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Nummer 2014-9 -  51ste jaargang  - december 2014 

 
 
Donderdag 4 december 
Herman Rammers is een duizendpoot. Hij was 25 jaar raadslid in Amsterdam, is lid van 
De Viewer, maakte vele films, schreef een boek en maakt sinds kort ook eigen muziek bij zijn 
films. 
Hij komt naar onze club met films en muziek. 
Een avond die je niet mag missen. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Donderdag 18 december 
Voordat je het weet is er alweer een jaar om. 

We besluiten 2014 met een extra gezellige avond met hapjes, drankjes, het uitreiken van 
‘De Stoel’ en natuurlijk films. 

We rekenen er op dat iedereen naar De Abeel komt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
15 januari 
De eerste clubavond in het nieuwe jaar waarin we afrekenen met 2014. 
Hoe staan we er financieel voor? 
Wat kunnen we binnenkort in dit theater verwachten aan films? 
De eerste presentatie van een verhaal voor de nieuwe clubfilm? 
Han, ons nieuwe lid, laat enkele van zijn films zien. 
 
 

blz. 1 Vooraankondigingen  
 Waar hebben we het over? 
 
blz. 2 Uit de hamer geklapt 
 
blz. 3 Verslag  6 november: ‘Selectie films voor  
             Interclubontmoeting’ 
 
blz. 3 Veel presentatoren kunnen niet interviewen 
 
blz. 4 Verslag 20 november: ‘Groene films’ 
 
 

blz. 5 Een eigen huisbioscoop (in aanbouw) 
 
blz. 6 Interclubontmoeting 
 
blz. 7  Colofon 
 
blz. 7  Agenda Velsen & omstreken 
 
blz. 7  Over 2  doden en drie geboorten 
 

 
 

     

Waar hebben we het over?  
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Ongelofelijk, het beroep van Sint Nico-
laas, ook wel bekend als Sinterklaas. Op 
die leeftijd nog met paard en al over de 
daken lopen. Niet alleen platte daken, 
maar ook van die vreselijke puntdaken 
met verraderlijke gladde pannen. 
Als we tenminste het Sinterklaasjournaal 
met Diewertje Blok moeten geloven en 
wie twijfelt er nu aan Diewertje? 
 
Ooit heb ik zelf ook op een dak gelopen. 

In het begin van mijn carrière verdiende ik de kost als bouw-
kundig opzichter en was de aannemer bezig een kap te ver-
nieuwen. Op het oude originele dak waren er geen nokvorsten 
geplaatst, maar was er een met lood beklede balk aanwezig. 
De breedte schat ik, het is lang geleden, op zo’n 10 à 12 cm. 
En zo liep ik van schoorsteen naar schoorsteen over de nok. 
Dat zie ik mij heden ten dagen niet meer doen. 
 
Ook in IJmuiden bleef ik gevaarlijke dingen doen, zoals het 
lopen op smalle stalen balken in de roldeur van de Noorder-
sluis bij het vernieuwen van het rijdek. Totdat het door de 
baas werd verboden en bijna tegelijkertijd werd ik zelf ook 
wijzer. 
 
Maar laten we niet afdwalen, ik had het tenslotte over Sint 
Nicolaas en over enkele dagen is het 5 december. 
Ik mijmer over mijn ervaringen met het feest. 
 
Net als vele andere kinderen werd mij het geloof in Sint Nico-
laas met de paplepel ingegeven. Ik zette mijn schoen, de 
grootste die ik kon vinden, netjes voor de haard in de woonka-
mer. Een wortel en een plukje hooi voor het paard, die eigen-
lijk voor de konijnen waren bedoeld, vulden het schoentje. 
Reeds in de herfst, als het guur en koud werd, gingen de luiken 
voor de ramen ‘s avonds dicht. Ook op Sinterklaasavond waren 
de luiken dicht. Plotseling hoorden wij, mijn oudere zus en ik, 
een heftig gebonk op de houten luiken en we kropen dicht 
tegen elkaar aan. En dan was daar die witte handschoen met 
snoep, dat met een forse zwaai de kamer werd ingegooid. Ver-
dwenen was de angst en als hazen schoten we door de kamer 
om al het snoepgoed te vinden. We hadden niet eens tijd om 
er over na te denken, waarom mijn vader altijd even eerder de 
kamer was uitgegaan. 
Ja, dat waren nog eens tijden. 
 
