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Waar hebben we het over?  

 

Tijdens de jaarvergadering werden de gebruikelijk onderwerpen behandeld. Het bestuur werd herkozen, de financiën zijn behoor-
lijk op orde, het ledenaantal is met 1 lid toegenomen en in het beleidsplan werd uiteengezet dat er 3 belangrijke pijlers zijn voor 
het komend jaar: 
 
1. Het ontwikkelen van nog meer kwaliteit in de film. 
2. 10% meer leden (2) ultimo 2015 ten opzichte van 1 januari 2015. 
3. Het gezamenlijk produceren van een speelfilm. 
 
Zo gezegd … zo gedaan? 
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Bij het uitwerken van een nieuw 
idee voor een film begint iedereen 
met een lege pagina. Soms zit er al 
van alles in het hoofd, maar nog 
geen letter op het papier. 
 
Schrijver dezes heeft elke maand 
zo’n lege pagina op het beeld-
scherm. Soms is er al een heel ver-
haal of thema in het hoofd ont-
staan. Dan is het een kwestie van 
het hoofd leeg maken en in hetzelf-

de tempo het beeld vullen. 
Deze keer is al een paar weken mijn hoofd angstig leeg en 
blijft ook het beeldscherm witter dan wit. 
 
Met de deadline in mijn nek ga ik toch proberen er iets zin-
nigs van te maken. 
 
 
Zoals u wellicht weet zijn de voorzitter en penningmeester 
van Videofilmers Velsen één persoon, echter met twee heel 
verschillende persoonlijkheden. 
 
Beide taken worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, de 
eerste met bluf en de andere met uiterste nauwkeurigheid. 
 
Aan het begin van het jaar gaat mijn voorkeur uit naar de 
penningmeester, die het saldo van de bankrekening gestaag 
ziet stijgen met contributies en donaties. 
Een aantal donateurs schrikt er niet voor terug om zelfs 
meer donatie over te maken dan het minimale vastgestelde 
bedrag van € 15. Van dat soort bijschrijvingen wordt uw pen-
ningmeester heel vrolijk. 
Na half februari , als iedereen wellicht heeft betaald, worden 
de financiële zaken weer routinematig en probeert de pen-
ningmeester de vinger zoveel mogelijk op de knip te houden. 
Derhalve geen verkeerde eigenschap. 
 
Meer heeft de penningmeester op dit moment niet te mel-
den. Hij kan amper een kwart van de pagina vullen en de 
voorzitter moet de rest van de column maar vullen. 
 
 
Zoals u wellicht weet ben ik minder fysiek dan ik zou willen, 
maar daar komt nu dan eindelijk verandering in. 
De heren doktoren dachten dat het doorzakken van mijn 
linkerbeen bij het lopen een kwestie van onwillende spieren 
was. Bij de laatste röntgenfoto is er echter een kentering 
ontstaan en is de linkerheup een stuk slechter geworden dan 
op de foto van een jaar geleden. 
En dan opeens is de denkbare kogel door de eveneens denk-
bare kerk. Ik krijg (binnenkort) een heupoperatie, die wel 
zo’n 4 maanden revalidatie kan duren, misschien iets korter 
of iets langer.  
 
Erg lastig voor een voorzitter. Ik heb er echter het volste ver-
trouwen in dat zonder mijn aanwezigheid de zaken goed 
worden geregeld, misschien wel beter. 

 
Al weer enkele jaren hebben we een in het slop geraakte 
traditie weer op de rails. Deze traditie is het houden van de 
Algemene ledenvergadering op de eerste clubavond van het 
nieuwe jaar. Vorig jaar was dat op 2 januari en dan is het 
hard werken voor de secretaris met zijn jaarverslag en de 
penningmeester met zijn cijfertjes in euro’s. 
 
