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EN DE LAUREAAT IS …..

“EEN BUIDEL VOL FLORIJNEN”!

De honderd programmaboekjes waren zaterdag 28 november schoon uitverkocht en nog steeds arriveerden
nieuwe bezoekers. Een volle bak deze keer in Woonzorgcentrum Bloemswaard in Hillegom waar negen clubs
met elk een productie deelnamen aan het opdrachtfestival “Het gerucht”.
Naast een aantal van de acteurs en actrices waren bijna alle leden van onze club aanwezig! En weer is gebleken dat
het zeer goed mogelijk is om met z’n allen een film te maken en een festival heel anders te ervaren. Jouw film draait
immers! Als de jury dan ook nog GOUD geeft voor jouw film dan kan de dag bijna niet meer stuk.
Hier en daar worden nog kleine correcties aangebracht en dan is de film gereed om in maart aan de rondreisjury te
worden aangeboden en gaat Bouke aan de slag om ruim 40 kopieën te maken voor de crew en de cast.
Op pagina 3 het juryrapport.
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Uit de hamer geklapt

OORKONDE.
Zaterdag 28 januari was een drukke dag. Eerst naar Reeuwijk voor
het bijwonen van de ledenvergadering van de ”Vereniging voor
USA en Canada filatelie”.
Volgens de agenda was ik 25 jaar
clublid en dat moest gevierd worden. Ik ontving een oorkonde, zo
protserig heb ik ze zelden gezien.
Heel veel jaren geleden kreeg
men er ook nog een album bij,
maar dat is inderdaad heel lang geleden. De oorkonde
goed en ver weg bewaren, dacht ik zo !
HET GERUCHT I
Na de vergadering snel naar Hillegom voor het NH’63
opdrachtfestival, alwaar negen geruchten verspreid zouden worden.
Die geruchten waren nogal verschillend. Van ’met de haren erbij gesleept’ tot ’listig verwerkt in het script’.
Met grote voorsprong werd het beste gerucht geleverd
door Videofilmers Velsen met ”Een buidel vol florijnen”.
Drie verenigingen hadden ”Het gerucht” als titel. Het getuigd van weinig fantasie, maar is in eerdere opdrachtfestivals ook aan bod gekomen.
Op facebook zijn de complimenten voor het behalen van
het Laureaat inmiddels binnengestroomd.
Mijn dochter Yvonne is dol enthousiast over de film, inmiddels haar 2e optreden in een film van ”Velsen”.
Ooit, in 1998, was zij al te bewonderen in een 1 minuutfilm. Zij stortte zich toen vol overtuiging met de fiets in
een sloot.
HET GERUCHT II
Tijdens het bovengenoemde festival werd ik geconfronteerd met de mening van een aantal bezoekers, dat ik
mijn voorzitterstitel heb opgegeven. Wie zo’n gerucht verspreid heeft de klepel met de klok verwisseld.

GEDELEGEERDENVERGADERING NH’63
In deze vergadering werd onder andere de agenda van
2016 behandeld en bij enkele gebeurtenissen kan men
te gast zijn bij ”Videofilmers Velsen”.
Ik had de data van onze clubavonden doorgeteld en
was, zonder dat ik het merkte, van de oneven weken in
de even weken gekomen. 2015 heeft namelijk 53 weken en de eerste donderdag in 2016 is in week 1, derhalve onze eerste clubavond in het nieuwe jaar.
Onrust zaaien gaat mij goed af.
ALGEMENE LEDENVERGADERING VfV
”Velsen” heeft al jaren de traditie om de eerste clubavond te gebruiken voor de Algemene ledenvergadering. Dat was in 2014 op de 2e dag van januari en is in
2016 op de 7e dag.
In die korte tijd moet er door slechts enkele personen
veel werk verzet worden.
Ruud is goed voor de agenda en het jaarverslag en zelf
ga ik aan de slag met de kascontrolecommissie, het
financieel jaarverslag en de begroting voor 2016.
Het gerucht gaat dat het ons een aantal jaren niet is
gelukt om de eerste clubavond van een nieuw jaar te
gebruiken voor de ALV.
DE RONDE VENEN
Als ’Sneek’ een traditie wordt om te bezoeken, dan is
een bezoek aan het 16e Filmfestival ’De Ronde Venen’
toch minstens een reden om ’er bij te zijn’!
Op zondag 13 december 2015. Aanvang 10.15 uur.
Meer informatie op www.videoclub-derondevenen.nl
SLOTAVOND
Onze slotavond in december komt er weer aan.
In de 2e bestuursvergadering van dit jaar, die gepland
staat op 10 december, wordt het wel en wee van de
club weer besproken. Met name de plannen voor de
slotavond 2015 en de activiteiten in 2016.