Het lijkt me beter dat vanaf dit punt deze column niet wordt 
gebruikt op het moment dat de kinderen aan hun welverdien-
de nachtrust willen beginnen en er nog even voorgelezen 
moet worden. 
Bijna alle kinderen moeten namelijk een keer de harde waar-
heid horen. Ook ik moest er aan geloven (eigenlijk moest ik 
van mijn geloof in Sinterklaas en Zwarte Piet af). 
Ik schets even de situatie van zo’n zestig jaar geleden. In de 
woonkamer stonden niet alleen een tafel met stoelen, maar 
ook een divan.  
Een dergelijk meubelstuk kom je nog maar zelden tegen. Het 
was een beklede rustbank met een oplopend hoofdgedeelte. 
Het geheel stond op poten, die door mijn moeder aan het ge-

zicht waren ontrokken door het aanbrengen van een stoffen 
sierstrook, een soort gordijntje als het ware. Zonder het zelf te 
beseffen had zij daar een mooie plaats gecreëerd voor onze 
schoenen, die netjes naast elkaar net achter het gordijntje 
waren geplaatst. Iedereen had zijn of haar eigen stukje onder 
de divan. 
Het zal op een dag eind november zijn geweest dat ik mijn 
schoenen nodig had. Ik graaide achter het gordijntje, maar kon 
ze niet vinden. Kennelijk had iemand er per ongeluk een trap 
tegen gegeven. Ik bukte mij, tilde het gordijntje op en daar 
waren mijn schoenen, een stuk onder de bank. 
Mijn schoenen waren echter in gezelschap van een flink aantal 
pakjes, voorzien van een kleurige verpakking. Ik herkende ze 
meteen: jaren lang lagen dergelijke pakjes in onze schoenen. 
Daar ging mijn droom. Ik besloot om het niet te vertellen, dat 
zou zo sneu voor mijn ouders zijn geweest. 
 
Later hoorde ik van de complottheorie. De buurman ramde 
tegen de luiken, mijn vader droeg de witte handschoen en 
mijn oudere zus voerde al enkele jaren een toneelstukje op. 
Hetzelfde toneelstukje speel ik nu bij mijn kleinkinderen, die 
zich overigens op de rand van een droom bevinden, een 
droom die elk moment uit elkaar kan spatten! 
 
Het wordt tijd voor de berichten vanuit de vereniging. 
Het project OIG-IHD vordert gestaag. Er zijn inmiddels drie 
filmsessies geweest en één van de grootste sessies in de film 
wordt voorbereid. Binnenkort verschijnt callsheet 3. 
Ons nieuwe clublid Han Agterhof heeft te kennen gegeven 
mee te willen doen aan deze productie. Hulde! 
 
Ruud Besjes, onze secretaris, is inmiddels geopereerd aan zijn 
schouder / arm. Nu volgt het (lange) proces van revalideren. 
Veel sterkte Ruud. 
 
Op de NH’63 Interclubontmoeting ontving Videofilmers Velsen 
de derde prijs. Dit was te danken aan 2 films van Katerina 
Schipper en 1 film van Piet en Peter van Eerden. Een fraaie 
schaal in de kleur rood is de gewonnen prijs.  
Tijdens de slotavond op 18 december wordt de schaal uitge-
reikt aan de persoon die voor de eerste periode van deze 
mooie schaal mag genieten. 
Ook wordt op deze avond ’De Stoel’ doorgegeven, die voor de 
26e keer wordt uitgereikt. 
Verdere onderdelen voor deze avond verneemt u nog via de 
mailbox. 
 
Namens het bestuur wens ik u PRETTIGE KERSTDAGEN en een 
GOED NIEUW FILMJAAR toe. 
 