Al meer dan 2000 jaar valt de clubavond elk jaar 1 dag eer-
der en dus is het op 1 januari de eerste donderdag in een 
oneven week. Op een dergelijke dag vervalt natuurlijk het 
clubgebeuren en hebben we 14 dagen later de eerste club-
avond. 
Dat is dan ook meteen de uiterste datum, waarop onze tradi-
tie kan worden voortgezet. Secretaris en penningmeester 
hebben dan zeeën van tijd. Een goede reden om het maken 
van de verslagen uit te stellen en uiteindelijk moet er dan 
toch net zo hard worden gewerkt als een ALV op 2 januari. 
 
In de komende jaren gaan we in een periode van 10 jaar 
weer naar een donderdagavond op 2 januari. 
 
 
Het maken van een (nieuwe) clubfilm binnen een periode 
van minder dan 2 maanden staat nu als belangrijkste item op 
het programma. Lukt het niet om in zo’n korte tijd de kwali-
teit te leveren die men van onze club gewend is, dan mist de 
film het clubkampioenschap op 26 maart. 
 
Wanneer het wel binnen de gestelde tijd lukt, is het ook 
meteen een goede oefening voor de NH’63 opdracht van dit 
jaar, waarin we slechts 1 maand hebben om een film te ma-
ken. Van idee tot de laatste knip in de montage in 30 dagen. 
 
 
Zondag 1 februari ga ik met een aantal leden van de club 
naar het Cinefleur filmfestival 2015. Al jaren niet geweest en 
dat is toch jammer voor een festival dat zo dichtbij wordt 
georganiseerd. 
In het verre verleden ben ik jurylid van Cinefleur geweest en 
dan beleef je het weer anders dan als kijker in de zaal. 
 
 
Uw voorzitter / penningmeester,  
Gerard Swets 
 
 

 

     

Uit de hamer geklapt  
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CINEFLEUR 
Voor de 41e keer werd het Cinefleur Filmfesti-
val gehouden. Videogroep Close- Up uit Haar-
lem fungeerde op zondag 1 februari als gast-
heer in De Zoete Inval in Haarlemmerliede. 
Er was aardig veel voorpubliciteit gegeven en 
dat resulteerde in een gezellige volle bak. 
 
Franka Stas presenteerde het programma. Ze 
werd voor de pauze dwarsgezeten door een 
“ploppende” microfoon. 
Achter mij mompelde iemand: ‘Haal er maar 
wat laag uit.’ 
Na de pauze alles OK. 
 
De jury , Steven Geldof, Sjuul Schaepkens en 
Rob van de Pieterman, had de films van de  4 
deelnemende clubs vooraf gejureerd. 
 
De club met de meeste punten, AMFI’66, 
werd door hen aangewezen als de beste club. 
 
De prijs voor de beste film ging naar ‘Scratch 
Muziekdagen Leiden 2014’ van Joop Mosterd 
e.a. van de Leidse Video en Smalfilmliga. 
Een uitstekend gemonteerde film over samen-
werkende musici en zangers. 
Maar wat is in dit kader de betekenis van 
‘Scratch’? 
 
Een korte zoektocht via Google leerde mij:  
 

Scratch komt van de Engelse uitdrukking ‘to 
start from scratch’ ofwel ‘met niets beginnen’. 
En dat is precies wat dit evenement is: samen 
met zo’n 1000 andere muziekliefhebbers uit 
alle delen van het land op één dag een muziek-
stuk instuderen en ’s avonds uitvoeren voor 
publiek. 
 
Dat komt overeen met de ‘blanco bladzijde’ 
waar iedere schrijver van een boek of een sce-
narioschrijver mee begint. 
 
En zo ben ik weer terug in De Zoete Inval. 
Complimenten voor de organisatie o.l.v. Fred 
Boeré.  
 
Na nog wat leuke gesprekjes stond de auto 
van Gerard te trappelen om ons naar huis te 
zoeven.  
 
Fijne middag gehad! 
 
 

 

PILOT NOVA ACADEMIE 
 

De educatiecommissie van de NOVA s al een 
hele tijd, in wisselende samenstelling, bezig 
om grip te krijgen op een heel lastig probleem: 
hoe kunnen we het best de bestaande kennis 
over film maken vastleggen en overdragen, en 
hoe bereiken we naast de huidige NOVA-leden 
ook een nieuw publiek. De technische moge-
lijkheden zijn enorm toegenomen en het inter-
net maakt het bereik ongekend.  
 
