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Donderdag 9 oktober 
De Belgische topfilmer Paul Amand komt voor ‘In de Hoofdrol’ naar De Abeel in IJmuiden. 
We beginnen om 19.30 uur met 2 films van NH’63-leden die net geen nominatie kregen voor het NOVA 
Filmfestival 2014. 
Iedereen is hartelijk welkom! 

 
 

 
 

Zondag 5 oktober 
We hebben onze clubfilm HET WITTE HUIS ingezonden naar het Nationaal Speelfilmfestival in Cine 

Sneek. Bouke, Cor, Kees, Gerard, Ruud en Piet zorgen ervoor om 10.00 uur aanwezig te zijn. 
Er zijn 20 inzendingen! 

 
 
 
 

 
Donderdag 23 oktober  
We hebben het plan opgevat om met z’n allen weer een film te gaan maken. Iedereen kan daar aan 
meewerken. Belangrijk  is dat we een sterk thema hebben. Daarom hebben we afgesproken dat we 
vandaag thema’s aandragen. Alle leden gaan koppensnellen in de krant. Bedenk ook alvast of je thema 
voldoende visuele mogelijkheden biedt en bedenk ook alvast een of meerdere sterke scènes.  

 
 

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober 
NOVA Filmfestival in theater ‘De Purmaryn’ in Purmerend. Zullen onze films het goed doen in het pro-

gramma van 30 geselecteerde films? Uiteraard rekenen we erop dat alle leden, onze acteurs en actrices 
aanwezig zullen zijn. Zowel HET WITTE HUIS als YOU OUGTHA KNOW draaien op zondagmiddag. Voor 

het totale programma en hoe je aan kaarten kunt komen, kan je inloggen op de site: 
 http://www.novafilmvideo.nl.  
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Alweer 2 clubavonden achter de rug, er zullen er nog veel volgen en dat is een mooi vooruitzicht. 
 
Voor het project OIG-IHD zijn de eerste opnamen gemaakt en ook daar zullen er nog veel van volgen. In de 
film tot slechts enkele minuten gemonteerd, maar op de set enkele uren bezig. Het blijft een boeiend vak, 
het maken van een film. 
 
Het is alweer 9 jaar geleden dat ik mij een flinke auto liet aanmeten met een motor, die in staat zou zijn om 
een flink uit de kluiten gewassen caravan door Europa te trekken. 
Een volwaardige 5-persoons auto, terwijl we de kinderen al veel eerder het ouderlijk huis zagen verlaten. 
Kleine auto’s met grote motor zijn echter schaars, vandaar de extra ruimte, ook in de kofferbak. 
Het aantal zitplaatsen kwam diverse keren goed van pas bij het vergaderen van het bestuur en onze onvol-

prezen adviseur Piet in Best. Dat is leuk voor Kees. Is ie meteen thuis als de vergadering is afgelopen en ervaren wij ook eens hoe 
ver IJmuiden-Best v.v. werkelijk is. 
De achterbanken plat geeft eveneens een behoorlijke ruimte, al moet ik het afleggen tegen de ruimte die Bouke in zijn vervoer-
middel kan creëren. Derhalve meerdere keren allerlei soorten clubapparatuur vervoerd, van A naar B en weer terug. 
Je zou mijn auto een volwaardige pakezel kunnen noemen. 
Maar de laatste jaren zag onze caravan nog slechts enkele weken per jaar de buitenlucht. Caravan weg en grote auto met dito mo-
tor overbodig. 
We zouden er nog een jaartje in blijven rijden, vrienden vervoeren op de achterbank en kleine verhuizingen doen. Door een mooie 
aanbieding hebben we echter eerder van ons oude juweeltje afscheid genomen. 
Enkele uren na aankoop van een nieuw juweeltje lees ik in het draaiboek voor het Nationaal NOVA Filmfestival 2014 dat zo’n 
beetje de gehele voorraad clubmateriaal op 24 oktober naar ’De Purmaryn’ moet worden vervoerd. In mijn auto, inclusief Ank met 
(grote) koffer. De maker van het draaiboek wist kennelijk niets van mijn aankoop van een (veel) kleinere auto, die geen trekhaak 
meer behoeft te hebben. 
Dat wordt dus proppen en stapelen en wellicht hulp van een andere pakezel. 
 

Onze zeer gewaardeerde secretaris zit al een tijdje in de lappenmand, dat wil zeggen, zijn rechterarm zit in de bekende mand met 
lappen. Er moet nog een operatie worden gedaan, welke echter op zich laat wachten. Daarna volgt een lange revalidatietijd. 
Ruud is dus nu een soort ’eenarmige bandiet’, die zijn werk zoveel mogelijk wil blijven doen, maar wellicht komt er een moment 
(na de operatie) waarbij eenvoudige handelingen op de computer al teveel gevraagd zijn. Zijn secretariaatswerk wordt in die geval-
len overgenomen door mij of iemand anders van het bestuur. 
 

