos Stelling, Hans Kemna en Wil-
leke van Ammelrooy, zij kwamen allemaal uit de hoge hoed 
van Piet. Kees ontmoette Piet voor het eerst op het moment 
dat Videofilmers Velsen een clubfilm maakte op het thema 
’Breng een schilderij tot leven’ en Piet zijn vrouw wilde ’lenen’ 
voor een rol in de film Pseudo. Hij wist weinig van film en 
besloot de boel eens goed in de gaten te houden met al die 
mannen en zijn vrouw op de set. Hij kon toen niet vermoeden 
dat Piet een goede vriend zou worden en hij deze ooit zou 
gaan opvolgen als voorzitter van NH’63. 

 

     

Goud 
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Naast voorzitter van bijna alles in de filmwereld is Piet ook 
een goede filmer. Met zijn film ’Een kort rokje en nog veel 
meer’ behaalde hij in 1989 GOUD PLUS, de hoogste score tot 
nu toe. 
Ook zijn lieftallige vrouw Ellen wordt bedankt voor het tel-
kens weer beschikbaar stellen van huis, haard en bed, nodig 
voor de vele scènes in evenzoveel geproduceerde films voor 
club of vriend. 
 
Ook de volgende wapenfeiten mogen hier niet ontbreken: 
Vanaf 1977 maakt Piet ’de Klap’, het informatiemagazine van 
NH’63, en was als redacteur de leverancier van vele artikelen. 
Piet was voorzitter van het organisatiecomité van de Unica 
filmfestivals in 1996 en 2000 en kreeg als enige de Unicame-
daille uitgereikt door de voorzitter van de Unica, Max Hänsli. 
Ook is Piet benoemd tot ’Ridder in de orde van Oranje  
Nassau’ als dank voor zijn tomeloze inzet op nationaal en in-
ternationaal niveau. 
 
Tenslotte was hij ook de grote animator van de film ’Jessica’, 
gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van NH’63, 
waarbij tijdens de presentatie zelfs het balkon van de Nieuwe 
Slof bezet was. 
 
En dan spreekt voorzitter Kees eindelijk de verlossende  
woorden: “Bij deze wordt je benoemd tot EREVOORZITTER 
van NH’63”. Een prachtige oorkonde wordt Piet overhandigd, 
waarna een overweldigend applaus de zaal vult. 
 
“Eerder is Piet reeds benoemd tot erevoorzitter van Videofil-
mers Velsen en de NOVA, waardoor zijn aanspreektitel met 
recht kan worden veranderd van voorzitters in erevoorzit-
ters”, zo eindigt Kees zijn lofbetuigingen. 
 
Uit handen van voorzitter Kees Tervoort ontvangt Piet een 
GOUDEN KLAP, die echter nog even in het doosje moet blij-
ven omdat de linkerrevers van Piet reeds is voorzien van de 
versierselen van zijn Ridderschap. 

En nu maar hopen dat het doosje niet zo goed wordt opge-
borgen als indertijd het doosje met zijn Belgische onderschei-
ding ( Een gouden klap). 
 
Piet bedankt Kees voor alle mooie woorden en is blij dat er 
ook een enkel minpuntje is genoemd. 
 
Ook heeft hij nog een anekdote uit het verleden. Ooit was 
Hans Meijer de eeuwige voorzitter van de HSL en niet weg te 

krijgen. Ook wil hij geen ’Heintje Davids’ worden en heeft het 
wijze besluit genomen om de voorzittershamer na een lange 
staat van dienst over te dragen. Aan een waardige opvolger, 
dat dan weer wel. 
 
Tenslotte bedankt hij Ellen, die altijd als een rots in de bran-
ding achter hem stond en nog steeds staat. Wederom schalt 
het applaus door de zaal. 
 
Dan was er ook nog een filmfestival, we zouden het bijna ver-
geten. 
In het tweede filmblok, bestaande uit 4 films, wordt de film 
’Tegenlicht’ van Fred Boeré aan het grote doek toevertrouwd 
en met groot applaus beloond. Dit blok zou weleens een 1e en 
2e prijs kunnen bevatten, je weet maar nooit. 
 
In de pauze is er niet alleen tijd voor een drankje, maar ook 
gelegenheid om over de net vertoonde films in gesprek te 
gaan, met elkaar of met de maker. 
 