Het plan is om een NOVA-Academie (denk aan 
De Wereld Draait Door Academie) op te zetten 
waarin diverse afleveringen over verschillende 
aspecten van film maken opgenomen gaan 
worden. De grote kennis over film maken die 
bij NOVA leden aanwezig is, kan op die manier 
vastgelegd, uitgebreid en toegankelijk ge-
maakt worden. Het is uiteraard een enorme 
uitdaging om een manier te vinden die voor 
zowel NOVA leden als voor aspirant/
toekomstige leden inhoudelijk sterk én aan-
trekkelijk is.  
 
Elke aflevering van de NOVA Academie (die 
door verschillende NOVA leden met hun speci-
fieke expertise zal worden gemaakt) zal be-
staan uit 3 onderdelen die onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn:  
- een korte film van max.15 minuten waarin de 
over te dragen kennis filmisch wordt aangebo-
den. De film gaat alleen over de essentie, de 
basisprincipes, en is zeker niet uitputtend,  
- een uitgeschreven lesprogramma, download-
baar vanaf de NOVA website als pdf,  
- een les in praktijk, minstens 1x per jaar er-
gens in Nederland over dit onderwerp, door 
de maker(s) van de bewuste aflevering.  
 
De NOVA-Academie zal zoveel mogelijk onder-
delen van het film maken gaan bestrijken. De 
droom is dat we over een paar jaar een Acade-
mie hebben boordevol kennis, toegankelijk en 
dynamisch, bij de tijd en met een uitstalkast 
aan korte heldere films over de meest uiteen-
lopende onderwerpen.  
 
Co Vleeshouwer en Franka Stas hebben een 
eerste academie-aflevering gemaakt over 
cameraregie. Co ontwikkelde deze cursus al in 
2007 en samen hebben zij de cursus de afgelo-
pen jaren in de praktijk verder ontwikkeld en 
overdraagbaar gemaakt. 
De educatiecommissie heeft deze pilot  gepre-
senteerd in Hilversum.  
 
Kees Tervoort, Cor van der Plaat en Piet van 
Eerden waren daarbij aanwezig. 

JUBILEUMFILM 
OIG-IHD 

Het team dat haar medewerking 
verleent aan het maken van de 
jubileumfilm ter gelegenheid 
van het 50-jarig jubileum van 
OIG-IHD heeft ongeveer 2/3 deel 
van het benodigde materiaal 
geschoten. 
 
Zo werden o.a. opnamen ge-
maakt tijdens de feestmiddag in 
het Maritiem College, in zwem-
bad de Heerenduinen, tijdens de 
Soosavond, bij de Handwerk-
club, in de Verkoopwinkel, bij de 
Bouquetmiddag, enz. enz. 
 
De montage is ook in volle gang 
en het wachten is nu even op de 
restauratie van de ontvangsthal 
van “In de Abeel”. 
 
Het is de bedoeling dat we aan 
het eind van de maand nage-
noeg alles hebben opgenomen. 
Dan volgen uiteraard het schrij-

ven en opnemen van de voice 
over, de montage, de muziek-
keuze, enz., enz. 
 
Kortom, we hebben nog heel 
wat te doen! 
 
 
 
 

 

 

     

Daar waren we bij ...  

 

     

Daar waren we bij ... 

 

Margreet in actie 
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Het ondertitelen van films is een precieze klus 

SPOTTEN 
Goed gespotte ondertitels volgen het ritme van scènes, dialogen en beeldwisselingen, zodat ze soepel door de kijker 
kunnen worden gelezen. Het is irritant als titels te vroeg of te laat in beeld komen, of enkele frames voor of na een 
beeldwisseling. Dan krijg je een onrustig totaalbeeld. In- en outcues kunnen op 1/25e van een seconde nauwkeurig 
worden bepaald. 
  
Om tot een adequate spotting te komen, zijn er enkele basisregels waaraan de vertaler zich moet houden. Deze basis-
regels zijn regels waar je bij het spotten altijd op moet letten en waar slechts in uitzonderlijke gevallen van wordt afge-
weken. Als je volgens deze regels spot, krijg je in principe een adequate spotting. 
  