De vorige keer was ik mijn column geëindigd met onze opbouwwerkzaamheden op de donderdagavond. 
Ook in deze kwestie is er informatie te vermelden. 
Bij de opbouw van de NH’63 cursus ’Het maken van een documentaire’ zijn de boxen op het podium gezet, naast de poten van het 
schermframe. Deze werkwijze is ook toegepast op de clubavond van 25 september. Uit de reacties van de aanwezige leden bleek 
deze opstelling geen kwaliteitsverlies te geven, althans bij een kleine groep aanwezigen. 
Ophangen aan de muur was een idee om de klus van opbouwen te verlichten. Dit idee is echter niet vrij van een aantal nadelen: 
ophangen op de ideale hoogte (de hoogte op de standaard) aan de muur geeft risico van beschadigingen en hoger aanbrengen kan 
leiden tot geluid dat over de hoofden heengaat. Daarbij moet ook worden bedacht dat bij een hoge plaatsing telkens een trap no-
dig is om de geluidskabels aan de boxen te bevestigen en aan het eind van de avond er weer af te halen. Ter plaatse ophangen van 
de kabels zou er slordig uitzien in de geheel gerenoveerde zaal van ‘In de Abeel’. 
Alle voor- en nadelen op een rijtje gezet hebbende, is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het ophangen van de boxen geen 
goede optie is. 
We houden de plaats van de geluidsboxen zoals op de laatste clubavond het geval was en zetten de boxen op de originele stan-
daards als we op bijzondere avonden voor ’een volle bak’ gaan. Ik denk hierbij aan de komende avond ”In de Hoofdrol” en bij het 
vertonen van het Unica programma dat wisselend bij de clubs van NH’63 vast nog eens bij ons langs komt. 
 

Op zondag 5 oktober wordt het zesde Nationaal Speelfilmfestival voor amateurs in Sneek gehouden. Onze clubfilm ”Het Witte 
Huis” gaat erheen, samen met de clubleden Piet, Ruud, Cor, Kees en Gerard. Wellicht zien wij nog andere ons bekende personen in 
het mooie theater, ook wel luisterend naar de naam Cine Sneek. Het festival begint om 10.00 uur; dat wordt dus zondag vroeg op! 
 

In het weekend van 25 en 26 oktober zijn we natuurlijk in ’De Purmaryn’ te gast bij NH’63 voor het NOVA Film Festival. 
Net als bij de NH’63 festivals kan de organisatie van dit Nationale festival (dit jaar door NH’63) rekenen op de hulp van een aantal 
clubleden. Het 15 pagina’s tellende draaiboek ziet er zeer professioneel uit en alleen het aanvinken van je eigen naam is al een 
hele klus. Omdat we op vrijdagavond pas na de avondvoorstelling in het theater mogen beginnen met de opbouw en op zaterdag 
er vroeg moeten zijn om de eerste gasten hartelijk welkom te kunnen heten, wordt het voor een aantal personen een korte nacht.  
Het hoort er allemaal bij. De spanning om alles ’pico bello’ op tijd voor elkaar te hebben als de gasten aankomen en zich meteen 
op hun gemak kunnen voelen voor een fijn weekend. Dan is het toch mooi om daar deelgenoot van te mogen zijn. 
 

 

     

Uit de hamer geklapt  
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Toen we binnen kwamen, gingen onze blikken gelijk rond in 
de zaal. Die is behoorlijk opgeknapt. Mooie nieuwe vloerbe-
dekking, verlaagd plafond en de muren in sfeervolle kleuren 
geverfd. 
 
Natuurlijk de al aanwezigen clubleden begroeten met een 
handje en een kus, van mij dan, niet van Kees. 
 
Wij, Piet v. E., Kees en ik, zijn altijd flink bijtijds aanwezig, op 
de vaste opbouwploeg na.  
 
Het begon al goed, we werden getrakteerd op koffie en zelf-
gebakken caketaart van onze jarige Piet de barman. Dank je 
wel Piet, dat smaakte.  
Langzaam aan druppelen andere clubleden binnen. Herman 
en Katharina ontbreken en dan natuurlijk Ruud. 
 