Wel ben ik gestopt met het jureren, zowel landelijk, provinciaal of zomaar ergens. En dat heeft te maken met
een gerucht dat ik zelf heb verspreid.

Piet Huijboom mag nog tot 17 december van dit jaar
genieten van zijn ”Stoel”. Ook mag hij vertellen wie voor
de 27e keer het kleinood 1 jaar in zijn of haar bezit mag
bewaren als ware het de bank van Engeland.

HET GERUCHT III
Zoals ik net al schreef heb ik ook een gerucht de wereld
ingestuurd. Een gerucht is meestal een verzonnen verhaal, maar kan ook waar zijn.
Zo gaat het gerucht dat mijn korte termijngeheugen heel
erg kort is geworden.

NEGEN OF TIEN
Onze onvolprezen redacteur Piet van Eerden streeft er
naar om per jaar minstens 10 keer de Beeldspraak bij u
af te leveren.
Beste lezers en lezeressen: blijf uw mailbox in de gaten
houden!

Bij het beoordelen van films is dat heel lastig. Het is ook
de reden dat ik niet meer wil jureren om te voorkomen dat
de filmer verkeerd beoordeeld wordt.

Uw voorzitter,
Gerard Swets

Moeilijk te zeggen hoe snel mijn gerucht erger wordt,
maar volgens mij kan het ’voorzitten’ nog wel een tijdje
worden aangehouden.
Ook het omgaan met andermans geld als penningmeester van ”Velsen” is nog steeds een groot genoegen.
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JURYVERSLAG

OPDRACHTFESTIVAL 2015
“HET GERUCHT”
EEN BUIDEL VOL FLORIJNEN
Videofilmers Velsen
Een prachtig verhaal over een man, Everard, die in het dorp komt wonen en het gerucht
verspreidt het geheim van de eeuwige jeugd te kennen. De monnik heeft gezien dat er twee vrouwen in huis
waren, dus wordt de monnik vermoord en zelfmoord geënsceneerd. De schout heeft veel geld over voor het
geheim van de eeuwige jeugd.
De film begint vlot met een prachtige setting met Middeleeuwse locatie en kleding, wat er geloofwaardig uitziet. De opening is goed gekozen, wasvrouwen roddelen altijd.
De entree van de nieuwe bewoner was wat stijfjes en de bewaker reageert niet zoals een wachter. Dit deel
kwam wat toneelmatig over.
De acteurs zijn goed gecast en spelen hun rol doorgaans met overtuiging, met name de hoofdrolspelers. Het
camerawerk is uitstekend met prachtige composities, mooie camerabewegingen en voldoende afwisseling,
met de juiste kadrering op de goede momenten. Er is mooi gedecoupeerd door in de beweging te snijden, wat
het gevoel van continuïteit bevordert.
Een fraai suggestief shot is te zien als de jonge vrouw de kleding van de man streelt. Tussen de bedrieger en
de vrouw is een raam zichtbaar, waar je elk moment een gluurder achter denkt te kunnen zien.
Het licht in de kamer is prachtig en geeft de film bijna een Rembrandtsfeer met sterke contrasten. Alleen het
blauwe licht buiten als de vrouwen door het raam gluren is wat te sterk en te plat, waardoor het licht als kunstmatig aanwezig wordt ervaren.
De muziek is goed gekozen met een Middeleeuwse sfeer. Het geluid is uitstekend verzorgd.
Het verhaal heeft de nodige wendingen, die het verhaal steeds voortstuwen en spannender maakt.
Steeds is de vraag of de man door de mand gaat vallen of niet, want al vroeg in het verhaal wordt het bedrog
aan de kijker duidelijk gemaakt. Ook de veelzeggende blik van de vrouw bij de poort helpt om te geloven dat
de twee wat in hun schild voeren.
Het is een heel professioneel opgezette film geworden die tot in alle details goed is uitgewerkt en realistisch
overkomt.
Waardering 243 pnt. (Goud en laureaat)