 
Uw voorzitter, Gerard Swets 
 
PS. Donderdag 1 januari 2015 zou onze eerste clubavond zijn 
ware het niet dat het Nieuwjaarsdag is. Op 15 januari starten 
we met de Algemene ledenvergadering. 

 

     

Uit de hamer geklapt  
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Voorzitter Gerard opent de avond met een  hartelijk wel-
komstwoord voor het nieuwe clublid Han Agterhof. 
Vervolgens doet Gerard verslag van het NOVA filmfestival 
2014 in Purmerend.  
 
Op het programma staat het maken van een keuze uit 5 
films, die zijn voorgedragen voor de Interclubontmoeting  op 
23 november in Heemskerk. De films die in aanmerking ko-
men voor vertoning zijn: 
Dansen, dansen en dansen………. van Katerina Schipper 
Liefde is……. van  Katerina  Schipper 
Omkijken naar van Piet en Peter van Eerden 
Vogue alweer van Katerina Schipper 
Peterhof van Herman Schipper. 
De stemming verloopt via handopsteken. De films Dansen, 
dansen en dansen………., Omkijken naar en Vogue, samen 
goed voor 20 minuten, worden uitgekozen. 
 
Er ontstaat een discussie over het geluidsvolume bij de films. 
Bij de ene film is het geluid te zacht, bij een andere film te 
hard. Een kant-en-klare oplossing voor dit probleem is niet 
zo eenvoudig te vinden. Bovendien hebben we te maken met 
verschillende smaken. Wordt vervolgd. 
 
Fred heeft de taak op zich genomen om het Cinefleur film-
festival 2015 te organiseren. We krijgen een door hem ge-
maakte wervende trailer te zien. Bovendien neemt Fred de 
volgende clubavond toegangskaarten mee (1 euro korting in 
de voorverkoop). Een goede manier om zo veel mogelijk toe-
schouwers te krijgen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 
Piet brengt ons op de hoogte van de voortgang van de OIG-
jubileumfilm. Er zijn inmiddels op 2 locaties opnamen ge-
maakt. Om de taken zo veel mogelijk te spreiden is, naast de 

groep die zich al voor deelname heeft aangemeld, uiteraard 
voor ieder ander gelegenheid om mee te doen. 
 
Tot slot zien we de film ELOEIM YAKAR (DEAR GOD). De film 
speelt zich af in Jeruzalem. Een vrouw stopt gebedsbriefjes in 
de voegen van de Klaagmuur. Het ontgaat haar dat ze be-
spied wordt door een man, die als het donker is haar briefjes 
uit de muur haalt en ervoor zorgt dat haar wensen in vervul-
ling gaan. Aan het einde van de film ligt de vrouw in bed met 
een man. 
 
Het klokje van gehoorzaamheid tikt. Het is de hoogste tijd 
om de avond af te sluiten, wat Gerard trouwhartig doet. 
 
Helaas geen tijd meer om over de film na te praten, waar 
tijdens het opruimen behoefte aan blijkt te zijn. Iedereen is 
het erover dat het een bijzonder mooie film is, de moeite 
waard om nog een keer te vertonen, al was het maar om 
erachter te komen wie die man in het bed was ( haar echtge-
noot, tevens dezelfde man van de briefjes of een andere 
man?).  
De film eindigt met het uitstrooien van 2 volle zakken met 
gebedsbriefjes op een begraafplaats. 
(Op internet las ik dat 2 keer per jaar de briefjes die door de 
gelovigen worden achter gelaten in de Klaagmuur weer los-
gepeuterd worden. Een rabbijn ziet er op toe dat de briefjes 
op de juiste manier uit de voegen worden geschraapt. Als de 
duizenden briefjes zijn verzameld dan worden ze begraven 
op de Olijfberg.) 
 