Dan opent Gerard de avond met als eerste mededeling dat 
Ruud Besjes een flinke tegenvaller heeft. Hij moet geope-
reerd worden en krijgt een schouderprothese. Dat het lang 
kan duren, is wel duidelijk.  Zijn arm wordt na de operatie 
een half jaar lang vastgeplakt aan zijn lichaam. Dan nog eens 
een half jaar therapie. Er gaat een kaart langs die we alle-
maal ondertekenen met of zonder een hartelijk warm 
woordje er bij. Nogmaals bij deze wensen wij je een goed 
herstel toe. 
Marijke gaf ons ook nog een kaart om te ondertekenen voor 
onze barman, nogmaals gefeliciteerd. 
 
Gerard vertelt over de Unica in Slowakije. Een leuke anekdo-
te over een stanleymesje dat in de rugtas zat en afgegeven 
moest worden bij de douane, weg mesje, die ze gekregen 
hadden in de Unicatas. Remmet zijn koffer kwijt en dat Arie 
de Jong erelid van de Unica is geworden, ook hij wordt bij 
deze gefeliciteerd. Zuid Korea heeft met de film ‘SPROUT’ 
zeven maal goud gekregen. Dat is wel heel bijzonder. 
Kees Tervoort vertelde nog even dat ze een foto gemaakt 

hebben in Slowakije van een dubbelganger van Bart of Bart 

was incognito, hoe zit dat Bart? 

Na al deze mededelingen konden we eindelijk beginnen met 
het vertonen van vakantiefilms van diverse leden. Ze moch-
ten niet langer duren dan drie minuten. 
Margreet bijt de spits af met een kort verfilmd verslag van 
een reis naar Spitsbergen, ’n eiland van Svalbard. We zien 
typische huizen voorbij komen.  Met een passagiersboot op 
weg naar ijsbergen. Op rubberboten er langs varen. Prachti-

ge ijsschotsen zien we. Soms mooi blauw gekleurd.  
 
Bouke wist te vertellen hoe ouder die ijsschotsen worden 
hoe blauwer ze kleuren. Een mooi toepasselijk muziekje er-
onder. Prima weergegeven Margreet. Je kon de sfeer proe-
ven. 
 
Dan is Piet van Eerden aan de beurt met een film. Piet is een 
dagje naar Pampus geweest met de SBA.  Je ziet een toe-
spraak van de voorzitter. Schilders gewapend met ezel pro-
beren iets op het doek te schilderen. Filmers op de boot naar 
Pampus. 
 
Er is pauze. Van P.v.E. kregen wij een consumptie aangebo-
den. Nou, een advocaatje met slagroom zagen we wel zitten. 
 
Als de pauze voorbij is, worden er diverse zaken besproken 
die niet worden genotuleerd door mijn Kees en door mij niet 
worden weergegeven voor Beeldspraak. 
 
Fred is dan aan de beurt. Een aangenomen zoon van zijn 
zuster, toen nog vijf jaar, wilde piloot worden en heeft daar-
naast veel interesse voor krokodillen. Op het thema krokodil-
len heeft Fred een leuk filmpje in elkaar geflanst op twee 
leuke toepasselijke kinderliedjes.  
Maar,  zei Fred, we beginnen met olifanten. Hele spectaculai-
re beelden van olifanten met wapperende oren die dreigend 
op je af komen. Dan gaan de beelden over op krokodillen die 
te water gaan. Grote open bekken met scherpe tanden die er 
ook al dreigend uit zien. De film van MICK. Erg leuk gemon-
teerd. De zoon zit nu op de middelbare school en zijn inte-
resse voor piloot is er nog steeds, vertelde Fred. 
 
Laurens, onze donateur en graag geziene gast, heeft ook wat 
meegenomen. De BMW motorclub is naar Oostenrijk gere-
den en daarvan zijn foto’s gemaakt en op film vertoond. Met 
leuke tekstjes erbij verlevendigden de foto’s  tot een repor-
tage. We hebben veel verschillende dingen gezien.  
Zoals brandblussen en een bierfeest.  
Veel motoren natuurlijk die om haarspeldbochten gieren, de 
ene motor nog mooier dan de andere. Veel ijsetende cluble-
den. Forellen in rivier en visvijver met zalmen. Wel wat lang 
alles bij elkaar, maar mooi weergegeven. 
 

 

 

     

Verslag 11 september: ‘Vakantiefilms’ 
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Dan zijn Cor en KeesT. aan de beurt. De trailer van onze clubfilm 
“Het Witte Huis” is klaar. Ze hebben er iets moois van gemaakt. 
De trailer verraadt niets van de film, wat ook de bedoeling is 
natuurlijk, maar maakt wel nieuwsgierig om de film te willen 
zien. Applaus van ons allemaal. 
 