In het laatste blok van 8 films zou het zomaar kunnen dat 
daarin de laureaat, 2 maal een 1e en een 3e prijs zit. 
Onze clubfilm ’Het Witte Huis’ komt bij mij, nu voor de derde 
keer, nog steeds spannend en emotioneel over. De film is niet 
langer dan nodig, er worden geen onnodige zijpaden bewan-
deld en het bekende ’Kill your darlings’ is op grote schaal toe-
gepast bij de montage. Tien leden van de cast waren naar De 
Jansheeren gekomen om dit moment mee te maken. 
Ook de clubfilm ’You Oughta Know’ is nog even sprankelend 
als bij de eerste vertoning. 
 
De speelfilm ’Jack Valck - Project Kloney’ van Videoclub Zaan-
streek-Noord, laatst nog op onze clubavond uitgebreid be-
sproken, was een waardige hekkensluiter op dit festival. 
 
Tijd voor de prijsuitreiking waarbij de prijzen, geheel in stijl, 
waren geïnspireerd op de Koninklijke gebeurtenissen van een 
dag tevoren. Prachtige sjerpen in de kleuren rood, wit en 
blauw met een oranje voor de Laureaat. Weer zo’n uitgekiend 
idee van onze Golden Boy. 
 
Het was wat heen en weer geloop voor het bedienen van het 
licht voor het vertonen van de winnende filmfragmenten en 
het aanreiken van de bloemen aan Kees, maar het was te 
doen. 
De jury, bestaande uit Bianca van Gelderen, Ruud Steen en 
Tini Schuurmans, had maar liefst zes nominaties gegeven voor 
het NOVA Filmfestival in oktober 2014. 
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In de categorie Speelfilms is de 1e prijs voor ’Jack Valck - Pro-
ject Kloney’ van Videoclub Zaanstreek-Noord met goud en 
een nominatie; de 2e prijs voor ’Baantjer en de Rat’ van Han 
van der Stok met eveneens goud en een nominatie; de 3e prijs 
voor ’Hypocriet’ van Groep Pro Deo met zilver+ en een nomi-
natie. 
 
In de categorie Informatieve films is de 1e prijs voor 
‘Tegenlicht’ van Fred Boeré met goud en een nominatie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de 2e prijs voor ’De waterspreeuw en andere wintergasten’ 
van Alex Molin met zilver; de 3e prijs voor ‘De terugkeer van 
Odysseus’ van Close Up met zilver. 
 
In de categorie Overigen is de 1e prijs voor ’You Oughta  
Know’ van Videofilmers Velsen met zilver+ en een nominatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En  dan hangt er, heel eenzaam, nog slechts een oranje sjerp. 
Maar eerst krijgt Silvan Zomerdijk, de jonge Daniël in de film 
’Het Witte Huis’, een bijzondere prijs: ”Voor het ingetogen 
emotionele acteren”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trots neem hij zijn ingelijste oorkonde in ontvangst. 
Ook 2 andere films ontvangen een bijzondere prijs. 
 
Het oranje snakt er naar om een schouder te voelen, de span-
ning in het publiek stijgt, het licht gaat uit en daar komt het 
beeld, een fragment dat wij kennen uit ’Het Witte Huis’. 
 
Voor de tweede keer GOUD voor onze clubfilm met 266 pun-
ten en natuurlijk een nominatie voor het NOVA Filmfestival. 
Hulde aan cast en crew voor deze mooie prestatie. 
De sjerp gaat over de schouder van Silvan, die daarbij nog 
trotser wordt dan hij al was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de bloemenzee van alle winnaars ontvangen ook Piet en 
Ellen hun eerder beloofde boeket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenslotte bedankt Kees Tervoort alle aanwezigen voor hun 
komst en de leden van ‘de geoliede machine’ voor hun inzet, 
waarbij ook de medewerkers van De Jansheeren niet verge-
ten worden. 
 
In de nazit, na het opruimen van al hetgeen in de ochtend-
uren met zorg is opgebouwd, blikken we terug op een ge-
slaagd filmfestival. 
 
Gerard Swets 
Foto’s: Theo Vink en Peter van Eerden 
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Voorzitter Harm Tersteeg van De Ronde Venen heet 3 april de 
ca. 30 aanwezigen welkom in de bovenzaal van De Boei in  
Vinkeveen. 
Hij schat dat de helft van zijn clubleden aanwezig is. De andere 
helft is afkomstig uit de overige NH’63-clubs. 
Ik tel even de Velsenleden en dat zijn er 8! 
 