Margreet  

 

     

Verslag 6 november: ‘Selectie films voor Interclubontmoeting’ 

Hierbij heb ik het over TV-presenta-   
toren die het niet voor niets doen, ze 
krijgen er nog voor betaald ook! 
Vooral de dames en heren die kinderen 
of oudere mensen interviewen, bakken 
er in mijn ogen niets van.  
Er worden vragen gesteld als: ‘Ben je 
hier al eens meer geweest?’, ‘Geloof je 
nog in Sinterklaas?’’of ‘Hou je van mar-
sepein?’. 
Vragen waarop alleen maar ja of nee 
antwoorden komen. En dat gaat dan 
zo’n heel programma door. De kijker 
komt niets te weten over de geïnter-
viewden. 
 
Bij de vragen aan ouderen komt er nog 
een extra dimensie bij, het meewarige 
toontje: ‘Gaat het nog een beetje, 
meneer Verswijveren’, ‘Doet het kokkie 
nog een beetje zijn best?’ of  

‘Zo lekker als thuis kunnen ze het hier 
toch niet maken, he?’ 
Ik zou wel eens willen weten waar ze dit 
geleerd hebben. 
 
Het is echter zo simpel als een pet van 
een kwartje. 

Door open vragen te stellen,nodig je je 
gesprekspartner uit veel informatie te 
geven. Dit in tegenstelling tot gesloten 
vragen waarop de ander alleen met "ja" 
of "nee" kan antwoorden.  

Een open vraag is open naar je ge-
sprekspartner. Je geeft hem alle ruimte 
om een antwoord te bedenken. De 
vraag begint met een vraagwoord: 

 Wie 

 Wat 

 Waar 

 Wanneer 

 Hoe 

Een vraag die met één van deze vraag-
woorden begint, is onmogelijk met "ja" 
of "nee" te beantwoorden. De ander 
kan natuurlijk wel proberen een ant-
woord van één woord te geven maar 
meestal lok je met een open vraag min-
stens een hele zin uit.  
Een gesloten vraag begint niet met een 
vraagwoord maar met een werkwoord. 
“Ga je morgen beginnen?” “Wil je hier 
eigenlijk wel werken?” “Moet je niet 
even met Jan gaan praten?” 
  
Het lijkt mij een goed idee om een aan-
tal presentatoren nog maar eens op 
herhaling te sturen. 

Piet van Eerden 

 

     

Veel presentatoren kunnen niet interviewen 
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Gerard opent de avond met mededelin-
gen over de afwezigen. Kees Tervoort 
zit in Dublin, Fred Boeré is ziek en Ruud 
Besjes is vandaag uit het ziekenhuis 
gekomen na een operatie aan zijn arm. 
Over de afwezigheid van Tino Teucher is 
niets bekend. 
 
Er is gisteren (19 november) een gede-
legeerdenvergadering geweest van FAA 
NH63. 
Daaruit zijn de volgende, voor ons we-
tenswaardige punten uit gekomen: 
De komende zondag (23 november) zijn 
we voor de laatste keer in  
“De Jansheeren” in Heemskerk. De film-
zaal is te laag waardoor de ondertitels 
niet goed te lezen zijn. Om kosten te 
besparen, en daarmee een verhoging 
van de contributie te voorkomen, gaan 
we de volgende keer naar het Woon-
zorgcentrum “Bloemswaard” in Hille-
gom. 
 
De interclubontmoeting van a.s. zondag 
(23 november) begint pas om 13:00 
uur. 
Er zijn wel 29 films, maar die zijn bijna 
allemaal kort, waardoor ze in een mid-
dag kunnen worden vertoond en geju-
reerd door de juryleden (één van iedere 
deelnemende club). 
Namens onze club zal Piet van Eerden in 
de jury plaatsnemen. 
Alle deelnemende films zijn te vinden 
op de site van FAA NH63. 
 
Tijdens de gedelegeerdenvergadering 
hebben de meeste clubs weer aangege-
ven wanneer zij de rondreisjury in 2015 
willen ontvangen. Videofilmers Velsen 
zal de rondreisjury op 26 maart ontvan-
gen. 
 