Jury: Emile de Gruijter, Frans Boymans en Henk Schouten
`

Jurysecretaris: Ruud Besjes
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De column van Piet

Of het nu een voetbalwedstrijd, een hardloopwedstrijd of een filmfestival is, de scheidsrechter of de jury heeft het nooit
goed gedaan!
Nu hebben voetballers en hardlopers nog de mazzel dat je zelf kunt vaststellen dat de bal over de lijn is gegaan en of de
hardloper als eerste de finish is gepasseerd. Bij het jureren van films bestaan dit soort zekerheden niet. We zullen het
moeten doen met de kennis van de juryleden. Dikwijls twijfelt men aan de aanwezigheid van die kennis. De opmerkingen van de juryleden worden op een subjectief goudschaaltje gewogen. Neem nou bijvoorbeeld het NOVA Filmfestival.
Als je je oor te luisteren legt, de verslagen in sommige clubkrantjes of de ingezonden stukken leest, dan klopt er allemaal maar weinig van. Ik noem er zo maar wat: waarom draait mijn genomineerde film niet en een aantal niet
genomineerde films wel?
Een aantal films is veel te lang, ik weet het al na een paar minuten, herhaling, herhaling, shots die niets toevoegen, enz.
Heeft de voorselectiecommissie zitten slapen? Wat is de toegevoegde waarde van “ jury-life”? Alles was van te voren al
bepaald!
Niks life! Mij zien ze niet meer. Wat een saaie toestand.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Toen ik nog in het NOVA-bestuur zat, hoorden we deze op- en aanmerkingen ook al aan. Wat hebben we er aan gedaan?
We zijn juryleden gaan opleiden en hebben hen een toets afgenomen. We zijn terugkomdagen voor juryleden gaan organiseren. We hebben studiedagen georganiseerd voor jurysecretarissen en juryvoorzitters. En wat doet het huidige
NOVA-bestuur?

Ook zij hoort velen mopperen, ook zij leidt juryleden op en organiseert studiedagen, ook zij doet haar uiterste best het
velen naar de zin te maken. Alles op vrijwillige basis. Het zal ook hen niet lukken om het iedereen naar de zin te maken.
Zolang filmen een Kunst blijft, zal de jury niet kunnen zeggen dat de uislag 4-3 of 21,2 seconden is.
Ik stel de rest van het jaar voor: “Makkers staakt uw wild graas”. Volgend jaar zien we wel weer!
—————————————————————————————————————————————————————

Na 12 jaar secretaris van NH’63 te zijn geweest heeft
Gerard van Schie afscheid genomen.
Gerard in gesprek met Kees die hem wat vragen stelde
over de inzending van Aalsmeer.

Anne en Margreet worden door Kees geïnterviewd tijdens
het Opdrachtfestival in Hillegom.

5

Verslag ‘films draaien op 19 november’
Als vanouds opende Gerard Swets weer de clubavond.
De lezing van Cor die vanavond gepland was ging niet
door. Op verzoek van een paar leden, o.a. Herman en
Ekaterina, wilde men alles weten over de mogelijkheden
van zijn filmcamera. Cor heeft een zeer geavanceerde
camera waar je heel veel mee kunt doen. Maar niet
iedereen was aanwezig dus werd het uitgesteld tot de
volgende clubavond. Ondergetekende kijkt er naar uit.
Voor deze avond brachten Cor en Piet films mee die
zeer de moeite waard bleken te zijn.
Diverse clubleden: Piet, Cor, Margreet en Han hebben
met veel enthousiasme opnamen gemaakt voor het 50jarig jubileum van OIG-IHD. Door Piet gemonteerd en
het eindresultaat werd ons vertoond.

er aan vooraf ging. Han, ons jongste lid, niet in leeftijd,
maar wel het jongste lid, kwam met het verhaal om deze
film te maken. Samen met Piet en met veel brainstormen
kwam het eindresultaat tot stand. Hulde hiervoor.
Dan de productie die Piet onder zijn hoede nam. Wat
een klus en wat een organisatie, nog meer hulde.
Onze regisseur was niet gauw tevreden dus werd er herhaaldelijk een scène overgedaan. En was Kees T. tevreden dan zei Cor onze cameraman: “toch nog maar één
keertje over voor alle zekerheid”.