De trailer van de muziekclip “You Oughta Know” is ook klaar. 
Een trailer maken van een muziekclip is ontzettend moeilijk, 
maar ook hiervan hebben Cor en Kees er samen iets moois van 
gemaakt.  
We vinden het met ons allen erg goed en ook voor deze trailer 
een applaus. 
 
De promotiefilm voor het NOVA Filmfestival heeft Cor alleen 
gemaakt. Een samenvatting van de winnende films uit alle dis-
tricten. Heel mooi en kunstig gemaakt. Ja Cor, petje af. 
 
Dat Piet v. E. tijdens de vertoonde films foto’s maakt kunt u zien 

bij dit verslag. 
 
Tot slot zien  we een 
film die is vertoond 
tijdens het afgelopen 
Unica filmfestival. 
“Persecution” haalde 
een bronzen medaille  
op het festival . 
Een horror film en 
reuze spannend.  
Een vrouw controleert 
op een groot scherm 
de binnenkomende en 
uitgaande treinen. 
Dan stopt er een trein. 
De vrouw ziet dat de 
tijd opeens stil staat 

en probeert er via de intercom iets aan te doen. Maar niets 
helpt. 
Er stapt een vrouw uit de trein die roerloos op het perron blijft 
staan. Weer probeert de andere vrouw via de intercom iets uit 
te leggen.  
 
Ze raakt langzaam in paniek als de andere vrouw (een zombie-
achtig wezen) weg loopt en later als een waanzinnige op een 
deur bonst.  
De paniek wordt steeds groter. Je schrikt je wezenloos als plot-
seling, met goede begeleidende muziek, het zombieachtige we-
zen plotseling tevoorschijn komt. Dan ligt de controlerende 
vrouw met door gesneden keel op de grond. 
 
Alles is een droom. Maar zo goed in elkaar gezet en gefilmd dat 
Bouke vindt dat de film eigenlijk meer verdiende dan Brons. 
 
Het werd tijd om de avond af te sluiten en na nog even nage-
praat te hebben, gaan we weer huiswaarts en nee, niet gelijk 
naar bed. Eerst even bijkomen van de clubavond. Om één uur 
gaan we naar bed. En goed geslapen?  Nou nee, er spookte van 
alles door mijn hoofd. 
Dag, tot de volgende keer. Mijn verslag is klaar om naar P.v.E. 
door te sturen voor Beeldspraak. 
 

Anne 

Foto’s: Piet van Eerden 



5 

Het Unica filmfestival staat voor het 
wereldfestival voor amateurcineasten 
en daar mag iedereen naar toe, maar 
een film vertonen is andere koek. 
Het vertonen van je film op de Unica is 
voorbehouden aan de beste film(s) op 
clubniveau, gevolgd door de beste film
(s) op regioniveau en vervolgens weer 
de beste film(s) op landelijk niveau. Als 
je dat allemaal hebt overleefd, kun je 
uitgenodigd worden om je film op de 
Unica te vertonen. 
Niet alle landen hanteren dit systeem, 
zodat de kwaliteit per land flink kan 
verschillen. De kwaliteit van films is 
echter niet te voorspellen en als je niet 
het risico wilt lopen om een goede film 
te missen, is er maar één advies: alle 
films consumeren. 
 
Slowakije is op diverse manieren te be-
reiken. Toch zijn er mij slechts 2 opties 
bekend, namelijk per auto en per vlieg-
tuig. De dinsdag voor de Unica reizen 
Bouke en Kees, in gezelschap van Her-
man Ottink en Margreet Dijk, af naar 
Piešťany. Twee dagen later stappen 
Ank, Gerard, Ruud en Remmet Ouwejan 
in het KLM vliegtuig naar Wenen, wor-
den onderweg verwend met een 
stroopkoek of een zakje zeer zoute 

chips en zetten in Wenen weer voet op 
vaste bodem. Een door het organisatie-
comité georganiseerde bus brengt ons 
en vele andere Europeanen en Korea-
nen naar het hotel. De inhoud van de 
hele bus staat plotseling voor de in-
checkbalie van hotel Magnolia en ik 
besluit om eerst maar eens te gaan 
eten. Ank heeft een moeilijk dieet die ik 
thuis in 4 talen waaronder Slowaaks, 
heb vertaaltd. Zij zal 10 dagen lang min-
stens 3 keer per dag worden herinnerd 
aan dit dieet. Zelf laat ik mij verwennen 
met een typisch Slowaaks gerecht. Het 
is voor herhaling vatbaar. 
Als we tenslotte inchecken is het rustig 
aan de balie. 
 