Het officiële programma voor vanavond 
heet: “Groene films”. (films die in het 
montageproces zitten, maar waarvan 
de editor adviezen wil hebben van de 
club). Niemand heeft een groene film 

meegenomen. Wat nog wel speelt is de 
werkfilm van “Het Witte Huis” van Kate-
rina. Margreet en Katerina proberen die 
samen nog te verbeteren en vanavond 
zou een resultaat kunnen worden ver-
toond, ware het niet, dat Margreet door 
een misverstand de nieuwe montage 
kwijt was en opnieuw moest beginnen. 
Zij stelt voor om de film op de volgende 
clubavond te vertonen. Dat kan echter 
niet omdat we dan een gast hebbendie 
komt vertellen, hoe hij zijn eigen muziek 
maakt bij zijn films. 
De werkfilm van “Het Witte Huis” wordt 
nu gepland tijdens de slotavond (18 
december). 
 
Piet heeft weer een dikke box met 
DVD's mee van het “Grand Off” festival 
in Polen. (een internationaal festival 
voor (semi-) professionals). De vorige 
clubavond hebben we daar ook al een 
film van gezien. Nu gaan we kijken naar 
een film uit de categorie beste regie: 
“Wherever the pain comes 
from” (Frankrijk) – regie Khalil Gherti. 
 
De film handelt over een vrouw, die zich 
prostitueert om in haar levensonder-
houd te voorzien. Haar dochter, die ze 
twee jaar niet gezien heeft, staat plot-
seling voor haar. 
De dochter probeert de relatie met haar 
moeder te herstellen en wil van alles 
weten over haar jeugd en wie haar va-
der is. Helaas weet de moeder dit niet. 
Ze weet alleen op welke dag de dochter 
verwekt is, maar door wie? Op verschil-
lende, soms onverwachte locaties vin-
den de discussies plaats, waarmee de 
dochter wat meer inzicht probeert te 

krijgen in haar verleden. 
Uiteindelijk besluit de dochter toch 
weer uit het leven van haar moeder te 
verdwijnen en hiervoor is een fraaie 
oplossing in het scenario gevonden. 
 
Bij de bespreking van de film zijn Ge-

rard, Bouke, Han (ons nieuwe lid) en 
vooral Cor heel enthousiast over het 
vertoonde werk. Cor roemt de regie-
vondsten, maar ook het prachtige ca-
merawerk. Een aantal anderen vindt 
geen aansluiting en zijn blij als Gerard 
de pauze aankondigt. 
 
Piet heeft nog een film van dit festival in 
de planning staan. Deze film valt in de 
categorie beste cinematografy. 
 
Cor wil echter het woord en heeft in de 
pauze enige voorbereiding gedaan. Hij 
heeft een cursus “Art of Editing” op de 
kop getikt en wil daar e.e.a. van verto-
nen met als optie, om dit in het nieuwe 
jaar met enige regelmaat in kleine pluk-
jes te vertonen. De Engels sprekende 
leraar editing gaat uitgebreid in op de 
mogelijkheden van editen en bouwt de 
nodige kennis langzaam op.  
 
Er wordt heel veel gesproken, maar de 
man spreekt rustig en duidelijk en er 
worden regelmatig filmvoorbeelden 
vertoond. De aanwezigen zijn het er 
over eens, dat dit interessante informa-
tie is, mits vertoond in behapbare stuk-
ken van 15 á 20 minuten. 
 
Het voelt voor mij als een verademing, 
als tot slot nog een leuk filmpje wordt 
hervertoond van Anne en Kees in Ban-
doeng, die met een soort klankramme-
laar en heel veel aanwezigen een aardig 

melodietje weten te rammelen.  
 
Heel leuk zijn de reacties van kleine 
kinderen, die knalhard op percussie- 
instrumenten slaan. 
Heerlijk. Ik ga toch weer met een fijn 
gevoel naar huis. 
 
HermanS 

 
 

     

Verslag 20 november: ‘Groene films’ 
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Een eigen huisbioscoop (in aanbouw)  

Degenen die ons huis kennen weten, dat wij twee woonruim-
tes hebben. Eén aan de voorkant (destijds gebruikt als winkel) 
en één aan de achterkant met uitzicht op ons tuintje, waar wij 
normaliter onze dag doorbrengen. Nu ik echter niet meer hoef 
te werken, kreeg ik ook behoefte om af en toe op straat te 
kunnen zien. We plaatsten twee oude tweezits banken in 
treinzit voor het enorme winkelraam en vonden dat dat best 
aardig stond en je daar leuk zit met uitzicht op de weg. Inmid-
dels staan daar nieuwe banken. 