150 vrijwilligers organiseren voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen uitjes en festiviteiten
en doe-middagen in de Abeel.

Dus kwam Margreet weer met haar klapbord op de proppen en ik hield braaf de microfoon weer in de aanslag.
Soms met pijn in mijn rug maar als je iets doet moet je
het ook doen, pijn of geen pijn.
Alle middeleeuwse kleding hing iedere keer weer netjes
op het rek. Ik heb deze film met alle ups en downs als
heel plezierig ervaren.

Er wordt kleding opgehaald, gesorteerd en uiteindelijk
verkocht. Dit is de grootste inkomstenbron waar veel uit
wordt betaald.
Er is een wagenpark dat de mensen overal naar toe vervoert zoals: een vakantieweek, een boottocht, een eetclub (de smikkelclub) een soos waar wordt gesjoeld of
gekaart of Rummicub wordt gespeeld. Zwemmen, een
handwerkgroep, te veel om op te noemen. Het was de
moeite waard om deze film te zien.
Ook zagen we nog een jubileum-feestmiddag voor alle
vrijwilligers op het Forteiland, gefilmd door hun vaste
filmer Rob Vermaat. Het Forteiland ligt binnen de pieren
van IJmuiden. Ook daar werden veel leuke spelletjes
gedaan en heerlijk gegeten. Tussen tweehaakjes vertelde Piet dat hij op 11- jarige leeftijd naar dit eiland is gezwommen, niet wetend dat het zeer gevaarlijk kan zijn.
En dat hij veel later boven het eiland in een helikopter
had gevlogen om opnamen te maken voor weer een
heel andere film. Doodsangst heeft hij uitgestaan want
Piet heeft hoogtevrees.
Daarna kregen we de film “Een buidel vol florijnen” te
zien. Inmiddels is deze film op het Opdrachtfestival vertoond en wij kwamen er niet onverdienstelijk vanaf. Zie
het verslag over het Opdrachtfestival. Over de inhoud
behoef ik hier niet in te gaan. Wel over het vele werk dat

Toen kwam de Lipdubfilm op het scherm. Wat een lol
hebben we hier aan beleefd. Ook deze opnames waren
niet zomaar goed. Dus over en nog tigkeer over. Nee,
Kees T. is niet gauw tevreden, hulde hoor Kees, wees
maar kritisch.
Toen wilde Cor zijn vriend Theo, het paard van hem, op
een klein filmpje laten zien. Wat een prachtbeest. Leuk
om te zien Cor.
De laatste film was “Kindje lief”een film van Cor en Nancy. Op verzoek van Han bracht Cor deze film mee die
deze film nog nooit had gezien. Ook dat was weer de
moeite waard, ook voor ons. De prachtige beelden in de
flat van de zoon die verslaafd is. Zo mooi uitgelicht,
mooi opgenomen en goed gespeeld. Pa die wil dat de
zoon stopt en moeder die zo bezorgd is. Uiteindelijk eind
goed al goed. Zoon is van de verslaving af en samen
met zijn moeder verzorgt hij als eindshot het graf van
een al eerder overleden broer. Mooi verhaal en zoals al
gezegd, een prima film.
Dan is het tijd om de boel op te breken. Stoelen aan de
kant. De tafels mochten deze keer blijven staan want zo
zei onze barman Piet, OIG-IHD had de volgende dag
weer iets op het programma staan.
Tot de volgende keer,
Anne
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Mijn eerste UNICA
Al jaren houdt Kees mij voor om mee te gaan. Er waren steeds allerlei argumenten om niet te gaan.
Omdat het Witte Huis in St. Petersburg gedraaid zou worden, dacht ik, nu ga ik.
Ik koos natuurlijk wel een festival uit met een ingewikkelde voorbereiding.
Wat een gedoe met dat visum. De onnavolgbare Bouke
had gelukkig alle stappen goed aangegeven en was
steeds een fijne raadgever.
Bouke, Margreet en Kees hadden al in het Radisson
geboekt, dus ik ook.
Dezelfde vlucht geboekt en dan komen de goede tekenen. We bleken precies achter elkaar te zitten.
Bouke de ervaren touroperator had een taxi geboekt.
We hadden een taxi chauffeuse. Een stevig uitgevoerde
dame met idem dito rijstijl.
Een heel goed hotel voor veel roebels en minder euro’s.
Heel aardig personeel.
We kregen een welkomstdrankje met bubbels. Volgens
mij was er ook een shot wodka in gedaan.

