
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEELDSPRAAK 
 

Nummer 2015-8 -  52ste jaargang  - oktober 2015 

  

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EEN BUIDEL VOL FLORIJNEN 

 

De stralende glimlach van Margot en Louise (collega’s in het dagelijks leven) doet vermoeden dat ze het best naar hun 
zin hebben op de locatie in Lisse. Ria Hoogenboom, lid van videoclub AMFI’66, had haar bollenschuur beschikbaar ge-
steld om de “herbergscènes” op te nemen. Een van de vertrekken diende als kleedkamer. 
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Waar hebben we het over? 
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Twee januari 2016 wordt een bij-
zondere dag. 
 
In de tweede helft van september 
zijn de clubavonden weer begon-
nen. Zolang er leden bij UNICA 
aanwezig zijn, is er geen club-
avond. 
Zelf heb ik deze Unica niet be-
zocht omdat ik nog niet goed ge-
nezen was, maar ik sta al in de 
steigers voor Unica 2016 in Roe-
menië. 

 
Mede door een bestuurslidmaatschap bij 3 verenigingen 
is het in deze periode een drukte van jewelste.  
Of het laatste woord van de vorige zin bij iedereen be-
kend is, laat ik maar even voor wat het is. 
Na het (bijna) herstel van mijn heupoperatie kan ik mij 
weer richten op het bestuurswerk, werk binnenshuis en 
werk in de tuin. Bij alle drie zijn grote achterstanden te 
bespeuren. 
 
Als u mij goed kent zal het u niet zijn ontgaan dat perfec-
tie hoog op mijn lijstje staat. Het is bijna een ziekte. 
Het gras in de tuin van Ank en mij is wel door schoon-
zoon gemaaid, maar tegen de grasrandjes met bloemen 
was hij niet opgewassen. Dat is puur handwerk met een 
grasschaar. 
Als ik niet bezig zou zijn om deze column tot een goed 
einde te brengen, zou ik nu op mijn knietjes de grasran-
den met gladiolen aan het knippen zijn, zodat ze er weer 
netjes bijstaan. Helaas, clubwerk gaat voor randjes knip-
pen. 
 
Overigens ligt het werk rustig te wachten alvorens aan de 
beurt te zijn om uitgevoerd te worden. Voor het halen van 
deadlines moeten andere werkzaamheden weer wachten 
en daarbij loop ik weer tegen andere deadlines aan. 
 
Dan is er ook nog ruimte om mij te schamen voor mijn 
afwezigheid bij de productie van onze clubfilm ”Een bui-
del vol florijnen”. 
Elke keer als er opnames gepland stonden, had ik andere 
(belangrijke) zaken te behartigen.  
Zoals op vrijdag 25 september voor het vertegenwoordi-
gen van Videofilmers Velsen bij de viering van het 50-
jarig bestaan van OIG-IHD. 
 
Ook bij de opnamen op 11 oktober was mijn aanwezig-
heid elders van groot belang. 
Tenslotte was ik ook op 17 oktober wel ergens, maar niet 
op de set. 
 
En zo is de hele productie van de clubfilm aan mij voorbij 
gegaan. Foei voor Gerard !! 
 
Het filmdagje Sneek was weer fijn om mee te maken. Met 
de auto vol clubleden over de afsluitdijk ben je er zo. Veel 
bekenden gezien en na afloop heerlijk eten is inmiddels 
traditie geworden. 
 
 

Inmiddels wordt het de hoogste tijd om de koffer voor 4 
dagen Venlo te pakken. 
Dergelijke werkzaamheden worden overigens door mij 
uitbesteed aan hen, die er meer verstand van hebben, 
zoals Ank, mijn echtgenote. 
We maken er een fijn, groot weekend van dat op vrij-
dagmiddag van start gaat en maandagochtend wordt 
afgesloten. 
 