Zaterdag verkennen we het gezellige 
centrum dat naast het hotel is aange-
legd, drinken wat, eten wat en gaan op 
weg naar het ’Dom Umenia’,  

een bunkerachtig gebouw volgens  
Vladimir en nemen de Unicatas met 
verrassingen in ontvangst. Naast de 2 
pennen vinden we een Stanleyachtig 
mes, een flesopener en een lampje. En 
natuurlijk ’het boek’, met de jury, films 
en welkomstwoorden van de notabe-
len. 
Een eenvoudige opening met de ver-
plichte toespraken, fraai orgelspel en 
het dalen van de Unicavlag, compleet 
met het Unicavolkslied op het orgel, is 
de start van Unica 2014. 
Het openingsbanket in Magnolia is zeer 
goed verzorgd en wordt begeleid met 
drank, veel drank. Het is al laat als wij 
ons te rusten leggen in een krakend 
bed. 
 
Zeer ongebruikelijk, maar wel verklaar-
baar, is de excursie op zondag. Een reis 
naar Bratislava op een doordeweekse 
dag verlengt de heen- en terugreis aan-
zienlijk. Daarom heeft de organisatie 
voor de zondag gekozen. 
Eerst bezoeken we het Devin Castle, 
een burcht die dateert uit het begin van 
onze jaartelling en diende ter verdedi-
ging van de strategische plek waar de 
Donau en de Morava samenvloeien. 
Liefhebbers lopen helemaal naar boven,  

 
 
 
 

 

     

76e UNICA in Slowakije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar zijn er Nederlanders in het algemeen en leden met aanhang van Videofilmers Velsen in het bijzonder, naar de Unica 
geweest. Respectievelijk 23 en 8 personen. Het totale aantal bezoekers ligt ergens bij de 200. 
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maar men kan ook op een stenen muur-
tje een gekregen flesje water nuttigen. 
Met de zoomlens op de camera ben ik 
ook boven geweest. 
Het is de hoogste tijd voor de  lunch: 
soep van onbekende samenstelling, gou-
lash met brood en een toetje. Ank krijgt 
een 1-gang menu , zij is tenslotte een 
kleine eter/ 
De citytour begint met een rit in een tra-
ditioneel treintje op wielen, allereerst 
naar het Kasteel van Bratislava dat ook is 
afgebeeld op de euromunten van 10, 20 
en 50 cent Het gebouw heeft 4 hoekto-
rens. In de kroontoren worden 13e 
eeuwse kroonjuwelen tentoongesteld. 
Na het ritje is het de hoogste tijd om de 
binnenstad met een voettocht te vereren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prachtige gebouwen, een heldere water-
bron en een bronzen man aan het werk. 
Het zijn zomaar wat onderdelen die zijn 
blijven hangen bij de uitstekende uitleg 
van de Engels sprekende gids. 
We zijn te vroeg voor het diner en ne-
men er een op een terrasje vlakbij. Her-
man trakteert wegens de zeer goedkope 
aankoop van een paar leren schoenen. 
Het diner vindt plaats in meerdere zalen, 
maar het bier weet de weg naar de tafels 
goed te vinden. Ik neem een witte wijn. 
In de bus naar het hotel maak ik kennis 
met Jill, een Engelse dame bij wie ik mijn 
Engels eens kan ophalen. 
 
Op maandag is het dan zover. 8 landen 
presenteren hun programma en dat le-
vert 37 films op. Argentinië doet ’buiten 
mededinging’ mee, iets met contributie 
hoorde ik, maar daar heb ik geen ver-
stand van. Het Nederlands programma 
bestaat uit 3 films: 40 van Henk van de 
Meeberg, RAVEN van Patrick Brouwers 
en DODE DUIVEN van Joren Molter.  
Na zoveel films klinkt het krakende bed 
mij als muziek in de oren en daar slaap je 
goed van. 
 
Dinsdag staat er wederom de hele dag 
film op het programma, maar doordat 
een aantal landen geen programma 
heeft ingeleverd, zijn we de avond vrij. Ik 
kijk naar 6 landenprogramma’s met in 
totaal 30 films. Dat valt weer mee. Bij 

elke film schrijf ik, soms in minder dan 
een minuut, mijn commentaar in het 
grote boek en geef sterren. Sommige 
films krijgen minder dan één ster, zoals 
de Bulgaarse film THE INCORRIGEBLE, 
een animatiefilm waarbij 2 spijkers in 
een blok hout worden geslagen, de 3e 
gaat tot 2 keer toe krom en wordt ver-
vangen door een nieuwe spijker, de laat-
ste 2 gaan erin als koek. Einde film. Deze 
film blijft mij nog lang heugen, had ik ‘m 
toch maar een ster gegeven. Hup, daar 
gaat het schemerige licht weer uit. Bij de 
Zuid Koreaanse film SPROUT kom ik ster-
ren te kort. De 7-jarige actrice is een na-
tuurtalent en speelt de sterren van de 
hemel. 
Niet iedereen schrijft in het boek, zij con-
sumeren slechts en vertellen er op ver-
zoek over. 
 
