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Juffrouw Molly weer op stap in Wijk aan Zee
Zes jaar geleden glipte de
nauwelijks een paar maanden oude poes Molly het
ouderlijk huis in Wijk aan
Zee uit. Loek, haar baasje,
hoorde of zag sindsdien
niets meer van haar!
Enkele weken geleden bezorgde de dierenambulance
haar echter bij Loek, ondertussen onze buurman in Beverwijk. De chip stond nog
op zijn naam. Molly was kennelijk weer op stap gegaan
en de weg kwijtgeraakt.
Loek had ondertussen 2 katten en een hond en deze
accepteerden het mooie lellebelletje niet. Pontificaal
gingen zij voor het voerbakje
en de kattenbak zitten.
Een opsporingsbericht op
Facebook leverde geen resultaat op en juffrouw Molly,
zo hadden wij haar tijdelijk
genoemd, werd ondergebracht in het Kerbert Asiel in
IJmuiden.
Molly is dermate lief en mooi
dat ze, volgens de dienstdoende assistente, niet langer dan veertien dagen in
het asielzoekerscentrum zal
blijven!
Het ga je goed!
Je personeel
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Uit de hamer geklapt
De seconde is de internationale
standaardeenheid van tijd.
Zij is gedefinieerd als de duur
van 9 192 631 770 perioden van
de straling die correspondeert
met de overgang tussen de twee
hyperfijnenergieniveaus van de
grondtoestand van een
133
cesiumatoom in rust bij een
temperatuur van 0 K.
Als u bovenstaande definitie
heeft overleefd, hoeft u zich verder geen zorgen te maken.
De rest van mijn column is kinderlijk eenvoudig.
Tijd, we hebben er allemaal mee te maken.
Laatst ontving ik via de mail een aantal alleraardigste
definities van tijd, die ik u niet wil onthouden.
Een student die gezakt is voor zijn eindexamen, weet
wat een jaar betekent.
Een moeder die vroegtijdig haar kind kreeg, weet wat
een maand betekent.
De uitgever van een weekblad weet wat een week betekent.
Een verliefd paar dat niet kan wachten om elkaar weer
te zien, weet wat een uur betekent.
Iemand die juist het vliegtuig, de bus of de trein heeft
gemist, weet wat een minuut is.
Iemand die ternauwernood een ongeval heeft overleefd,
weet wat een seconde is.
Iemand die net een zilveren medaille heeft gewonnen,
weet wat één honderdste van een seconde is.
De moraal: ondanks een waterdichte definitie van tijd,
heeft iedereen zijn of haar eigen belevenis van tijd.
Ook uw voorzitter, als schrijver van deze column, denkt
regelmatig dat het eind van de maand nog heel ver weg
is en dat er dus nog voldoende tijd is om zijn column te
maken en in te leveren.
Onze hoofdredacteur, Piet van Eerden, is echter een
harde en heeft regelmatig, volgens mijn normen, een
veel kortere maand tot zijn beschikking. Dat moet natuurlijk ook wel om het aantal van 10 uitgaven per jaar
te halen.
Elke ochtend, na het ontbijt, maak ik een planning van
de beoogde werkzaamheden voor die dag.
En elke avond, net voor het slapen gaan, besef ik dat
plannen niet in mijn genen zit.
Zo ben ik al een week bezig om de laatste Beeldspraak
aan onze website toe te voegen. Geschatte tijdsduur:
ongeveer 15 minuten. En toch komt het er niet van.
Laatst had ik op een ochtend de computer gestart en
dan staan er 2 werkzaamheden vooraan: even kijken op
mijn bankrekening, je weet tenslotte nooit of er iemand
zo vriendelijk is om er geld op te storten, en de e-mail
controleren. Vooral bij het lezen van de e-mails kan het
zomaar gebeuren dat er direct gereageerd dient te worden op verzoeken.