Via Facebook kreeg ik laatst het bericht dat de Zuid-
Hollandse club het Toverlint met maar liefst 21 leden en 
hun partners het NOVA filmfestival gaan bezoeken. 
Dat zijn toch mooie berichten ! 
 
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 
 
 
Uw voorzitter,  
Gerard Swets  

 

 

     

Uit de hamer geklapt  
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Onze NH’63-opdrachtfilm op het thema “Het gerucht” 
gaat op de clubavond van 5 november in première. 
Acteurs, actrices, figuranten, locatieverstrekkers en ui-
teraard de respectievelijke partners, huisgenoten, enz. 
kunnen dan zien waar we met z’n allen zo hard aan heb-
ben gewerkt. 
 
‘Een buidel vol florijnen’ is de opvolger van ‘Het Witte 
Huis’ die we vorig jaar met z’n allen hebben gemaakt. 
 

Voordat de lichten uit gaan en de titels verschijnen gaat er nog heel wat water door de zee. Beeld– en geluidsmontage 
….. enz. 
 
Toen Anne en Kees mij op zaterdag 17 oktober om 19.30 uur afzetten voor onze flat en het rek met kostuums en andere 
gebruikte attributen in de lift  en even later in de gang stonden, was ik moe, maar voldaan. 
 
Alle opnames zijn gemaakt. Beter gezegd, alle opnames zijn gemiddeld ongeveer 5 keer gemaakt. Regisseur Kees vindt 
een opname goed, maar wil hem graag nog eens, en nog eens, en nog eens over doen. Hij neemt graag het zekere 
voor het onzekere. 
 
Eerdere films leerden mij de benodigde tijd per scène, ruim te plannen. 
Zo hou je rust in de tent. Als de planning aangeeft dat je om 22.00 uur klaar bent en het wordt 24.00 uur, dan is dat  niet 
alleen vervelend voor de acteurs en de crew, maar ook voor hen die de locatie beschikbaar stellen. 
Maar, als de planning aangeeft dat je tot 24.00 uur bezig zult zijn en het zit er om 24.00 op, dan vindt men dat er lekker 
vlot is gefilmd.  
 
Nu iedereen weer tot de orde van de dag is teruggekeerd, wordt het tijd om heel voorzichtig weer te gaan denken aan 
een nieuwe film! 

 
Cor had de choreografie bedacht en een plattegrond 
getekend. De leden, aangevuld met vier dames van 
OIG-IHD, hadden hun uiterste best gedaan de tekst uit 
hun hoofd te leren.  
Rollatoren, een brancard  en vele hulpstukken waren 
volop aanwezig op locatie De Abeel en 14 dagen later  
namen we Rock Around The Clock als lipdub op.  

Maar niet in één keer! 
Onder leiding van Kees gingen we net zo lang door tot 
het naar ons aller zin was. Maar toen was het ook tijd 
om naar huis te gaan. We hadden amper tijd gehad de 
door Piet en Ruud aangeboden consumpties ter gele-
genheid van hun verjaardagen te nuttigen. 
 
Cor gaat de muziek er achter zetten en we zijn uiteraard 
zeer benieuwd naar het eindresultaat! 
  

 
 

     

De column  van Piet  

 
 

     

Lipdubplezier  
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Het gerucht gaat dat er ruim 
veertig man hebben meege-
werkt aan 
“Een buidel vol florijnen”. 
 