Kees en Bouke hebben een achttal bekroonde films + de vier 
winnende 1-minuutfilms uitgekozen uit het UNICA-aanbod en 
het is duidelijk dat hun voorkeur uitgaat naar speelfilms en dan 
nog het liefst uit Argentinië. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kees, die de avond presenteert, begint met een stukje UNICA-
historie en schakelt dan moeiteloos over naar anno nu. 
 
Telkens daagt hij de aanwezigen uit hun zegje over de vertoonde 
films te doen. Valt dat al niet mee als het een ‘gewone’ 
film betreft, laat staan als het gaat om een productie als ‘Maria’ 
waarin we geconfronteerd worden met het leven van een Ar-
gentijnse prostituee. Om er maar eens een te noemen! 
 
Mijn absolute voorkeur gaat deze avond uit naar ´Momentos’, je 
raadt het al,  uit Argentinië. 
Het is een animatiefilm van Pablo Polledri in drie bedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jammer dat  zo velen deze prachtige films hebben gemist. 
Nou was de publiciteit ook niet optimaal! 
 
Piet van Eerden 
 

 

     

UNICA-films bij De Ronde Venen 

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Om de veertien dagen komen Anne en Kees mij om 19.15 uur ophalen om naar de club te gaan. 
Kees staat steevast zijn plekje naast Anne aan mij af en kruipt zelf op de achterbank. 
Als ik geluk heb, heb ik aan het eind van de straat het gaatje voor de veiligheidsriem gevonden en 
gaan we gezellig kletsend richting IJmuiden. Even over half acht arriveren we in De Abeel. 

 
 Je kunt er de klok nogmaals op gelijk zetten want Marijke is als altijd ook alweer 
aanwezig en zet de knabbels op de tafeltjes. 
 
Last but not least kun je de klok er nog eens op gelijk zetten, want de opbouw-
ploeg heeft het reusachtige projectiescherm en de boxen al opgetuigd en 
Gerard, Ruud, Fred en PietH zijn aan een “bakkie” toe. 
 
HULDE voor deze clubleden!! 

 

     

Je kunt er de klok op gelijk zetten 
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Vanavond hebben we 3 leden van Zaanstreek-Noord op visite 
met hun speelfilm ‘Jack Valck—Project Kloney’: Peter van der 
Horst (voorzitter), Mart Pot (regisseur) en Rob Zwart 
(cameraman). Wij hebben hen uitgenodigd om te vertellen hoe 
de  film tot stand is gekomen. 

 Aan deze produktie, die gemaakt is in het kader van ‘Achter 
gesloten gordijnen’, hebben veel acteurs en actrices en cluble-
den meegewerkt. Totaal 80 man! Dat alleen al is een geweldige 
prestatie! Na het inleidend praatje krijgen we de making off te 
zien. Een informatief en humorvol werkstuk! 

De hoofd-
film gaat er 
in als koek. 
Er wordt 
overtuigend 
gespeeld en 
de effecten 
zijn zeer 
functioneel. 

In de pauze 
ligt het pro-
ductieboek 

en het scenario ter inzage en Mart Pot weet alle vragen feilloos 
te beantwoorden. 

Marijke heeft hapjes gemaakt (ze is jarig geweest)  die door Bart 
worden uitgeserveerd. Heel lekker! 

Fred en Kees konden vanavond niet aanwezig zijn, maar ze kun-
nen de film op 27 april alsnog zien in De Jansheeren.  

De gasten ontvingen ieder een flesje “IJmuidens bitter” uit han-
den van Gerard. Het was een fijne  en leerzame filmavond! 

Cor van Der Plaat                                                                              
Foto’s: Piet van Eerden. 

 
 

 

  

James Bond in de Zaanstreek 
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Smikkelen op de set 

 

Naast het feit dat onze Belgische filmvrienden verdraaid goed kunnen filmen en gastvrij en hartelijk zijn, hebben ze de smakelijke 
gewoonte om bij iedere gelegenheid die de filmhobby hen biedt,  gezamenlijk iets te gaan eten. 
Of er nu een filmcursus wordt gegeven, het nieuwe filmseizoen begint, de ene club bij de andere club een avond verzorgt, een 
wedstrijd wordt gehouden of een groepje cineasten besloten heeft een nieuwe film te gaan maken, er wordt altijd voor, tijdens of 
na afloop gezamenlijk wat gegeten. 
U vraagt het mij niet, maar als u mij zou vragen waarom de Belgen zo graag filmen, dan weet ik het antwoord wel! 
En, laat ik er maar meteen voor uitkomen: ik ben een beetje jaloers. 
 