Uiteindelijk was taak 3 aan de beurt; de website.
Bijna direct na het ingaan van taak 3 werd ik gebeld
door een bestuurslid van een andere vereniging. Hij had
een spoedklus en probeerde deze door te geven met de
mededeling ”jij bent daar veel beter in”. En voor ik het
besefte zat ik 50 kopieën te maken van een pdf waar
nog een clublogo aan toegevoegd moest worden. Bij
kopie 21 was het rood op en werd de desbetreffende
cassette verwisseld. Bij kopie 30 was de zwarte cassette leeg. En de tijd liep maar door.
Enfin, om kort te gaan was het etenstijd, en Ank is daar
heel strikt in, toen ik weer met taak 3 wilde doorgaan.
En dan ‘s middags weer de specialist bezoeken, die wil
weten hoe ik me voel; ja, dan zeg je natuurlijk niet dat je
eigenlijk liever taak 3 had afgemaakt. Nee, dan zeg je
heel vriendelijk dat het redelijk tot goed met me gaat. Ik
zeg ’redelijk’ erbij om te voorkomen dat de beste man
mij niet meer serieus neemt.
Tijd, ik ben er altijd mee aan het klooien.
Planning, ik blijf er aan werken om het onder de knie te
krijgen.
Zo ook vandaag, vrijdag 27 februari, ligt mijn planning
voor het middaguur al in duigen.
Let op: deze dag is van groot belang voor latere represailles.
Medio december 2014 werd ik aangewezen als reserve
jurylid voor NOVA-Noord voor de jurering op 27 en 28
februari 2015. Sinds die datum is er het één en ander
met mijn lichaam gebeurd.
Vandaag kreeg ik rond de klok van 10 uur het telefonisch bericht dat alle drie de juryleden aanwezig waren.
Mijn zucht van verlichting oversteeg de grens van toelaatbare decibels. Door mijn ziekenhuisopname wegens
de griep was een reeds gemaakte afspraak met de specialist namelijk verplaatst naar 27 februari en deze afspraak was niet in mijn agenda gekomen.
Omstreeks half 1 kwam er echter weer een telefoontje
uit Drenthe. Een van de juryleden moest plotseling naar
huis en mijn reservefunctie zou alsnog in werking treden. Ja, en dan moet je met de billen bloot en vertellen
dat je een dubbele afspraak hebt.
Voor NOVA-Noord was deze mededeling er een uit de
serie ’onverwachte horror’ en er zou een andere reserve
worden gezocht, wellicht ook dichterbij.
Gelukkig werd er gebeld naar mijn normale smartphone,
zonder beeld, waardoor het schaamrood op mijn gezicht
onzichtbaar bleef.
Ik sta nu te boek als de meest onbetrouwbare reserve
jurylid van filmend Nederland.
De moraal: tijd is, hoe groot of klein ook, niet in tweeën
te delen.
Ik wens u veel leesplezier en neem er rustig de tijd voor!
Uw voorzitter,
Gerard Swets
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Verslag 12 februari: ’Stand van zaken diverse films’
Een vreemde avond
´Hoezo?´, zult u zich afvragen.
Welaan, het begon al in de entree
van ´In de Abeel´. Veertien dagen
geleden nog de oude vertrouwde
entree en hal, en nu alles netje
gemoderniseerd, de wanden in
lekkere lichte kleurtjes geschilderd, een nieuw plafond, een tevoorschijn gekomen lichtkoepel en
zelfs alle deurknoppen zijn vernieuwd! Voorzichtig hang ik mijn
jas aan de bijna nieuwe kapstokhaken.

Ruud, waarnemend voorzitter,
schakelt door naar Piet en deze
licht de stand van zaken rond de
jubileumfilm OIG-IHD toe. Bouke
projecteert twee voorlopig gemonteerde delen van de film. Het commentaar blijft beperkt tot wat opmerkingen over formaten.
Dan hebben we het over de status
van een nieuwe clubfilm. Het scenario is nog in een embryonaal
stadium en er wordt besloten dat
we er geen haastklus van zullen
gaan maken.
Het streven is om in de zomer met
de montage te beginnen.