Basisregels 
- Een titel staat minimaal 1:10 en maximaal 7:00 seconden in beeld (1 regel = 3 seconden, 2 regels = 6 seconden 
(maximaal 7)). 
- De incue ligt altijd iets voor de spreker begint (± 3 frames), nooit erna. 
- De outcue ligt altijd na het moment dat de spreker ophoudt, een titel is in beeld zolang er wordt gesproken en ver-
dwijnt pas na een uitlooptijd van ¼ tot ½ seconde (6 tot 12 frames). 
- Komt er na een normale uitlooptijd van ¼ tot ½ seconde minder dan 1 seconde tussenruimte voor de volgende titel, 
dan moeten de titels aansluiten, dus met 3 frames tussenruimte (de maximale uitlooptijd is dus 1½ seconde, gerekend 
vanaf einde stem). 
- Een outcue gaat nooit over een scènewisseling heen (als de spreker tenminste voor de scènewisseling is uitgespro-
ken). 
- Als een titel over een beeldwisseling heen gaat, dan met minimaal 10 frames. 
- Streef naar ideale leestijd (per regel tekst mag je enkele tekens voorbij het pijltje). 
  
Toelichting 
Bij doorlopende dialogen moeten alle titels op het juiste moment in beeld komen. 
De incues liggen vast, een incue mag niet verschoven worden voor de outcue van de voorgaande titel. Met outcues 
heb je vaak speling. 
We proberen ook nog rekening te houden met beeldwisselingen, maar het spotten op beeldwisselingen is onderge-
schikt aan de basisregels. 
Maak eerst een goede indeling en correcte spotting en kijk dan pas of je rekening kunt houden met beeldwisselingen. 
Ga nooit een incue een seconde vervroegen omdat daar een beeldwisseling zit. Laat nooit een titel op een beeldwisse-
ling uit beeld verdwijnen terwijl de spreker nog spreekt. Geef nooit een titel een te korte leestijd om ‘m op een beeld-
wisseling te laten verdwijnen. Laat je indelingen niet bepalen door beeldwisselingen. 
Over het aansluiten of (bij 1 seconde of meer tussenruimte) niet-aansluiten: ga geen outcues en zeker geen incues ver-
schuiven om precies op 1 seconde tussenruimte uit te komen. 
  
Beeldwisseling en scènewisseling 
Een beeldwisseling is een overgang van een opname met de ene camera naar een opname met een andere camera 
binnen dezelfde scène. Als twee mensen bijvoorbeeld een gesprek voeren (zelfs al is dat een telefoongesprek waarbij 
ze allebei in een andere ruimte staan), zie je steeds wisselend de sprekers in beeld. 
Een scènewisseling is ook een beeldwisseling, maar dan van de ene scène naar de andere scène, bijvoorbeeld van een 
ruzie in een kantoor naar een achtervolging op straat. Bij goed gesneden films lopen de dialogen vaak synchroon met 
beeld- en scènewisselingen. Het is vaak mooier om de ondertitels bij beeldwisselingen in en uit beeld te laten gaan, 
dan krijg je minder ‘geflits’. 
Een scènewissel is een harde beeldwissel: hier mag een titel nooit overheen gaan. 
  
Incue en beeldwisseling 
- Als er vlak voor een incue een beeldwisseling zit, kun je eventueel de incue naar voren smokkelen tot de beeldwisse-
ling als het om maximaal 5 frames gaat. Ga je de incue nog meer vervroegen, dan wordt het storend: de kijker ziet al 
een titel terwijl er nog niets wordt gezegd. 
- Als er vlak na een incue een beeldwisseling komt, verander je niets aan de incue. Die blijft iets (± 3 frames) voor het 
moment van de stem. Alleen als het om 1 of 2 frames verschil gaat (slordige montage), mag  
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je de incue op de beeldwisseling zetten. 
  