Niet dat Hollanders niet van smikkelen en smullen houden, je komt ze immers best wel  tegen op weg naar Unica, in restaurants en 
in feestzalen. Maar, vergeleken bij onze zuiderburen stelt het nog te weinig voor. 
 

 
 

Ter zake echter. Ik ga proberen daar wat aan te doen. 
 

Als oprecht amateurkok ga ik voor u - analoog lopend aan het bedenken, maken en presenteren van een nieuwe film – de recep-
tuur voor eenvoudige, wat minder eenvoudige en helemaal geen eenvoudige snacks en happen, schrijven. 
Kortom, ik ga voor u mijn filmei leggen onder het motto: “Smikkelen op de set”. 
 

Gedurende het proces van het maken van een film zijn er meerdere momenten waarbij ‘eettechnisch’ kan worden stilgestaan: 
  

 Brainstormen over een nieuwe film 

 Het scenario en het draaiboek zijn klaar, alle  voorbereidingen zijn getroffen 

 Op de set 

 De première 

 De evaluatie 
 

Brainstormen over een nieuwe film. 
Het voelt als de lente … we gaan weer een film maken. Vanavond komen er een paar clubleden naar ons huis om te brainstormen. 
Op twee ‘fronten’heb ik al wat voor gewerkt. Ik heb 2 ideetjes voor een film en ik heb 2 salades voor op een toastje gemaakt. 
Na de gebruikelijk uitwisseling van filmnieuwtjes gaan we brainstormen. We laten ons niet afschrikken door moeilijke locaties,  
slecht weer, enz. Koffie hebben we genoeg gehad en we gaan over op de cola. Een alcoholisch drankje kan stimulerend werken, 
maar alle brainstormers zijn met de auto en moeten nog naar Best, Kreileroord, Alkmaar, enz. 
Ellen heeft de toastjes aangekleed met mijn mengsel van stukjes tomaat, knoflook, basilicum en wat olijfolie en een eitje/preitje 
salade. Later op de avond spreken we af dat iedereen nog eens zal nadenken over een nog beter thema voor een film. Vanavond is 
er nog niet genoeg uitgekomen. Het was wel gezellig en de toastjes gingen er goed in. 
Als iedereen naar huis is, ga ik nog even achter de pc zitten en zet de hapjes op een rijtje: 

 
 Toastje tomaat-knoflook-

basilicum 
 
Benodigd: 
toastjes 
2 tomaten 
6 basilicumblaadjes 
2 gesnipperde teentjes knoflook 
olijfolie naar smaak 
peper en zout 
 
Snij de tomaat in 4 partjes, wip 
het vruchtvlees er uit en snij de 
rest in kleine stukjes. 
Doe over in een bakje en giet er 
wat olijfolie bij. Knip de basili-
cumblaadjes in kleine stukjes en 
doe het met de knoflook bij de 
tomaten. 
Schep het om en maak op 
smaak met peper en zout. 

                                Toastje eitje-preitje 
 
Benodigd: 
toastjes 
2 hardgekookte eieren 
1 prei 
1 el mayonaise 
zout, peper en kerrie 
 
De gepelde eieren fijn snijden. 
De prei in heel dunne snippertjes 
snijden. 
Meng de eieren en de prei door 
elkaar en voeg zoveel mayonai-
se toe dat je een smeerbaar 
geheel hebt. 
Op smaak brengen met zout, 
peper en  kerrie. 
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Nadat Gerard geen schokkende mededeling te melden heeft, 
begint de avond met de opdrachten die de leden de vorige 
clubavond hebben mee gekregen: 
Het in beeld brengen van ‘onrust’, een eng shot, het verleg-
gen van de scherpte, het maken van een shot van iets wat je 
zojuist in je straat hebt ontdekt en een inleidend shot voor 
een Flash-back. 
 
Piet kon zelf niet aanwezig zijn bij het vertonen van zijn ge-
maakte shots en gaf de Casablanca mee aan een van de 
leden. Daar stonden de fragmenten op de harde schijf. 
Voor Bouke een onbekende media. Dank zij Anne lukte de 
vertoning , zij heeft immers zelf ook een Casablanca. 
Zo zie je maar weer dat zo’n eenvoudige apparaat een  
computerspecialist nog in de problemen kan brengen. 
 