In de grote zaal heeft huisbaas
Piet de schemerlampjes op een
laag pitje staan en ik ontwaar in
het halfduister Han die zo vroeg is
omdat het stil was op de weg van
Hillegom naar Velsen.

Piet gaat het scenario verder afmaken en zal het daarna voorleggen aan de leden.

Vreemde avond ook omdat Gerard
enkele uren tevoren weer thuis is
gekomen uit het ziekenhuis en ons
dus niet welkom kan heten. Dat
doet Ruud en die meldt dat Marijke zich ook niet lekker in haar vel
vindt zitten en Herman en Katerina
helaas verstek moeten laten gaan.
Kortom, een vreemde avond.

In de pauze een lekker drankje en
na de pauze een nostalgisch hapje in de vorm van een op DVD gezette speelfilm van Ron en Cor.
Met de oorspronkelijk op Super 8
opgenomen speelfilm JOE HELMER werd het duo eind zeventiger
jaren clubkampioen
van De Branding en laureaat van
NH’63 en het Benelux Filmfestival
in Oostende.

In eerste instanatie had Cor overwogen de titels over te maken en
de film korter te snijden, maar
uiteindelijk had hij dat toch maar
achterwege gelaten.
Leuk om deze kanjer nog weer
eens te zien!
Cor ging verder op de collegetoer
met een kwartiertje ‘The Art of
Editing’.
Hier en daar lichtte hij nog het een
en ander toe. En zo weten we
weer wat meer over essentiële inen uitpunten.
En dan is het weer tijd om iedereen te bedanken voor het welslagen van de avond, wordt de zaal
weer aan kant gemaakt, hoor ik in
de verte Kees en Bouke praten
over codecs, klets ik met Anne en
Kees op de terugweg over de oorlog in Oekraïne, stap ik in de lift
naar 8 hoog en informeert Ellen
hoe het op de club was.
‘Het was een vreemde avond’,
antwoordde ik en nam een lekker
colaatje.
Piet van Eerden

Verslag 26 februari: ‘Interviewtechniek’
Vanavond een kleine bezetting. Marijke en Ruud hebben zich ziek gemeld. We sluiten ons aan bij voorzitter
Gerard die hen beterschap wenst. Zelf is hij weer hersteld na een korte ziekenhuisopname.
We gaan het hebben over de techniek van het interviewen en Cor zal een vervolg geven op “The Art of Editing”.
Tijdens het weekend van 12 en 13 februari 2000 hebben Alfred Edelstein en Eva Marije Smit de cursus Interviewtechniek gegeven in Hotel Marijke in Bergen.
Piet had een samenvatting van deze NH’63-cursus gemaakt en besprak met de clubleden een aantal vragen
zoals:
- wie van u maakt wel eens een interview?
- wie zijn de geïnterviewden?
- waarover gaat dat dan zoal?
- hoe bereidt u zich voor?
- hoe wordt het interview als het eenmaal is op
genomen, verwerkt in het eindprodukt?
- wat zijn andere middelen om informatie over te
brengen?
Er ontstonden interessante discussies en iedereen kon
zijn zegje doen. Tijd voor wat filmische voorbeelden.

Tijdens UNICA 2012 in Bulgarije hadden Romy van Krieken, Herman
Ottink en Piet van Eerden een van de
jeugdige Nederlandse deelnemers
geïnterviewd in een van de stadsparken. Het interview was uit de hand
gefilmd en dat stoorde enkele van de leden. Inhoudelijk
gaf het interview genoeg informatie.
Tijdens het Edelsoapgala in 2008 interviewde Kim Pieters o.a. onze hoofdrolspelers en regisseur Kees. Heel
vermakelijk!
Cor had een heel leuk en leerzaam filmpje meegenomen waarin de 5 W’s werden bezongen.
Na de pauze 20 interviews die tijdens het NOVA Filmfestival in Purmerend door NH’63 leden waren opgenomen. Hieruit kwam de goede sfeer duidelijk naar voren.
Tot slot vertoonde en besprak Cor een vervolgdeel van
“The Art of Editing” van de auteur Norman Hollyn en
toen wees de klok 22.45 uur aan. Gerard herinnerde
iedereen nog eens aan 21 maart (UNICA-promotiedag)
en wenste ons wel thuis. En zo geschiedde!
Piet van Eerden
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Beef and Guinness ...eet smakelijk