Hier zijn ze: 
Han Agterhof, Ruud Besjes, 
Piet van Eerden, Bouke Jas-
per, Pepijn Oudes, Cor van der 
Plaat, Margreet Schaafsma,  
Herman Schipper, Katerina 
Schipper, Anne Stavinga, Ge-
rard Swets, Kees Tervoort,  
Patrick Kamoen, Cees Lam-
mers, Marjoleine Putter, 
Mariëtte Putter-Lammers, Ruud 
Westerkamp, Yvonne Schoorl, 
Fons Vogel, Niels Vogel, An 
Agterhof, Margot van Eerden,  
Peter van Eerden, Egidius  
Janse, Lida Fluitsma, Bets de 
Groot, Manon Houdel, Corina 
Klaassens, Kees Kuiter, Anja 
Harland , Ria Zieltjes, Lia  
Baltus, Hellen Leeuwenkamp, 
Louise van Kooten, Sjaak  
Vrieling, Bart Westerkamp,  
Carolien Spruit, Ria  
Hoogenboom, Ton Zeegers, 
Laurens Buur en Rob Tromp. 
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Voor de 10e achtereenvolgende keer waren NH’63-ers 
door onze club uitgenodigd om naar films te komen kijken 
van een gerenommeerd amateurfilmer. Deze keer was dat 
Guido Haesen uit Luxemburg. Guido en zijn charmante 
echtgenote Suzy Sommer waren ‘s morgens vertrokken en 
checkten om 14.30 uur in in Motel Akersloot. Zij hadden er 
toen 470 kilometer op zitten! 
Nadat Bouke hen vanuit het motel naar In de Abeel had 
gebracht, de ca. 45 bezoekers een plaatsje hadden gevon-
den en voorzitter Gerard onze gasten hartelijk welkom had 
geheten, werd het spits afgebeten door Marion van 
Leeuwen met “Hoog, droog & zout”. Het is namelijk traditie 
dat er twee films in het voorprogramma vertoond worden 
die net geen nominatie hebben gehaald voor het NOVA 
Filmfestival. De andere film in het voorprogramma was 
“Abayoneh” van Ann Bens. 
Beide auteurs konden zich wel vinden in de uitslag, beiden 
kregen 222 punten van de NOVA-jury, terwijl 225 punten 
de minimale grens was voor een nominatie. Uiteraard had-
den ze graag willen draaien op het landelijk festival. 
 
Tijdens een korte pauze werd gretig gebruik gemaakt van 
de geneugtes van de bar. Het vertrouwde gezicht van  
Marijke ontbrak i.v.m. haar fysieke gesteldheid. Gré nam 
de honneurs voortreffelijk waar. 
 
Na de pauze stond Guido in de hoofdrol. Achtereenvolgens 
vertoonde hij korte documentaires die hij tijdens de vakan-
ties naar o.a. Cuba, Spitsbergen en Labrador had ge-
maakt. 
Interviewer Piet van Eerden vroeg hem uit te leggen hoe hij 
het aanpakte zijn films zo kort en zo to the point te houden. 
 
Guido vertelde dat hij in het verleden, toe hij nog in Haar-
lem woonde en lid was van de HSL, van Hans Plas had 
geleerd kritisch te zijn op zijn beelden. “Kill your darlings” 
was het parool. 
Soms komt hij terug van vakantie met uren film. Om tot de 
kern van zijn film te komen, snijdt hij terug tot hij tevreden 
is. Dat betekent dat er soms maar 4 minuten overblijven! 
Wat hij met de rest doet? Niets! 
 
Hij besteedt heel veel tijd aan de geluidslaag. Veel gelui-
den synchroniseert hij na en niet zelden maakt hij in een 
film gebruik van meer dan 20 frases uit klassieke muziek-
werken! 
 
Na de pauze werd onze gast door Kees Tervoort 
“bevraagd”. 
Kees wil Guido aan de speelfilm hebben. Met een vriende-
lijke lach wuift Guido dat weg. Hoewel …. in zijn filmkoffer-
tje zit een prachtige filmische uitnodiging voor het UNICA-
festival dat in 2011 in Luxemburg werd gehouden. 
 

Een korte speelfilm waarin een jong da-
metje, een oude heer ontmoet (de beste 
filmer die Luxemburg ooit heeft gehad).  
Ze besluiten om hand in hand naar het 
festival te gaan. 
 
Een mooie symboliek waarin heden en 
verleden elkaar ontmoeten. 
 

Toch dus een speelfilm van Guido! 

