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HET GERUCHT GAAT DAT ….. 

 

 
…..er vreemde dingen gebeuren bij de Oosterplas.  

 
Zo worden er regelmatig vier vrouwen gesignaleerd die, onder leiding van een monnik, de was weer op de hand doen. 
Cameraman Cor van onze club is gevraagd opnames te maken. Eind november gaat de film in Hillegom in  
première. De film duurt 20 minuten. 
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Waar hebben we het over? 
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Wanneer mensen in een rij achter 
elkaar lopen zijn er koplopers, 
lopers in het midden en achterblij-
vers. De laatste achteraan wordt 
in wielertermen wel de rode lan-
taarn genoemd. 
Uw voorzitter is al een half jaar 
een rode lantaarn. 
 
Na de zes extra bijeenkomsten in 
de maanden juni, juli en augustus 
als voorbereiding van onze film-
plannen, zijn de filmopnames voor 

het NH’63 Opdracht Festival inmiddels in volle gang. 
Nooit zo’n strak schema gezien! 
 
Voor het geven van een beginnerscursus hebben zich, 
ondanks een vette campagne, slechts drie kandidaten 
opgegeven. Helaas is dat aantal te klein voor het geven 
van een videocursus. 
 
Voor de 50-jarige OIG-IHD is met een kleine groep, onder 
de bezielende leiding van Piet van Eerden, de film ”Van 
burgers voor burgers” gemaakt en inmiddels overgedra-
gen aan de Stichting OIG-IHD.  
Vrijdagmiddag 25 september was de receptie voor oud-
leden, relaties en overige belangstellenden. 
Terwijl een groot deel van Videofilmers Velsen zich te-
goed deed aan het acteren, opnemen en regisseren van 
de eerder genoemde clubfilm hield ik, namens de leden, 
een korte speech in het gebouw ’In de Abeel’ ter gelegen-
heid van hun jubileum. 
Als voorzitter mocht ik twee cadeaus uitdelen: voorzitter 
Ben Koolman van OIG-IHD ontving een kleine zak kle-
ding en maakte meteen gebruik van de gelegenheid om 
dit onderdeel aan het aanwezige publiek te promoten. 
Voor de oudste vrijwilliger was er een fles champagne. 
Ook Margreet kwam nog even langs. 
 
Aansluitend op bovenstaande receptie was er zaterdag in 
de Stadsschouwburg een feestprogramma voor de leden 
van OIG-IHD, die ’gasten’ worden genoemd.  
Een aantal maanden geleden zijn wij, Ank en ik, lid / gast 
geworden en derhalve voor de feestmiddag uitgenodigd. 
Maar dat ging mooi niet door. 
Een virus, overgenomen van mijn echtgenote Ank die het 
weer had overgenomen van haar dochter, werd op zater-
dagochtend mijn Waterloo. 
Het ziekenhuis werd mijn bestemming, waar Ank een dag 
eerder al was aangekomen. Naast elkaar, elk in een 1-
persoons kamer, werden beide virussen bestreden. Mijn 
virus was een echte bangerik; reeds na 1 dag verdwenen 
en vrolijk vertrok ik zondagmiddag weer naar huis. Als ik 
geen belangrijke medicijnen voor mijn getransplanteerde 
nier nodig zou hebben, was ik niet eens in het ziekenhuis 
beland. 
Ook Ank is na 8 dagen weer thuis. 
 
Als u deze column leest (of misschien ook niet) zijn we 
met een aantal leden naar Sneek geweest voor het bijwo-
nen van het 7e nationaal Speelfilmfestival. 
Het was er weer erg gezellig. 
 

Wat kunt u nog meer doen als aanvulling op uw lidmaat-
schap? 
Naar het NOVA Filmfestival gaan bijvoorbeeld.  
Op 7 en 8 november 2015 in Venlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruim een maand later kunt u op zondag 13 december 
2015 het 16e Filmfestival ’De Ronde Venen’ bijwonen. 
Meer informatie kunt u vinden op  
www.videoclub-derondevenen.nl 
 
Vanwaar deze oproep voor het bezoeken van deze festi-
vals, zou u zich kunnen afvragen? 
Enerzijds omdat het bekijken van andermans videopro-
ducten zeer de moeite waard is en u wellicht op een idee 
wordt gebracht om de camera ter hand te nemen. 
Anderzijds komt u altijd wel een clubgenoot tegen op de 
genoemde festivals; meestal wel meer dan 1. 
En dan heb ik het nog niet gehad over de gezelligheid. 
 
 
Ik ben dus een rode lantaarn. 
Elke dag ga ik een minimaal klein stukje naar voren en 
via de middengroep hoop ik nog dit jaar vooraan te lopen. 
En anders wel in 2016. 
 
 
Uw voorzitter,  
Gerard Swets 

 

 

     

Uit de hamer geklapt  

 

http://nova.videofilmers.nl/index.php/promotiefilm
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Gezien mijn fysieke handicap is het welhaast onmogelijk 
om in mijn eentje met de camera op stap te gaan. 
Nou valt die camera nog wel mee, maar mijn onafschei-
delijke statief weegt vele kilogrammen en laat zich niet 
makkelijk vervoeren. 
 
Ellen is degene die mij in voorkomende gevallen redt. Zij 
brengt mij overal naar toe, sjouwt mijn apparatuur, enz. 
 