De openingsceremonie was een geweldig leuke act met
in black light oplichtende armen.
De vertaal-ondersteuning van de Russische speeches
was eigenlijk dramatisch. Maar de speech van de Unica
voorzitter neigde naar de kwalificatie ramp.
Gelukkig werden we op wat Russische folklore getrakteerd. Dit maakte wat goed.

Vervolgens op naar de
dinerlocatie.
Deze was schuin tegenover ons hotel aan de
Nevsky Prospect.
De lokale drag-racing
baan, maar daarover later
meer.
De entree van het etablissement was wat, hoe zal ik het
zeggen, sober. De zaal, ja …wat gedateerd, het eten?
De trouwe bezoeker van de Abeel heeft zo nu en dan
van mijn culinaire uitspattingen mogen genieten. Dit
“diner” verdiende geen ster, nog geen lichtpuntje, maar
het kan beroerder, bleek later.
Daar kwam ik mijn dubbelganger tegen, een heel aparte
ervaring.

Op naar het theater, een prachtig ding. Het interieur had
iets van de communistische cultuur onder Lenin met artdeco trekken.
In een veel te klein kamertje was de inschrijving. De
beelden aan mijn vroegere reizen achter het ijzeren gordijn flitsten door mijn hoofd. Het bleek, dat de talenkennis zeer beperkt was, maar we kwamen aan onze badges. Gewapend met tas en klaar voor het ontvangstspektakel.

Onze zeer geachte voorzitter zat keurig naast de
congrespresidente.

De wijn was redelijk en op elke tafel stonden flessen
wodka.
Het ontbijt de volgende dag in het Radisson maakte me
helemaal blij en compenseerde het culinaire drama van
de vorige dag. Ik begon met een hors d'oeuvre van vis.
Ik heb nog nooit zoveel kaviaar van zalm gegeten, gemarineerde haring, allemaal zalig. Hoofdgerecht spiegeleieren met spek, worstjes en verschillende soorten
brood. Daarna een rondje kaasjes en dan wat vruchten
met kwark toe. Espresso er bij. Zo nu kan een mens er
weer tegen. We installeerden ons op het balkon. Je kon
goed merken dat dit theater begin 20-er jaren van de
vorige eeuw was gebouwd. De mens en zeker de Rus,
in die tijd, was duidelijk wat kleiner.
Maar van projecteren hebben ze daar kaas gegeten.
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Ik maakte me wat zorgen over de lunch en het avondeten, wanneer ik de ervaringen van het openingsdiner
als maatstaf neem.

We streken neer in Сибирская корона, Siberische
Kroon. Nou, van bier maken hebben die jongens verstand. Een biertje is wel gelijk een halve liter, maar een
Rus laat gelijk een reservoir van 3,5 liter aanrukken.
We bekeken de kaart. Heel goedkoop voor ons Nederlanders.
Laten we een mixed grill nemen.
Dat bleek een bord met ongeveer
600 gram geweldig gegrild vlees te
zijn. De lamsrug prachtig rosé, mijn
kokshart jubelde. Het was wel even
doorwerken, maar de moeite zeer
waard. Het weer was prima, we
zaten op het terras aan de beroemde Nevsky Project.
Je krijgt daar een gratis drag-racing
show bij. Een zichzelf respecterende motorrijder spurt bij het stoplicht
met een geweldige wheely weg.