Woensdag is er ’s morgens en ’s avonds 
film en laat ik van 4 landen het program-
ma over mij heenkomen en schrijf 17 
films bij mijn totaal. 
’s Middags is er een excursie in het stad-
je, waarin wij tijdelijk wonen: 
Piešťany met ongeveer 29.000 inwoners 
en het grootste kuuroord van Slowakije. 
Allereerst bezoeken wij het Balneology 
museum, welke is gericht op de geschie-
denis van de baden, de spa traditie en de 
geschiedenis van de Piešťany regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het museumbezoek lopen we in rustig 
tempo door het centrum, dat met zijn 
vele verschillende bouwstijlen en vele 
terrasjes een rust uitstraalt die er in het 
jaar 1113 ook al moet zijn geweest. 
Over de brug gaan we richting de baden, 
met de bron die in 1642 is ontdekt. 
Weer terug naar de Art Gallery van beel-
den en tekeningen onder de Dom Ume-
nia, je loopt wat af. Na al deze indrukken 
is het de hoogste tijd om te gaan varen. 
Kees en ik nemen een rustig plaatsje op 
de boot en kletsen wat in de toekomst. 
Met muziek worden we begroet voor het 
diner, allemaal in een grote zaal met lan-
ge tafels. Het smaakt allemaal smakelijk 
en de drank doet de rest. Jammer dat we 
na deze excursie nog films ’moeten’’ con-
sumeren, maar ik wil geen film missen. 
Donderdag is weer een volle dag films 

met de programma’s van 8 landen die 
ons kennis laten maken met 26 films, het 
hoogste aantal op één dag tot nu toe. 
Zeer mooie, ontroerende, leerzame 
films. Films met een boodschap, recht-
streeks of tussen de regels. Films met 
een prachtige vormgeving en uiteraard 
ook films van ’drie keer niks’. En allemaal 
even noteren en sterren geven, of niet. 
Het is hard werken tijdens een Unica. 
Resultaten uit het verleden geven geen 
garantie. Landen die populair waren op 
eerdere Unicafestivals boeien nu minder 
dan verwacht. Andere landen zijn onver-
wacht goed. Ook dat is de Unica. 
We eten in een restaurant in het park, 
lekker buiten waarbij Ank alle wespen 
naar zich toe lokt. Volgende keer maar 
weer binnen eten. 
 
Vrijdag zijn de laatste 3 landen aan de 
beurt met Duitsland als hekkensluiter. 
Het is traditie dat het land met het inte-
ressantste programma het jaar daarop 
als laatste land haar films vertoont. 
’s Middags is er de Algemene Ledenver-
gadering, waarbij Vladimir en Bouke ons 
land vertegenwoordigen, Jan nog steeds 
de secretaris generaal is en Kees als advi-
seur natuurlijk niet mag ontbreken. De 
rest van de Nederlanders hebben vrij, of 
ze moeten gek zijn. Gek om als toeschou-
wer ook in de zaal te gaan zitten en te 
luisteren naar al die belangrijke en onbe-
langrijke zaken, die de Unica in beweging 
houden. Gelukkig ben ik niet de enige 
gek. En dat terwijl Ank dacht dat ik een 
middag vrij zou zijn van al dat filmgedoe. 
Ja Ank, trouw nooit met een gek. 
Arie de Jong wordt benoemd tot erelid 
(en ik ben er bij). Arie was 9 jaar lang 
secretaris generaal van de Unica. Dat 
was van 1994 tot 2003. Arie beheerde 
vanaf 2003 de website. In 2013 werd een 
nieuwe website opgezet door Dave Wat-
terson, maar de ’Older pages’ zijn nog 
steeds onder zijn beheer. 
Bijna een uur wordt er gediscuteerd over 
de plaats van het festival in 2016. Roe-
menië heeft zich eerder dan Tsjechië 
opgegeven, maar het laatst genoemde 
land geeft niet snel op. Uiteindelijk wordt 
het Suceava in het Noordoosten van Roe-
menië. Duitsland neemt 2017 voor haar 
rekening. 
Na het diner geeft Rusland haar presen-
tatie voor het komende Unica festival in 
St. Petersburg. Mooie stad, stevige prij-
zen en een onzekere toekomst zijn de 
sleutelwoorden om deze Unica wel of 
niet over te slaan. 
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De jeugdige deelnemers hebben 4 films 
gemaakt en tonen die gaarne aan het 
grote publiek. Ook Patrick (Raven) Brou-
wer heeft een bijdrage aan dit program-
maonderdeel geleverd. 
En dan is het de hoogste tijd voor de 
WMMC, de World Minute Movie Cup, 
die sinds 1990 voor de 25e keer plaats-
vindt. Van de 27 films, waarvan een aan-
tal ook in de landenprogramma’s te zien 
waren, zijn er 16 geselecteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nederlandse films zitten erbij, maar 
deze vallen er in de eerste ronde al uit. 
De winnaar is de Slowaakse film MOBIL.  
 