Deze ruimte was echter in de loop der jaren verworden tot 
een soort extra opslagruimte. 
Dat wilden we wel veranderen. Toen Katerina in augustus en 
september 5 weken naar Rusland was, heb ik de stoute schoe-
nen aangetrokken en alles wat ik daar kwijt wilde naar de 
kringloop danwel de huisvuilcentrale gebracht. 
 
In onze achterwoonkamer had ik altijd al een filmscherm van 2 
meter breed hangen, waarop ik dan met een beamer kon pro-
jecteren. Maar door aanschaf van een ander bankstel werd het 
installeren van de beamer zo complex, dat het eigenlijk niet 
meer gebeurde. Toch hadden we wel behoefte aan groot pro-
jecteren van films. 
 
Daarom hebben we besloten, om in de voor-woonkamer een 
projectiemogelijkheid te creeëren. De wand achter het scherm 
is zwart geschilderd en een wand links naast het scherm is 
donker gemaakt (met donker parket). Op deze wanden 2 x 3 
filmposters, die kunnen worden uitgelicht met 2 dimbare 

spots.  
Als het scherm naar beneden wordt getrokken, worden 3 film-
posters aan het oog onttrokken en ontstaat een volledig zwar-

te 

wand met een groot wit scherm. Het is nog de bedoeling om 
rechts naast het filmscherm een verduisterend gordijn te ma-
ken, wat dan tevens het woongebied van het “theater” gebied 
afschermt. Maar is er een grotere groep aanwezig (FreeAction) 
dan kan het gordijn open en iedereen het scherm zien. 
We kochten ook een nieuwe HD beamer van het Merk B&Q 
(een submerk van Siemens). Onze vorige beamer was ook van 
dit merk en is uitstekend bevallen. De beamer (bij een huis-
bioscoop spreek je van “projector”) heeft nu een vaste plaats 
aan het plafond. 
Ook kochten we 2 BluRay spelers (één europese en één russi-
sche) i.v.m. de regiocodes van DVD's en BluRays (de helft van 
onze DVD's komt uit Rusland. Die bekijken we in de Engelse 
taal). Voor het geluid wilde ik een nieuw surround systeem 
kopen en had ik leuke setjes van Samsung gezien van rond de 
300 euro (5.1 systeempjes (= 2 front + 1 midden + 2 achter-
grond + 1 bas)). Maar uiteindelijk was ik toch 6 x zoveel kwijt 
met een prachtige set, gekocht bij een echte HiFi specialist (na 
een overtuigende demo in de winkel). 
Omdat tegenwoordig alle BluRay en HD beamers (ook in een 
populaire prijsklasse) meteen ook 3-D zijn, kunnen we nu ook 
(met speciale brillen) 3-D kijken. Toch wel een aardige ervaring 
als bij de film “Noach” de vogels achter uit je kamer, over je 
hoofd naar de ark vliegen. 
 
Over dat 3-D nog even het volgende: 
We hebben nu een stuk of 5 films in 3-D (die overigens ook 
gewoon 2-D kunnen worden bekeken). Ik merk echter bij het 
kijken in 3-D, dat ik vooral kijk naar het effect van de diepte-
werking en minder naar het verhaal op zich. Misschien komt 
dat omdat het nieuw is, maar feit is dat ik lang niet alle films in 
3-D wil hebben. 
 
De combinatie van een film op het grote scherm en het Dolby 
geluid, wat per kanaal vanaf de DVD komt en de boxen aan-
stuurt, is echter overweldigend. Het regent pijpenstelen in je 
kamer en je blijft toch droog! Nee...we hebben nog geen 
klachten van de buren gehad. 
 

