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Bouke Jasper kan het zelf ook nog 
niet helemaal vatten. 
 
‘Ik kreeg een telefoontje van mijn ex-
chef waarin hij mij uitnodigde voor 
een bijeenkomst op 24 april in het 
gemeentehuis van Anna Paulowna  
t.g.v. het 25-jarig jubileum van een 
oud-collega. Hartstikke leuk.’ 
 
‘Had je helemaal niets door?’ 
 
‘Nee, totdat ik in het Atrium arriveer-
de en ik daar 10 zeer goede beken-
den aan een tafel zag zitten. Toen 
viel het muntje!’ 
 
Burgemeester Nawijn stak meteen 
van wal en reikte uit naam van Ko-
ning Willem Alexander aan 6 deco-
randi een Koninklijke onderscheiding 
uit. 

Bouke ontving een Ridderorde i.v.m. zijn activiteiten als burger bij de Marine en voor zijn langjarige bestuurlijke filmacti-
viteiten op nationaal en internationaal niveau. Na afloop vertrok ons gezelschap naar de Marineclub in Den Helder waar 
we werden onthaald op een voortreffelijke lunch.  

 

Waar hebben we het over? 

 
Blz. 1 Ontvoerde technicus gevonden in Anna Paulowna 
          Waar hebben we het over? 
 
Blz. 2. Uit de hamer geklapt 
Blz. 3  Verslag 9 april: ‘Filmen met de mobiele telefoon’ 
 
 

Blz. 4 Anekdote: ’Koffie’ 
 Verslag: 23 april: ‘Een lipdubfilm maken’ 
 
Blz. 5 Colofon en Agenda Velsen & Omstreken 

 Zaterdag 2 mei aanstaande 
 

NH’63 Regiofestival  
in Woonzorgcentrum BLOEMSWAARD 

Garbialaan 3 in Hillegom 
 

10.30 - 16.30 uur 
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Deze keer de 80e aflevering van 
”Uit de hamer geklapt”. 
Juist in een periode dat ik mij in 
een revalidatieproces bevind en 
derhalve geen eigen waarnemin-
gen kan verrichten buiten een cir-
kel die niet groter is dan mijn 
straat en de volgende. 
 
In deze minimaal 3 maanden du-
rende periode moet ik het vooral 
hebben van andere kanalen, zoals 
facebook, e-mail en telefoon. En 

natuurlijk bezoekjes van leden, die het verloop van club-
avonden tot in het kleinste details met mij evalueren. 
 
Op facebook vernam ik dat het Koning Willem Alexander 
heeft behaagd om ons clublid Bouke Jasper op vrijdag 24 
april te verrassen met een lintje. Bouke is tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau benoemd voor zijn verdiensten 
in zijn werkzame leven bij de Marine, voor zijn activiteiten 
voor NH’63 en voor UNICA als afgevaardigde (met Vladi-
mir) van de NOVA. 
Bouke, van harte gefeliciteerd met deze waardering. 
 
Velsen heeft nu 3 leden met een Koninklijke onderschei-
ding; 2 x Ridder en 1 x Lid in de eerder genoemde orde. 
 
Ik was nog maar amper thuis na de heupoperatie toen er 
een prachtig bloemstuk werd bezorgd, namens de leden 
van ’Velsen’. Fantastisch. Heel hartelijk bedankt voor de-
ze oppepper aan het begin van mijn revalidatie. 
 
Die revalidatie is overigens alweer 4 weken bezig en daar 
ben ik een groot gedeelte van de dag mee bezig. 
Zo krijg ik 6 x per dag via een apparaatje stroomstootjes 
voor het versterken van de spieren in mijn bovenbeen. 
Dat duurt zo’n 50 minuten per keer. Tevens krijg ik steeds 
nieuwe oefeningen, terwijl eerder gegeven oefeningen 
van kracht blijven. Tenslotte moet het krantje nog gelezen 
worden, voordat ik werkzaamheden voor mijn 3 clubjes 
kan veroorloven. 
Zo liggen er nog 2 clubbladen in concept te wachten op 
meer vrije tijd mijnerzijds. 
 
Ik ben nu wel erg bezig met het gebruiken van extra 
woorden, die er eigenlijk niet toe doen in de hoop toch 
vooral de onderkant van de rechterkolom te halen. Piet 
verwacht namelijk een volle bladzijde van mij. 
 
In week 2 (na de operatie) kwam Ruud op bezoek en ver-
telde in geuren en kleuren het verloop van de NH’63 ver-
gadering op 8 april. Zo vernam ik dat er nogal wat weer-
stand was tegen de NH’63 opdracht om een film in 4 we-
ken te realiseren. De vergadering besloot om reeds nu de 
verplichte onderdelen van de film aan te geven, zodat er 
meer dan een half jaar tijd beschikbaar zou zijn voor de 
productie. 
Weer een gemiste kans om actief te zijn bij nieuwe uitda-
gingen in de amateurfilmwereld. Jammer! 
 