Zaterdag  is het grote moment daar. Alle 
films, 132 in totaal, worden publiekelijk 
door de jury voorzien van een waarde-
ring en vanaf zilver ook van commentaar.  
Van de Nederlandse films behaalden 
DODE DUIVEN van Joren Molter een 
bronzen medaille en RAVEN van Patrick 
Brouwers een eervolle vermelding. 40 
van Henk van de Meeberg viel helaas 
buiten de prijzen. 
De totaalverdeling is: 3 goud, 13 zilver, 

24 brons en 32 eervolle vermelding. 60 
films konden de jury niet bekoren. 
Diverse films krijgen niet de waardering 
die ik ze had toebedeeld en diverse films 
krijgen een waardering die ik ze niet had 
toebedeeld. Het zij zo. De jury heeft ge-
sproken. 
 
En dan is er eindelijk een vrije middag, 
die grotendeels wordt ingevuld met het 
pakken van de koffers en het in smo-
king / galajurk hijsen van onze lichamen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de laatste keer betreden we de 
Dom Umenia voor de sluitingsceremonie. 
Deze bestaat uit de prijsuitreiking onder 
leiding van juryvoorzitter Dave Watter-
son, het strijken van de Unicavlag met 

overdracht aan de Russische vertegen-
woordigster en een prachtig optreden 
van een groep violisten met contrabas en 
4 danseressen. Bijna een uur brengt deze 
groep de aanwezigen in vervoering. Zo-
waar een prachtig slot van deze Unica 
2014. 
We schuiven aan, aan het banket, zoals 
Toon Hermans ooit persifleerde en zijn in 
3 zalen verdeeld. Sinds enkele jaren 
maakt het mij geen biet uit met wie ik 
aan tafel zit, soms krijg je met onbeken-
de gasten de fraaiste momenten. Ook 
stop ik met het reserveren en bewaken 
van stoelen. 
Het afscheid nemen van vrienden en 
bekenden uit de Unicafamilie duurt ruim 
een half uur, wellicht zijn we een enke-
ling vergeten. Visitekaartjes worden uit-
gewisseld en wangen worden gekust. 
Mijn 11e en Ank haar 9e Unica loopt naar 
een einde en we hebben ons wederom 
uitstekend vermaakt, samen met vele 
Unicavrienden en -vriendinnen uit 2 con-
tinenten. 
 
Tekst: Gerard Swets 
Foto’s: Gerard Swets, Herman Ottink en Vladimir Murtin 

 

Aan het einde van de besneeuwde oprijlaan lag daar, badend in het licht, kasteel Marquette. 
Een waar sprookje! 
 
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. 
 
De dames in een feestelijk kerstjurkje, de heren in smoking, heerlijk eten en 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 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, herin-
nerde de maestro zich het nummer enigszins en beloofde het te spelen zodra Ellen weer terug was. 
Ik stopte hem ongemerkt vijf euro toe. 
 
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. 
Op dat moment zette de muziek weer in met: “Georgia on My Mind”, en dat was nog beter! 
 

 
 

     
 
 
 

 

De kracht van de pen is weergaloos, maar je hebt er niets aan als er geen podium is 
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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 
 
De eerste opname voor de jubileumfilm t.g.v. het 50-jarig jubileum van OIG-IHD is gemaakt. 
Op 24 september hebben we het spits afgebeten in visrestaurant ‘De Meerplaats’ aan de Zuidzijde in IJmuiden. 
Eens in de maand gaat een aantal klanten van OIG-IHD met elkaar aan tafel. Ze noemen zich de “Smikkelclub’. 
Cor filmde, Gerard deed het geluid, Margreet zorgde voor zoveel mogelijk ruim baan en Piet maakte een kort interview met Alie 
Pols de coördinatrice. 
 