"Voedsel is een belangrijk onderdeel van een uitgebalanceerd dieet"
- Frau Lebowitz Het is al weer lang geleden, de slotavond in december
2014, en misschien weet u het niet meer, maar ik ben u
nog steeds iets schuldig. We hebben toen niet alleen leuke
filmische dingetjes gedaan, maar ook heel lekker gegeten.
Ik was net een paar dagen met mijn vriend Thijs in Dublin
geweest, en naast genoten te hebben van het prachtige
Ierse weer (regen en mist, zoals het hoort), Ierse muziek
en dans en natuurlijk het bezoek aan de roemruchte
Guinness-brouwerij, hebben we ook Beef and Guinness
gegeten. Dat nu hebben we tijdens de slotavond ook gedaan omdat ik geprobeerd had dit recept na te maken. Zou
u ook eens moeten doen. Het is niet moeilijk, maar je moet
er wel even de tijd voor nemen.
BEEF AND GUINNESS
voor 4 personen (bereidingstijd 3,5 uur)
Ingrediënten:
600 g riblappen, op kamertemperatuur
versgemalen zwarte peper
2 theelepels milde paprikapoeder
scheutje ketjap manis
50 g boter
2 uien, in stukjes
300 ml Guinness bier
2 takjes tijm
2 laurierblaadjes
500 g vastkokende aardappelen
300 g winterwortel
200 g pastinaak
een paar bosuitjes en 2 tomaten
wat bloem of allesbinder
300 ml dikke runderbouillon

Bereidingswijze:
Snijd het vlees in blokjes van 4-5 cm en wrijf ze in met
zout, peper en paprikapoeder.
Verhit de boter in een wijde braadpan en bak het vlees in
6-8 minuten rondom bruin. Leg het op een bord. Bak de
uien 2 minuten in het bakvet.
Schenk het bier en de bouillon in de pan met de uien en
breng dit al roerende aan de kook. Voeg het vlees met
vleessappen toe en een scheutje ketjap. Leg de tijm en
laurierblaadjes ertussen en stoof het vlees zachtjes 2 uur
met de deksel op de pan. Beetje bloem of allesbinder toevoegen om de juiste dikte te krijgen. Wel af en toe even
omroeren.
Schil de aardappelen, maak de groenten schoon en snijd
ze allemaal in stukken van 3-4 cm. Voeg de aardappelen
en groenten aan het vlees toe en stoof alles in nog 45-60
minuten zachtjes gaar. Breng het stoofpotje op smaak met
zout en peper.
In plaats van de aardappels mee te stoven, kan het gerecht
ook opgediend worden op apart klaargemaakte aardappelpuree.

Eet smakelijk!
Kees Tervoort

Wat Samuel Goldwyn ervan vindt
Een breed doek maakt een slechte film twee keer zo slecht
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WIE HEEFT WIE NODIG?
Veel verenigingen klagen over vergrijzing. Dat klinkt niet
hoopvol. Vraag is, gaat het dan over onze absolute leeftijd
of over onze vergrijsde leefstijl?
Ik ben ruim 50 jaar lid van de filmclub en heb derhalve
veel ‘leeftijdstadia’ doorgemaakt. In 1963 was ik het jongste en nu ben ik op één na het oudste lid.
Door alle jaren heen hoor ik hetzelfde: de clubs vergrijzen
en we moeten de jeugd erbij betrekken.
Overal in den lande worden daartoe door filmclubs pogingen gedaan. Hier en daar lukt dat ook wel, maar het is
vaak niet voor lange duur.
De echte fanatiekeling gaat naar de Filmacademie, enkelen blijven hangen via een of andere contributieregeling of
om het gratis te gebruiken materiaal, of haakt af.