Na de clubavond van 23 april belde Ruud mij en ontving 
ik weer voldoende informatie om vast te stellen dat het 

bedenken en maken van een lipdub niet zomaar in 2 
clubavonden is gepiept. 
 
En als dan 26 april Piet op bezoek komt met zijn lieftallige 
Ellen, ja dan ben ik na afloop van het bezoek op de hoog-
te van het hele filmgebeuren van de club, regio, het hele 
land en Engeland. 
Waarom Engeland? Welnu, in Engeland is op het British 
Internationaal Film Competition, 17-19 april, in Sitting-
bourn in Kent onze clubfilm ”Het Witte Huis” vertoond en 
kreeg daarbij 4 sterren van de jury. (5 sterren is de hoog-
ste waardering). Een mooi resultaat. 
 
Zo vernam ik ook dat het jubileumfeest van 50 jaar Zaan-
streek-Noord goed geslaagd was met workshops en een 
bijna aansluitende receptie.  
Op zo’n receptie worden veelal de enveloppen met in-
houd aangeboden; de een doet dat onopvallend, stilletjes 
aan de voorzitter, terwijl een ander eerst een toespraak 
houdt en daarbij meer informatie uitwisselt dan het be-
stuur ooit heeft gehoord en dan pas de enveloppen pre-
senteert. 
 
In mijn leerstoel om een goed bestuurslid te worden, ooit 
in de beginjaren van 1970 van start gegaan, heb ik ge-
leerd om nooit afstand te doen van wat voor cadeau dan 
ook zonder eerst een toespraak te houden. 
 
En zo mis je toch een aantal interessante bijeenkomsten 
in april en ook nog in de eerste helft van mei met het doel 
mijn revalidatieperiode geen geweld aan te doen. Je mag 
namelijk in de eerste 6 weken geen gekke dingen doen. 
Mijn beloning is echter veel groter: weer netjes kunnen 
lopen en dat is ook wat waard. 
 
Met dank aan alle informanten. 
 
 
Uw voorzitter,  
Gerard Swets 

 

 

     

Uit de hamer geklapt  
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In 1995 werd een aantal passanten geïnterviewd door 
Frans Bromet. Hij vroeg hen of ze wel eens met een mo-
bieltje belden. Niemand van hen vond een mobieltje inte-
ressant, integendeel. Opmerkingen als ‘Ik wil niet altijd 

bereikbaar zijn’, waren heel gewoon. 

20 jaar later weten we wel beter. Ze zijn er in alle soorten 

en maten. Het is moeilijk om in een trein, op straat, aan 

 

 

 

 

 

 

 

 

tafel, enz., nog iemand zonder aan te treffen! 

Vanavond gaat Han ons inwijden in de mogelijkheden die 

ons heden ten dage geboden worden 

Maar niet nadat Ruud een welkomstwoordje had gespro-

ken en Gerard geëxcuseerd had i.v.m. een heupoperatie. 

Dan informeert Han ons over de mogelijkheden.  

Hij maakt zelf al een aantal jaren achter elkaar korte va-
kantiefilms met zijn telefoon. Shots van 10 seconden kort 
hij in tot shots van één à twee seconden. Zijn vakantie-

films duren ca. 1 minuut! 

Makkelijk om mee te nemen en de scherpte van de beel-

den is zeer aanvaardbaar. 

Er ontstaat een interessante discussie over de mogelijkhe-
den van overschrijven naar de PC en we horen dat er ook 

reeds een speciale steadycam voor mobieltjes is. 

Piet stelt voor om binnenkort allemaal een korte film met 

een mobieltje te maken. 

De aanwezigen kijken nog niet enthousiast en we gaan 

over tot de pauze. 

Zoals te doen gebruikelijk vertoont Cor weer een deel van 
The Art of Video en dat leidt weer tot een positieve discus-

sie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouke heeft nog een mooie Oostenrijkse film in de aanbie-

ding: “PASSION”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verzamelaar van alles wat met wapens en oorlog 

heeft te maken, raakt verstrikt in zijn gedachten. 

Een qua verhaalstructuur dermate gecompliceerde film dat 
hij niet door iedereen gewaardeerd werd op de wijze die 

de maker bedoeld had. 

Uithuilen dus maar en over 14 dagen opnieuw beginnen, 
dan gaan we met de voorbereidingen van de lipdubfilm 

beginnen. 

Piet van Eerden 

 

 

 

 

 

 

     

Verslag 9 april: ‘Filmen met de mobiele telefoon’ 
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Anekdote: ‘Koffie’  

 
Een tiental TV-medewerkers bevindt zich in het mooie landschap ergens in Zuid-Limburg, teneinde een aantal spelscè-
nes op te nemen voor het “Dagboek van een Herdershond”. 
Verlangd wordt een serene rust in het klankbeeld, want ook geluid is belangrijk bij Tv-opnamen. Zodoende kan er geen 
sprake zijn van een aggregaat voor de benodigde elektriciteit ter plaatse, dus stonden we bij de enige lantaarnpaal in de 
gehele omgeving, te wachten op een medewerker van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.  
Er waren toch goede afspraken gemaakt over waar wij ons zouden bevinden. 
Onderwijl is het al 9.30 uur. 
 