In het weekend maakte ik alvast op proef ‘Garithes yiouvetsi’ oftewel ‘Garnalen met tomaat en feta’.  
Lekker na de volgende opnamedag! 
 

 
 
 
 

Garnalen met tomaat en feta 
( 4 personen) 
 
Ingrediënten 
5 el olijfolie (extra vierge) 
1 ui gesnipperd 
½ rode paprika in kleine stukjes 
gesneden 
1 blikje tomaatblokjes ( 400 gr.) 
snufje suiker 
1 tl gedroogde oregano 
450 gram gepelde grote garna-
len of gamba’s, eventueel uit de 
diepvries en dan ontdooid 
2 el fijngehakte verse peterselie 
zout 
vers gemalen peper 
 
 
 
 
 

 
Bereiding 
Verhit de olijfolie in een koeken-
pan en fruit de uitjes in enkele 
minuten glazig. 
Voeg de blokjes paprika toe en 
bak ze onder af en toe roeren  
2-3 minuten.  
 
Voeg al roerend de stukjes to-
maat toe met suiker en orega-
no. 
 Breng alles op smaak met zout 
en peper. Smoor het 15 minu-
ten op laag vuur, onder af en 
toe roeren, tot de saus iets is 
ingedikt. 
 
Verwarm de oven voor op 180 
graden. Roer de garnalen en de 
peterselie door de saus. Schep 
alles in een ovenschaal en strooi 

er de blokjes kaas over. Zet de 
schaal 30 minuten in de oven . 
Serveer de garnalen heet met 
een frisse salade en witte rijst of 
stokbrood. 

Recept:  
de Griekse keuken thuis 
 
Piet van Eerden 
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Gerard opende de avond met de bekende act van het lootje 
trekken voor het verslag  in de Beeldspraak. Het lootje viel op 
mij. 
 
Ik gaf een kort verslag van de cursus documentaire maken, gege-
ven door Fred. De cursisten waren heel enthousiast, ook gezien 
de beoordelingen in het evaluatieformulier. 
 
Piet vraagt vervolgens hoe we denken over het gezamenlijk 
maken van een clubfilm in 2015.  
We vinden het allemaal leuk om dit weer te gaan doen. Ook 
omdat de ervaringen met onze clubfilm Het Witte Huis positief 
waren. Margreet stelde een documentaire voor als clubfilm.  
 
Om aan een onderwerp te komen, werd er voorgesteld om de 
komende 4 weken de kranten door te nemen voor een onder-
werp. Dit had Fred op de cursus namelijk ook gedaan en daar 
kwamen al snel wat ideeën naar voren.  
Ik vroeg of een documentaire maken met alle leden wel geschikt 
is, omdat Fred op de cursus verteld had dat het het beste is bij 
de opnamen van een documentaire met zo weinig mogelijk 
mensen aanwezig te zijn. Wel kan er in de voorbereiding veel 
gedaan worden door de leden. De volgende clubavond bespre-
ken we aan de hand van de ideeën uit de kranten of het een 
speelfilm of documentaire wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouke had 2 Unica films mee genomen die op het festival in 
Slowakije hebben gedraaid.  
De eerste film was een animatiefilm van 18 minuten. De titel 

was Hans en Grietje, maar dan in het Pools.  
 
Een heel knap gemaakte animatiefilm over een vernietigings-  
kamp voor kinderen in Polen tijdens de tweede wereldoorlog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige leden en ik zelf vonden het een heel zware film van-
wege het gruwelijke onderwerp. Er werd nog opgemerkt dat je 
ook zo’n film zo objectief mogelijk moet jureren. 
 
De tweede film was een film uit Estland: ’Witches Loaves’ een 
zoete, sfeervolle film. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verhaal speelt zich af aan het eind van de 19e eeuw in de 
prachtige oude binnenstad van Tallinn. Het verhaal van de vrolij-
ke Tante Martha, haar snoepwinkel en banketbakkerij, een on-
eerbiedige kunstenaar en een brood. Het verhaal laat zien dat 
het niet altijd is wat je in in eerste instantie denkt.  
 
Het was weer een fijne clubavond met film en discussie en een 
drankje van Bouke die jarig is geweest.   
 

Cor van der Plaat 
Foto’s van het scherm: Piet van Eerden 

 

     

Verslag 25 september: ‘Filmzaken’ 
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Agenda Velsen & omstreken 

 

 

 

 

 

   
9 oktober : ‘In de hoofdrol’ 
 
23 oktober : ´Koppen snellen´ 
 
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 : Herman Rammers maakt zelf de muziek bij  
    zijn films. Hij komt vertellen hoe hij dat  
    doet. 
 
18 december : slotavond 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 