We krijgen nog vijf prachtige, korte films te zien, opgeno-
men in Baikal, Zuid-Georgië, Bolivia, New Foundland en 
Chili. 
Deze laatste: “Am frühen Morgen”, is gemaakt door Suzy. 
En ook zij kan er wat van! 
 
Kees vraagt of Guido en Suzy naar al die landen op vakan-
tie gaan en daar een film maken of dat ze een film willen 
maken in een bepaald land.  
Het paar wil graag naar een bijzonder land en oriënteert 
zich op de mogelijkheden om er een film te maken. 
 
Er wordt ook heel goed nagedacht over de titel van een 
film. De titel moet beslist verhullend zijn. Gaandeweg de 
film komt men er achter wat de relatie is met het verhaal. 
 
Op alle vragen van de bezoekers worden klip en klare ant-
woorden gegeven en velen gaan met goede tips om 23.00 
uur naar huis. Maar niet nadat Gerard de gasten heeft be-
dankt. Ann en Marion met een mooi boeket bloemen. 
Guido en Suzy met een fles Champagne. 
 
 

Piet van Eerden 
 
 

 
 

     

In de hoofdrol 

Hallo Piet, 
 
De terugreis was een beetje langer, veel verkeer (normaal op een 
vrijdag), maar we zijn weer veilig in Luxemburg beland.  
Wij danken je voor een prachtige avond. Zoveel toeschouwers 
hadden we echt niet verwacht. De mensen waren geïnteresseerd 
in de onderwerpen van onze films. Een stille zaal tijdens de film-
voorstelling is voor ons een goed teken.  
 

 
Gehard, als voorzitter van de club, heeft het geheel in goede ba-
nen geleid. Het was een prima idee om de avond met de 2 film-
maaksters te starten. Zulke films, die niet in het NOVA program-
ma zitten, moeten ook een kans hebben om aan een breder pu-
bliek getoond te worden. Je maakt een film voor het publiek en 
het is altijd fijn als je film die waardering krijgt. 
 
Ik wil jou en Kees hartelijk danken voor de wijze waarop jullie 
bepaalde thema’s in onze films aangesneden hebben. Uit de ver-
schillende onderwerpen kunnen actieve filmmakers misschien 
een of ander aspect in hun eigen productie omzetten. En dan ben 
je als toeschouwer niet voor niets naar een projectieavond geko-
men. 
 
De hele avond verliep perfect, zowel de ambiance in de zaal, de 
projectie (maar daar had ik geen ogenblik twijfel aan, toen je me 
schreef dat Bouke de projectie zou doen), alsook de interviews. 
Voor ons was de avond een zeer geslaagd en onvergetelijk eve-
nement. 
Hartelijke dank aan jou, Gehard, Kees, Bouke en het talrijke pu-
bliek. We hebben ervan genoten, en zullen nog met plezier aan 
deze avond denken als we de fles Champagne op jullie gezond-
heid drinken. 
 
Dank je voor de uitnodiging en voor de eer om als “special guest” 
bij jullie deze avond te hebben mogen verzorgen. 
 
Doe de groetjes aan Ellen, we hopen haar in Venlo te zien. 
 
Tot dan  
 
Guido & Suzy 
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Met bijdragen van 

Piet van Eerden en Gerard Swets. 
 
Foto’s 
Peter en Piet van Eerden, Kees Tervoort 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 Vel-
sen 
 
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 
  

 
 
   5 nov. : première clubfilm 
 
 
  7 en 8 nov. : NOVA Filmfestival in De Maaspoort  
    (Venlo) 
 
 
18 nov. : najaarsvergadering FAA NH’63 
 
 
19 nov. :  Cor informeert ons over de mogelijk-                   
     heden van zijn nieuwe camera en  
     de daarbij behorende accessoires 
 
 
28 nov. : NH’63 Opdrachtfestival “Het gerucht…” 
    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 

 

 

 