Heb je een muscle car, dan vol gas met slingerende
achtersteven worden alle pk’s aan het asfalt toevertrouwd. Je wilt toch zeker tegen de 150 km/h bij het volgende stoplicht vol in de ankers gaan.
Het oversteken tussen de met stoplichten beveiligde
zebrapaden, is een aan zekerheid grenzende geslaagde zelfmoordpoging. Onze taxichauffeuse van de heenweg reed naar Russische maatstaven voorbeeldig. Voldaan terug naar het hotel. De volgende dag hebben we
ons weer aan het geweldige ontbijtbuffet gelaafd. Kees
had gelijk, de hele dag filmpjes kijken is leuk. Er zitten
natuurlijk draken tussen, maar ook mooie dingen gezien. De lunch vlakbij het theater was prima.
Lekker film kijken. De Spaanse en Belgische inzendingen zijn mijn favoriet.
De excursie begon met een busrit. Een deel hiervan
had ons kwartet, Bouke, Margreet, Kees en ik, reeds te
voet gedaan. Het bleek, dat je met de bus ongeveer

dezelfde gemiddelde snelheid haalt. Eindelijk verlieten
we St. Petersburg. Na wat omzwervingen kwamen we
bij het etablissement voor de lunch aan. Achter het
pand had men een tent als van de Boer tenten uit Alkmaar opgesteld om ons te ontvangen. Jas aanhouden,
want het was bepaald niet warm. Het eten scoorde niet
veel beter.

Op naar Peter’s Hof. HermanS had ons al eens op hele
mooie beelden van de fonteinen getrakteerd. Ook binnenin is het een en al goud. Ik denk, dat ik na een week
gillend de tent uit zou rennen.

Weer de bus in en weer bij de Boer tenten gegeten. Van
dineren was geen sprake. Het etiket “voer” voor de Homo Sapiens om niet van je graat te vallen, is hier op zijn
plaats. Helaas kon het nog erger. Listig wist ik enige
flessen Becks bier te versieren, dat verzachtte de
smaakpapillen.
De volgende dag was het weer films als vanouds. Ik
merkte, dat ik dat toch wel erg leuk vond. Zoveel viel
zeker niet tegen, alhoewel sommige slaapverwekkend
zijn.
Voor de lunch liet ik mij door Kees mee slepen naar de
lunch van de vrienden van de Unica. Ik ben maar
meteen lid geworden. Ik heb besloten om volgend jaar
naar Roemenië te gaan. Kees had al gewaarschuwd,
eenmaal .. dan forever
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De Koreanen gaven in de pauze nog een heel leuke
theeceremonie met erg lekker dingen, veelal met ginseng.

gevolg aan dit bevel en belandden we gevieren weer op
het terras van Сибирская корона. Goed bier, goed
eten, wat wil een mens nog meer in St. Petersburg.

De thee met Lotusbloem was echt lekker.
Heel apart de twee monniken die altijd even onverstoorbaar en vriendelijk lachen in hun typisch habijt.
We maakten nog een staaltje Russische marketing strategie mee. Bij ons geliefd terras met Сибирская корона
wilden we een biertje drinken. De gerant, zij sprak heel
goed Engels, deelde mede dat het bier op was. We
snapten er niets van. De vele Russen hadden allemaal
bier. Het bleek. dat men hoopte, dat wij zo aan de cocktail gingen. Na veel aandringen bleken ze toch nog een
vaatje te hebben liggen.
Vrijdag rondvaart! St Petersburg is op een Delta gebouwd en er lopen overal kanaaltjes. Lekker in de openlucht en aangenaam weer .

Na afloop was ons een lunch in het “geweldige” restaurant bedacht.
Ons viertal liep langs de kade om in colonne linksaf de
brug over te gaan naar het culinair hoogstandje van de
organisatie. Ik riep bij de brug: “rechts uit de flank”. Als
goed opgeleid oud marechaussee gaf Kees direct

Ik wil het niet te veel over eten hebben, maar Kees en ik
hebben op advies van Josep onze Spaanse vriend,
geweldig eend gegeten. En Borsjtsj, de al bekende koude bietensoep, moet je in dat restaurant in de warme
versie eten, erg lekker. Bouke en Margreet hadden de
Sovjet Bar vlak naast ons hotel ontdekt. Ook hier prima
eten. Nergens haute cuisine, maar overal eerlijk en erg
lekker voor een prima prijs prestatie verhouding.
De General Assembly, We gingen er eens goed voor
zitten. Uiteraard trakteerde de scheidende voorzitter
ons weer op de nodige langdradigheid. Raken we nu
onze Nederlandse vertegenwoordiging met Jan kwijt?
Wat voor voorzitter krijgen we nu? Gelukkig liep dat
goed af. Engelse humor van Dave en vrouwelijke inbreng met Franka wordt ons deel.