Tekst en fotos: Herman Schipper 
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Met films van Ann Bens, Theo Slagter, Bob van der Kolk, Jos Mol en Dick Ham vergaarde Saenden 153 punten in Cultureel Centrum 
De Jansheeren. 
Daarmee eindigde zij boven De Ronde Venen en Videofilmers Velsen. 

V.l.n.r. Franka Stas (De Ronde Venen), Gerard Swets (Videofilmers Velsen) en Huub Kersten (Saenden) 

 
 

     

Interclubontmoeting  

Om de twee  jaar ontmoeten de vijftien bij NH’63 aangesloten 
clubs elkaar in artistieke wedijver tijdens de Interclubontmoe-
ting.De clubs mogen maximaal 3 films inschrijven die geza-
menlijk niet langer dan twintig minuten mogen duren, nooit 
eerder op een NH’63-festival zijn vertoond en niet ouder zijn 
dan twee jaar. 
Het projectieteam vertoonde 29 films voor de ca. 70 bezoe-
kers. 
 
Iedere deelnemende club levert een jurylid, maar deze mag 
natuurlijk niet de films van zijn/haar eigen club jureren. 
De jury kende een 1e, een 2e en een 3e prijs toe. 
 
Deze keer waren dat schalen, gemaakt van enah lempung, 
roodbruine aarde uit de tweede en derde aardlaag. 
Nadat de schalen gebakken zijn, worden ze versierd met een 
patroon van gekleurde stukjes glas. 
 
Saenden mocht, naast de 1e prijs, ook de wisselbeker tot de 
volgende Interclubontmoeting mee naar huis nemen. 
 
 

De Ronde Venen 
heeft met Peter 
Bastiaanse, Ton 
Boxhoorn en Fran-
ka Stas de 2e prijs 
gewonnen en onze 
club behaalde met 
Katerina Schipper 
en Piet en Peter 
van Eerden de 3e 
prijs. 

Videofilmers Velsen had mij afgevaardigd als jurylid. 
 
Mijn voorkeursfilms waren ‘Het dak op’ van Ton Zeegers 
(AMFI’66). Een reportage waarin een enorme kraanwagen op 
het dak van een gebouw werd gehesen. Een spannende klus! 
 
‘Welcome to my World’ van Peter Bastiaanse (De Ronde 
Venen’. Een groepje kanovaarders durft het aan om onder 
slechte omstandigheden een bezoek te brengen aan een ijs-
landschap. Pinquins, zeehonden en zelfs walvissen kruizen hun 
koers (pad). Vooral het auditief reageren van de deelnemers 
verhoogt de spanning en het amusement! 
 
‘Kiplekkere bofkippen’ van Peter Versluis  (individueel lid) is 
een kostelijke film waarin kippen tot het letterlijke einde door-
gaan. Goed gemonteerd op meerdere geluidslagen! 
 
De presentatie was weer in de goede handen (voice) van Kees. 
De vele Velsenmedewerkers + Gerard van Schie en Sjaak Vrie-
ling hebben NH’63 weer een gezellige filmdag bezorgd! 
 
We namen afscheid van De Jansheeren dat ons een aantal 
jaren zeer gastvrij heeft ontvangen. 
Op zaterdag 2 mei weer een NH’63-festival, maar dan in de 
grote zaal van Woonzorgcentrum Bloemswaard in Hillegom. 

  
Tekst en foto’s: Piet van Eerden 
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Met bijdragen van 
Piet van Eerden, Margreet sChaafsma, Herman Schipper en 
Gerard Swets 
 
Foto’s 
Piet van Eerden, Herman Schipper 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 

 

 

 

 

 

  
4 december : Herman Rammers maakt zelf de muziek bij  
    zijn films. Hij komt vertellen hoe hij dat  
    doet. 
 
18 december : slotavond 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

Mijn film is eerst geboren in mijn hoofd, gaat dood op papier, herleeft door de echte mensen en objecten die ik gebruik, die weer 
doodgaan op de film, maar door het plaatsen in een bepaalde volgorde en geprojecteerd op een scherm weer herleven als 
bloemen in het water.  
 

Robert Bresson                                                                                              

 
 

     

Over twee doden en drie geboorten  