ven zoals dat heden ten dage door ons wordt beleefd.
Hun sociale contacten lopen veelal via de Social Media,
zoals Facebook, Twitter, Hyves en internet.
Filmpjes uploaden naar YouTube en hits scoren is het
absolute einde.
NOVA nodigde de winnaars van 3 Jongerenfilmfestivals
uit om hun film te vertonen tijdens het NOVA Filmfestival
in Purmerend. Geen van hen reageerde! Triest of hoopvol?
Ik vraag mij af: wie heeft wie nodig?
Piet van Eerden

We weten de redenen al lang: als een jonge bink of jonge
meid die grijze koppies ziet, maken ze snel dat ze weg
komen en de jeugd houdt niet van het soort verenigingsle-

Tijd voor iets nieuws
Het bestuur van NH’63 heeft voorgesteld
om het komende Opdrachtfestival (28 november) eens wat anders dan anders te
doen.
De clubs krijgen 480 uur de tijd om met elkaar een complete film te maken. Dat mag
een speelfilm of een informatieve film zijn.
Van te voren krijgen de clubs een aantal
gegevens op die in de film moeten voorkomen,

Op 9 mei wordt het
NOVA 1-minuut Filmfestival gehouden in
het Parkgebouw in Rijssen.

Onze club zal in ieder geval meedoen

Uitgebreide info en deelnameformulier op
de NOVA-website: www.novafilmvideo.n
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Engelandvaarders

Nostalgiefilm

Kees, Bouke en Margreet Dijk gaan op 16
april aanstaande per auto en boot naar het
BAFF Filmfestival in Sittingbourn (UK).

Het was bijzonder leuk om ‘Joe Helmer’,
een topper uit het verleden van Ron en Cor,
weer eens te zien. De op dvd gezette film
kwam nog steeds prima over!

Ze begeleiden de Engelse versie van ´Het
Witte Huis`.
Binnenkort horen we of onze film ook geprojecteerd zal worden.
Alle films worden van te voren gejureerd.

Zo liggen er nog vele ‘gouwe ouwe’ op de
plank.
Wist u bijvoorbeeld dat Anne, Kees en Gerard Hofman met ‘De Lading’ een gouden
medaille scoorden op het NOVA Filmfestival?
En dat Herman Schipper met zijn film
‘Un hiver à Majorque‘ NH’63-laureaat is geweest?
De Programmacommissie gaat voor een
aantal van deze toppers ruimte creëren in
het programma van de komend tijd.

6

Colofon
Met bijdragen van
Piet van Eerden, Gerard Swets en Kees Tervoort
Foto’s
Piet van Eerden, Gerard Swets en Kees Tervoort

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

Agenda Velsen en omstreken

7 maart

: NOVA Federatieraad in Bodegraven

12 maart

: selectie films voor clubkampioenschap + het
uitlichten van een aantal objecten

26 maart

: clubkampioenschap met Rondreisjury

8 april

: voorjaarsvergadering FAA NH’63

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
4 juni

: UNICA-films
: slotavond 1e helft filmseizoen

5 tot 13 sept. : UNICA Festival in Sint Petersburg
10 september:
24 september:

Secretaris
Ruud Besjes, P.C. Boutensstraat 212, 2025 LR Haarlem
023-8913123
E-mail: r.f.besjes@snelnet.net
Website: www.videofilmers Velsen.nl

4 oktober

: Nationaal Speelfilmfestival Sneek

8 oktober

:

22 oktober

: ‘In de hoofdrol’ met Guido Haesen

31 oktober

: NOVA Federatieraad in Bodegraven

5 november :
Clubadres
“In de Abeel”
Abelenstraat 1, 1971 NL IJmuiden
0255-540691

7 en 8 nov.

: NOVA Filmfestival in De Maaspoort (Venlo)

18 november : najaarsvergadering FAA NH’63
19 november:
28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Bloemswaard iN
Hillegom
3 december :
17 december : slotavond