We hebben van hier het uitzicht op een typisch Limburgs landweggetje, iets oplopend in de verte. 
Plotseling verschijnt daar een auto van een type welke niet vaak gebruikt wordt door medewerkers van een elektriciteits-
bedrijf. 
Achterin de auto zit een man die net z’n krant opvouwt, het raam opent en de historische woorden spreekt: “Wordt hier 
niet gewerkt?”  
Als (opname) leider doe ik een stap naar voren en spreek ook historische woorden: “Niet zeuren vóór de koffie, Joop!“   
Direct hadden wij gezien dat Joop van de Ende zich op onze locatie had gemeld. 
 
Hoe hij ons gevonden heeft, weten we nog altijd niet, er waren nog geen navigators of gsm’s. (1970). 
“Hebben jullie nog geen koffie gehad? Rij dan achter mij aan, ik heb wat gezien, bordje: koffie is klaar”. 
 
Bij het wegrestaurantje aangekomen, beent Joop met grote passen naar de ingang alwaar de herbergier al op ons staat 
te wachten. 
Zonder enige verdere aankondiging sprak Joop wederom historische woorden: 
“Twintig koffie, beste man, en vlug!” 
 
Het heeft wel erg lang geduurd, dat wel. 
Hoe het de man in het landschap is vergaan, vermeldt de historie niet, we hebben de lantaarnpaal zelf opengemaakt en 
aangesloten. 
Al met al was het een vrolijke dag, dat ook. 

                                                                       Voor u opgetekend door HermanO. 

  

     

Verslag 23 april: ’Een lipdubfilm maken’  

Kees en Cor hebben voorbereidend werk gedaan op het 
maken van een lipdubfilm. Ze gaan ons vanavond hun 
opgedane kennis overbrengen. 
Eerst even de huishoudelijke mededelingen van Ruud. 
 
Gerard maakt het naar omstandigheden goed, Anne en 
Kees hebben vanavond elders verplichtingen, Bart ook 
en daarom zijn we met weinigen. 
 
Dan hebben Kees en Cor het woord. 

 Het wereldrecord lipdupfilm maken staat op 7000 
deelnemers. 

 De lipdub is een leuke manier van playbacken in 
één shot met een filmische intro. 

 De lengte is afhankelijk van de lengte van het ge-
bruikte muziekstuk. 

 Uitstekend geschikt voor teambuilding, vrijgezellen-
feestje, schoolactiviteit, enz. 

 
Cor laat enkele voorbeelden zien en we concluderen dat 
het maken van een originele ipdubfilm veel voorbereiding 
zal vergen. 
We maken daarom wat afspraken: 
 

 Kees doet de regie, Cor de camera. 

 Iedereen zoekt een muziekje uit . 

 Locatie: De Abeel. 

 We kijken alvast uit naar te gebruiken attributen. 

 Denken na over acteurs en actrices van buiten. 
 
Dan is het alweer pauze en trakteert Margreet op een 
drankje i.v.m. haar verjaardag en de Bifi’s zorgen voor 
een hartig ondergrondje. 
 
Na de pauze doet Kees uitgebreid verslag van het be-
zoek dat hij, Margreet Dijk en Bouke brachten aan het 
BIAFF in Sittingbourne. HET WITTE HUIS werd goed 
onthaald en behaalde 4 sterren! Tijdens het festivaldiner 
ging het er zeer officieel toe. Ons trio had zich in Volen-
dams kostuum gestoken en Kees heeft een feestelijk toe-
spraakje gehouden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piet van Eerden 
Foto: Margreet 
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Met bijdragen van 
Piet van Eerden, Herman Ottink en Gerard Swets. 
 
 
Foto’s 
Margreet Dijk, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    

  2 mei  : Regiofestival NH’63 in Bloemswaard Hillegom 
 
  7 mei  : lipdubfilm verder voorbereiden 
 
  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 
 
16 september: Basiscursus  Videofilmen  (woensdag) 
 
19 september: Basiscursus Videofilmen (zaterdagmorgen) 
 
24 september:  
 
30 september: Basiscursus Videofilmen (woensdag) 
 
  4 oktober : Nationaal Speelfilmfestival Sneek 
 
14 oktober : Basiscursus Videofilmen (woensdag) 
 
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) 
 
18 november : najaarsvergadering FAA NH’63 
 
19 november:  
 
28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Bloemswaard in  
    Hillegom 
 
  3 december : 
 
17 december : slotavond 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

Colofon 

 

 

 
 

 

 

Agenda Velen & Omstreken 