Al die opdrachten waren niet eens zo gemakkelijk in beeld te 
brengen. De leden waren het er in het algemeen over eens 
dat niet iedereen in de opdracht is geslaagd. 
Fred heeft alle opdrachten in een scène verwerkt en kreeg de 
goedkeuring van de leden. 
 
In de pauze werd een drankje genomen op kosten van KeesK 

die jarig was geweest. Wat een prachtige traditie! 
 
Katerina heeft een werkfilm gemaakt van de clubfilm  
‘Het Witte Huis’.  
Een goede registratie met veel details in beeld gebracht.  
Herman helpt Katerina met de instrumentale versie van: 
‘Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt’. 
Een waardevol document. Zo komen er ook leden in beeld die 
achter de camera etcetera, hebben meegewerkt. 
                                                                                                       
Tot slot een film die Bouke heeft meegenomen. 
Het verhaal gaat over het misbruik maken van Illegale werk-
nemers. Door familiaire en financiële problemen probeert de 
hoofdpersoon letterlijk in leven te blijven. Behalve de hoofd-
rolspeler vond men de acteerkwaliteiten matig en komen  
sommige scènes ongeloofwaardig over. Ondanks alles een 
bewogen film met veel emotionele fragmenten. 
En toch vond een jury dat deze film geen nominatie waard 
was. Zo zie je maar weer.  
       
Zo gezien en gehoord door Tino 

 

Op naar het 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 was 23 april 2014. 

 

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. 

 

 

 

 

Verslag 24 april: ‘Cameravoering en making-off clubfilm’  

Het NOVA Filmfestival 2014 wordt dit jaar georganiseerd door NH’63. Het is niet mogelijk om dit geheel financieel dekkend te krij-
gen vanuit de NOVA. Er wordt naarstig gezocht naar sponsoren. Tijdens de gedelegeerdenvergadering kwam dit probleem uitge-
breid op tafel. Toen vorig jaar ZH12  het festival organiseerde, droegen de clubs en enkele leden bijna 2000 Euro bij! 
Op het verzoek van het NH’63-bestuur iets dergelijks te doen, werd ingegaan door de 11 aanwezige clubs. Onze voorzitter, Gerard 
Swets, bood spontaan namens Videofilmers  Velsen 100 Euro aan, de overige 10 clubs volgden meteen. HULDE aan NH’63! 

 

 

 

 

Spontane bijdrage clubs aan NF 2014 

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
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Colofon 

 

 

 

 

Agenda Velsen & omstreken 

 

 

 

 

 

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 
 
23/8-30/8 : UNICA in Piest’any Slowakije 
 
11 september: vakantiefilms van maximaal 3 minuten 
 
20 september: NH’63-cursus “Het maken van een  
    documentaire” door Fred Boeré 
 
25 september: nog in te vullen 
 
9 oktober : ‘In de hoofdrol’ 
 
23 oktober : nog in te vullen 
 
25/26 oktober: NOVA Filmfestival in Theater De Purmaryn in  
     Purmerend 
 
6 november : nog in te vullen 
 
20 november: nog in te vullen 
 
23 november: Interclubontmoeting in De Jansheeren in  
    Heemskerk 
 
4 december : nog in te vullen 
 
18 december : slotavond 
 
   

Rare snijboon 
Sinds driekwart jaar wonen wij in een 55+ woning in Beverwijk. 
Ondanks mijn hoogtevrees hebben we voor de 8e verdieping gekozen. Ik begin te wennen aan de enorme hoogte en durf zelfs al 
met losse handen over het balkon te schuifelen! 
 
In de flat, die luistert naar de naam ‘Figaro’, is het mogelijk om gebruik te maken van een aantal praktische faciliteiten. Zo is er o.a. 
een restaurant . 
 
Met een vol bepakte rollator (kabels, snoeren en lampen) stond ik met een Verzorgende in de lift. Zij nam mij van kop tot teen op 
en vroeg: “Zo meneer, gaat u een lekker kopje koffie drinken in het restaurant?”. 
Voordat ik het wist antwoordde ik: “Nee, ik ga een oorlogsfilm opnemen in Velserbeek”. 
 
Ondertussen waren we op 3 en ze stapte de lift uit. ‘Rare snijboon’, hoorde ik haar denken. 

 
 

 

 

 

 

 

De kracht van de pen is weergaloos, maar je hebt er niets aan als er geen podium is 