Toch wil ik weer een film maken. En dat ga ik ook doen! 
Maar dat wordt een heel andere film dan mijn vorige 
films. 
 
 

In “Een buidel vol florijnen” heb ik op mij genomen de produktie te doen. Dat deed ik vorig jaar ook in “Het Witte Huis”. 
Ik hou van regelen. 
 
Het is ook deze keer weer een hele klus.  
Denk daarbij aan het zoeken en vastleggen van de benodigde locaties, behorend bij de sfeer van de film. Het zoeken 
van acteurs en actrices en het daarbij regelen van de benodigde kleding. Het opstellen en versturen van de callsheets. 
Het regelen van accessoires en props, enz.   
  
Tijdens de opnamedagen gaat om 09.00 uur de bel en staat Anne met haar auto voor de deur en wordt het rek met  
kleding, en veel andere accessoires, uit de kelder van mijn lieve buurvrouw gehaald en ingeladen.  
Een half uurtje daarvoor hebben Kees en ik (ja die uit Best), al even doorgenomen of alles gereed is voor de opnames, 
en gaan we naar de set. 
 
Camera klaar? Geluid klaar? Actie! Wat hebben we toch een heerlijke hobby! 
 
Maar goed, ik ga dus terug naar vroeger en een veel “kleinere” film maken. Natuurlijk ga ik af en toe ook de hulp inroe-
pen van clubgenoten, mijn kinderen en kleinkinderen en natuurlijk Ellen.  
U hoort weer van mij. 

De zaal op onze eerste clubavond was naast onze leden gevuld met een viertal charmante dames van OIG/IHD. Deze 
waren door Piet Huyboom opgetrommeld om ons gezelschap aan te vullen i.v.m. de intentie van de avond: het opne-
men van een lipdubfilm. Vanavond gaan we eerst oefenen om over veertien dagen de film op te kunnen nemen. 
 
Onze voorzitter Gerard trok mijn naam als eerste uit de opnieuw gevulde mand met namen voor het verslag van de 
avond. Dan ben ik er maar voorlopig van af, dacht ik. 
Hij herinnerde ons nog aan de receptie van OIG/IHD van morgenmiddag, maar helaas kunnen de meesten van ons hier-
aan geen gehoor geven door de opnames van de clubfilm.  
 
Kees kreeg het woord en hij vertelde over gebeurtenissen tijdens UNICA  in St. Petersburg. Onze film “Het Witte Huis “ 
kreeg slechts een diplôme d’honeur evenals de andere twee Nederlandse films. De Nederlandse eenminuutfilm “Haat” 
won de “World Minute Movie Cup”. Verder hebben we overal lekker kunnen eten in de overvloedig aanwezige restau-
rantjes. Behalve tijdens de georganiseerde diners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

De column  van Piet  

 

 

     

De eerste clubavond na de zomer op 24 september 
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Cor nam het 
woord over 
en hij legde 
nogmaals uit 
wat de be-
doeling is van 
een lipdub-
film. Daarna 
liet hij, als 
voorbeeld, 
een tweetal 
lipdubfilmpjes 
zien. Cor zal 

over veertien dagen de camera hanteren en Kees zal de 
regie voeren. 
Op het bekende lied “Rock around the Clock”, zullen we 
een lipdubfilm maken voor bejaarden. De route werd uit-
gelegd en een aantal hulpmiddelen zoals rolstoelen, kruk-
ken, brace, brancard en scootmobiel zullen worden ge-
bruikt. Tijdens een tweetal rondes werd bepaald waar 
iedereen moet staan en werd uitgemeten hoe snel de ron-
de gelopen moet worden.  

Cor probeer-
de nog met 
zijn camera 
de proefop-
names te 
projecteren 
maar dat mis-
lukte helaas. 
 
Nadat eenie-
der erop was 
gewezen wel-
ke attributen 
meegenomen dienen te worden, werd de avond afgeslo-
ten.                                                     
 

 Ruud Besjes 

 

 

     

Binnenkort in de theaters  
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 4 oktober : Nationaal Speelfilmfestival Sneek 
 
 
 5, 6 en 7 okt. : YAKFA Festival 
 
 
 8 oktober : opnemen lipdubfilm + info clubfilm 
 
 
  9, 11, 17 en 18 okt.: opnemen clubfilm 
 
 
 22 oktober : ‘In de hoofdrol’ met Guido Haesen 
 
 
  31 oktober : NOVA Federatieraadvergadering 
    in Bodegraven 
 
 
  5 november : première clubfilm 
 
 
  7 en 8 nov. : NOVA Filmfestival in De Maaspoort (Venlo) 
 
 
18 november : najaarsvergadering FAA NH’63 
 
 
19 november:  nog in te vullen 
 
 
28 november: NH’63 Opdrachtfestival in Bloemswaard in  
    Hillegom 
 
 
  3 december : nog in te vullen 
 
 
17 december : slotavond 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

Colofon 

 

 

 
 

 

 

Agenda Velsen & Omstreken 

 

 

PREMIERE  

“EEN BUIDEL VOL FLORIJNEN” 
donderdag 5 november om 20.00 uur 

voor medewerkers, acteurs en actrices c.s. 

zaal “ In de Abeel ”  

    

NH ’ 63 REGIOFESTIVAL 

“EEN BUIDEL VOL FLORIJNEN” 
zaterdag 28 november  

woonzorgcentrum “ Bloemswaaard ” , Garbialaan 3, 2182 LA Hillegom 

 

 

 