 Outcue en beeldwisseling 
- Als er een beeldwisseling vlak na de outcue komt, kun je de outcue daarop zetten door ‘m iets meer frames te geven. 
Zorg er wel voor dat je nooit meer dan 1½ seconde uitloop geeft en dat de titel nooit langer dan 6, hooguit 7 seconden 
in beeld staat. 
- Ga (na goed comprimeren) uit van de ideale leestijd. Als er een beeldwisseling vlak vóór de outcue zit, kun je de out-
cue ietsje vervroegen (uiteraard nooit voor einde stem). Zorg dat je titel nog lang genoeg in beeld staat. Als je titel aan 
de krappe kant in beeld staat, kun je beter over de beeldwisseling heen gaan met minimaal 10 frames. Hou wel de ba-
sisregels aan. 
  
Opmerkingen 
- Een titel met een ingewikkelde inhoud (a.) vraagt naar verhouding meer leestijd dan een even lange titel die makkelij-
ker leest (b.). 
  

a.     Niemand heeft nooit ongelijk. 
b.     De godsdienstleraar is ontslagen. 
  
- Een titel met veel kleine woordjes vraagt meer leestijd dan een even lange titel met langere woorden: 
  
Ik ben dat op-en-neer-geloop                            De luchtvaartmaatschappijen 
van jou nu wel goed zat.                                    verlagen hun tarieven. 
  
- Bij doorlopende, aansluitende titels van één spreker kun je vaak tijd afsnoepen van de ene titel ten behoeve van de 
aangrenzende titel door een niet vertaald stukje (een naam of een kuchje) dat net tussen beide titels in valt bij de tij-
darme titel te timen. 
- Een korte reactie (Yes, thanks, sure) kun je vaak beter niet vertalen, je kunt de tijd bij de ondertitel trekken van dege-
ne die de reactie ontlokte. 
- Namen aan het begin of het eind van een titel die al bekend zijn, hoeven niet meer vermeld te worden, maar kun je 
(moet je) vaak mee-timen. In films kunnen personages wel beter eerst geïntroduceerd worden, noem hun namen dan 
in het begin. 
  
Als je je aan de basisregels houdt, zit je al snel in de buurt van de ideale spotting. 
Natuurlijk zijn er altijd situaties te bedenken waarin je van de regels moet afwijken. Elke ondertitelaar moet in die ge-
vallen zelf een oplossing bedenken. 

 

Cor en Han in actie voor de OIG-IHD-jubileumfilm 
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Verslag 29 januari: ‘Bespreken scenario clubfilm + Binnenkort in dit theater’ 

 

 

 
Het maken van een film is zoiets als het leven verbeteren; je rangschikt alles zoals het jou het beste uitkomt. 

Je gaat verder met de spelletjes uit je jeugd en construeert een nieuw stuk speelgoed 
dat tegelijkertijd een vaas is waarin je—alsof het een boeket bloemen was— 

de gevoelens en gedachten schikt die je nu hebt, of altijd al had. 

 

     

Met Het Witte Huis op de internationale toer 

Ieder voorjaar worden op het BIAFF (British International Film 
Festival) de beste Engelse en buitenlandse amateurfilms en au-
diovisuele producties vertoond.  
 
Deze keer wordt het festival van 17 - 19 april gehouden in 
Sittingbourn, Kent. 
 
Om onze clubfilm op tijd in te kunnen schrijven, zijn GerardS en 
ik naar Ben Tucker in Hendrik Ido Ambacht geweest om de voice 
over in Nativ Engels in te laten spreken. 
Ben is een kennis van Iris en Jan Schoonen en hij was meteen 
bereid om op zeer korte termijn mee te werken. 

De opname is perfect verlopen en enkele dagen later had Cor de 
voice over en de ondertitels keurig in de film aangebracht. 
 
Zoals u elders in Beeldspraak kunt lezen ging de Engelse versie 
op de clubavond van 29 januari in première. 
Een heel aparte belevenis en we zijn er van overtuigd dat deze 
metamorfose een toegevoegde waarde geeft. 
 
Deze Engelse versie zal ook worden vertoond tijdens het UNICA 
Festival in St.Petersburg. 
 