De afronding is natuurlijk de prijsuitreiking. Vooral het
commentaar over onze film. De arme Wolfgang heeft
nog steeds een WOII syndroom en kon het pacifisme
van ons Witte Huis niet doorzien. Jammer, want we zaten tegen brons aan. Gelukkig heeft onze Pool daar een
betere kijk op.
Eigenlijk is - zoals Dave ook zegt - de competitie niet
het belangrijkst, maar het enthousiasme om films te
maken en met elkaar te delen.
Ik vond het wel leuk, dat uitgerekend de Nederlandse 1
minuut film, spelend in WOII, pacifistisch, won. Kon
Wolfgang geen invloed op hebben.
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Dan het slotdiner.
Kees ziek en daar zit je dan in je smoking met rood/wit/blauwe strik. Maar
dan toch maar het slotdiner. Ik had me
er al niet veel van voorgesteld. Kon het
erger. Jazeker, eerst wat blaadjes
groenvoer en dan het hoofdgerecht.
Nou ja, het deed mij direct denken aan
de pap die ik als kind zo nu en dan
moest eten, maar dan zonder de karnemelksepap waarin deze dingen dreven.
Het was met bruine suiker of stroop
best wel lekker. Maar zonder die begeleiding een regelrechte aanval op mijn smaakpapillen, GORT!!! Hoe krijg
je het bedacht.

En dan iets wat beef Wellington moest zijn, echter vervang de lekker beef door gemalen smakeloze kip en je
houdt iets ondefinieerbaars over qua smaak.
Gelukkig was de wijn weer prima te drinken. Mijn dubbelganger heeft me belooft dat we in Suceava veel
beter te eten krijgen en ook de wijn beter is. Dus daar
houd ik hem aan.
Uiteraard hebben we St. Petersburg wat bekeken.

We zijn nog naar de prachtige orthodoxe kathedraal
gegaan, maar er was te weinig tijd om binnen te gaan.
We moesten immers op tijd weg.
Bouke wilde nog wat bij de kraampjes kopen. Terwijl hij
met de verkoopster stond te praten werd hij gerold. Ze
hadden er niet veel aan want direct werd alles geblokkeerd. Wel een nare afsluiting.
Welnu dan weer naar het hotel en onze bagage opgehaald. De onnavolgbare touroperator had voor de taxi
gezorgd en weer met de potige aardige chauffeuse. Ik
mocht voorin zitten.
Ik keek eens opzij. “Eh mensen, er ligt hier een blaffer”,
bracht ik uit.
Zou het een namaak zijn, ik keek iets beter, verdomd er
zat aan de onderkant een magazijn in de kolf. Dat ding

was echt. Ik zag zelfs iets van
een messing huls glinsteren.
Blijkbaar heb je zoiets nodig
als je van St. Petersburg naar
het vliegveld en terug rijdt.
St Petersburg was niet representatief verzekerden Kees en
Bouke mij. De gezelligheid
wel. Dus Suceava here I come
in 2016. Ik ben bekeerd.
Bart Westerkamp
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Agenda Velsen & Omstreken

Colofon

Met bijdragen van
Piet van Eerden, Anne Stavinga,Gerard Swets en Bart
Westerkamp

3 december: Cor informeert ons over de mogelijkheden van zijn nieuwe camera en
de daarbij behorende accessoires
13 december: 16e De Ronde Venen Open

Foto’s
Piet van Eerden en Bart Westerkamp

17 december: slotavond

Redactie
Piet van Eerden en Ruud Besjes

2016
7 januari

Redactieadres
Frank Sinatraplein 61, 1945 WM Beverwijk
0251-246312
E-mail: jpvaneerden@ziggo.nl

: ledenvergadering

21 januari

:

31 januari

: Cinefleur in “De Muze”, Noordwijk

4 februari :

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

18 februari :
3 maart

:

17 maart

:

31 maart

: clubkampioenschap met rondreisjury

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

Rectificatie
“ E en buidel vol florijnen”
moet zijn
“ E en buidel vol prijzen”