Piet van Eerden 

Voorzitter Gerard opent de 
avond met de mededeling 
dat vanwege ziekte en de 
weersomstandigheden 
enkele leden niet aanwezig 
kunnen zijn. Er is ook 

niemand jarig; dus moeten de 11 aan- 
wezige clubleden de consumptie voor 
eigen rekening nemen. En, door de afwe-
zigheid van Marijke,  ook geen versnape-
ringen zoals warme worst, een slaatje of 
een gekookt eitje. Je zou haast zeggen 
dat het een saaie avond zal gaan wor-
den! Nou, dat valt reuze mee. 
 

De avond staat in het teken van de te 
maken nieuwe clubfilm.  
Piet heeft een script geschreven. Ik wil 
hier op dit moment niet te veel, of beter 
gezegd helemaal niets, over verklappen. 
Wat wel gezegd mag worden is, dat de 
aanwezige leden niet afwijzend reageer-
den. 
Piet zal het verhaal nog nader uitwerken.  
Het is, zal ik maar zeggen: “Heet van de 

Naald”. 
 

Na de pauze word de clubfilm „Het Witte 
Huis” vertoond, maar dan met Engelse 
voice over en Engelse ondertitels. 
De uitvoering word positief ontvangen. 
Het lijkt ook net of de Engelse 
„uitvoering” beter tot zijn recht komt. 
 

Piet vertoont enkele gemonteerde 
hoofdstukken van de jubileumfilm voor 
OIG-IHD en geeft een toelichting op de 
gang van zaken. 
 

Cor laat tenslotte een deel van de ge-
downloade Engelse versie van ‘The Art of 
Editing” zien. 

 
 
 
 
 

Auteur Norman Hollyn licht hierin het 
fenomeen ‘Inhoudelijke montage’ toe.  
Het is de bedoeling deze presentatie     

regelmatig een kwartiertje met elkaar 
door te nemen. 

I.v.m. de taalbarrière zal Cor daarbij een 
toelichting in het Nederlands geven. 
 
Tekst Tino  
Foto’s Piet 

 

 

     

Wat François Truffaut ervan vindt 

Vorig jaar overleed Marjo Vlaming, in de 
zeventiger jaren secretaris van onze club. 
Een nichtje van haar bracht tijdens de 
clubavond nostalgische apparatuur en 
smalfilms die zij en haar vader in het verle-
den maakten. Piet zal de smalfilms inven-
tariseren en desgewenst voor de familie 
laten kopiëren. 
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Colofon 

 
 
 

 
 

 

Agenda Velsen en omstreken 

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

 

 
 
 12 februari :  films van leden + stand van zaken jubileum 
     film OIG-IHD en clubfilm 
 
26 februari :  interviewtechniek  
 
  7 maart :  NOVA Federatieraad Bodegraven 
 
12 maart :  selectie films voor clubkampioenschap +  
     première clubfilm 
 
26 maart :  clubkampioenschap met Rondreisjury 
 
  9 april : filmen met de mobiele telefoon  
 
11 april : jurering vooraf NH’63 
 
23 april : hoe maak ik een lipdubfilm 
 
  2 mei  : Regiofestival NH’63 in Bloemswaard Hillegom 
 
  7 mei  : gastspreker met eigen films 
 
  9 mei  : NOVA 1-minuut Filmfestival in Rijssen 
 
21 mei  : UNICA-films 
 
  4 juni  : slotavond 1e helft filmseizoen 
 
5 tot 13 sept. : UNICA Festival in Sint Petersburg 
 
10 september:  
 
24 september:  
 
  4 oktober : Nationaal Speelfilmfestival Sneek 
 
  8 oktober : 
 
22 oktober : ‘In de hoofdrol’ met Guido Haesen 
 
31 oktober : NOVA Federatieraad in Bodegraven 
 
  5 november : 
 
7 en 8 nov. : NOVA Filmfestival in De Maaspoort (Venlo) 
 
19 november:  
 
28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Hillegom 
 
  3 december : 
 
17 december : slotavond 
 
 
 
 

 


