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Het jaarprogramma stond in 2009 in het teken van “Geluid”,
Ter afsluiting daarvan werd een “doe-avond” gehouden waarop we de sketch “Hypocriet”
met meerdere camera‟s opnamen.
Het geluid werd opgenomen op minidisks met zender-dasspeld-microfoons.
Na afloop werden de acteurs in de bloemetjes gezet..
(Foto: Peter van Eerden)
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Uit de hamer geklapt
In mijn vers verworven status als Pure,
ook wel pre-pensionaris genoemd, ben
ik bevorderd tot kelderopruimer.
Mijn kelder, met een hoogte van slechts
1 meter en een oppervlakte van ruim 7
m2, had voor mijn promotie nog slechts
een vrij oppervlak van 1 m2. Vrij toegankelijk waren de drank- en eetvoorraad
en voor de rest moest eerst een vrije
doorgang worden gebaand. De “rest”
bestaat voornamelijk uit spullen die een
bewaarziek persoon nu eenmaal wil
bewaren, alsmede uit een 3-tal privé
archieven van clubs die ik een warm
hart toedraag en soms ook andersom.
In mijn wens om op te klimmen tot kelderopruimer 1e klas heb ik er eens flink
de bezem (met korte steel i.v.m. de vrije
hoogte) doorheen gehaald. Daarbij heb
ik het gewaagd om bankafschriften uit
midden jaren 80 te vernietigen en denk
nog na over b.v. boekhoudbonnetjes
vanaf de oprichting in 1963 tot aan de
laatste eeuwwisseling. Verder kwam ik
tegen: clubbladen en jaarverslagen vanaf 1974, bestuursverslagen vanaf 1976
en overige stukken die een vereniging/
bestuur zoal pleegt te produceren. Alles
weer netjes geordend teruggezet in de
schappen, ook van de andere 2 verenigingen, is het mij gelukt de vrije vloerruimte te vergroten tot 3,5 m2.
Toch lijkt het mij wel gewenst om voor
verdere opruimacties contact te zoeken
met onze adviseur, zelf ook bekend als
bewaarziek, om tot een waardevol archief te komen dat (in de toekomst) ook
in andermans huis een plaats zou kunnen krijgen.
Verder maar eens een NOVA Film Festival bezocht, dit keer in Brabant, en een
weekend mogen genieten van prachtige
producties.
Over de producties ga ik het niet hebben. Dat kan Piet veel beter. Ik ga het

hebben over de Brabantse gastvrijheid
en dan vooral op gastronomisch gebied.
Sinds mijn niertransplantatie eet ik 2
keer zoveel en smaakt het mij 4 keer
beter. Aan mij was dus die gastvrijheid
goed besteed. Zowel de beide lunches
als het diner op zaterdagavond waren
uitstekend verzorgd. Dat heb ik elders in
den lande wel eens anders meegemaakt. Onbeperkt opscheppen aan het
lopend buffet (fout: het buffet stond stil
en ik liep) was niet tegen dovemansoren
gezegd.
Ook het door de organisatie aanbevolen
hotel was klasse, zowel de kamer als
(daar is ie weer) het ontbijtbuffet, waarvan ik gretig gebruik heb gemaakt.
Remmet (mijn partner voor het filmweekend) en ik kozen daarvoor speciaal
een tafel uit direct naast het buffet, zodat looptijden tot een minimum werden
gereduceerd.
En dan vertelt de weegschaal mij op
maandagmorgen dat zij er geen grammetje meer uit kan persen dan de vrijdagmorgen daarvoor. Klasse!
Overigens was Videofilmers Velsen
goed vertegenwoordigd met twaalf clubleden en dat is veel meer klasse dan al
die flauwe kul over mijn kelder en eetlust.
Tot de volgende keer,
uw voorzitter.
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Verslag: “De lens op Velsen” en “Gedigitaliseerde films”
Voorzitter Gerard is helaas weer opgenomen in het ziekenhuis en Ruud neemt
derhalve de honneurs waar.
Gebruind en gesterkt zijn we deze eerste avond na de vakantie weer op komen draven die in het teken staat van
“De lens op Velsen” en de vertoning van
enkele van Super8 naar video gekopieerde clubfilms.

Saenden in Zaandam.

Opdat iedereen op de hoogte blijft van
het reilen en zijlen van de club, praat
Ruud ons eerst even bij.

GerardH en PietN trakteren ons op een
versnapering i.v.m. hun verjaardag en
Piet Huijboom is morgen jarig en heeft
daar al luister bijgezet middels een kopje koffie met cake bij binnenkomst!

Bouke, Kees, Herman en hijzelf hebben
met nog 28 Nederlanders en honderden
anderen, genoten van het UNICAfestival in Gdansk.
Jef Caelen behaalde 2 bronzen medailles en één van de Nederlandse 60 secondenfilms behoorde tot de 16 beste,
wat inhoudt dat we volgend jaar in Zwitserland weer met twee 60 secondenfilms mogen deelnemen.
Hij vraagt aandacht voor de Interclubontmoeting op 29 november. We
worden verwacht met 3 films mee te
doen. Gezamenlijk mogen ze 15 minuten duren. José‟s “Mi niña tedea” lijkt
alvast een geschikte film, Fred heeft
“Baba Yetu” en Niek is nog bezig met
een film. Meerdere aanmeldingen zijn
welkom. Vóór 1 november bepalen we
gezamenlijk onze keus.
Verder wordt iedereen verzocht om voor
de clubavond van 1 oktober een eigen
filmfragment mee te nemen waarbij volgens de maker een passend geluid is
opgenomen.
Op dinsdag 1 december zullen we een
voor onze club representatief filmprogramma verzorgen bij onze zusterclub

Marijke is vanavond verhinderd.
Kees wil, als daar vanavond nog tijd
voor is, het tweede deel van zijn film
vertonen die hij met een werkgroep van
onze club maakte op de school van zijn
zoons.

Dan draaien PietN en Niek fragmenten
uit hun film over de Reddingsbrigade
IJmuiden. Helaas laat onze geluidsinstallatie ons in de steek. Geknisper en
gekraak is ons deel. De discussie daarna is levendig en de makers gaan er
hun voordeel mee doen.
Piet vertelt over de plannen die hij met
Peter heeft over een film waarin een
aantal bunkers in IJmuiden centraal
staat en dan is het pauze.
De 35 jaar oude gedigitaliseerde eerste
clubfilm “14 Juli 1974” gaat om geluidstechnische redenen de mist in en zal
later in het seizoen worden vertoond.
Na veel geknutsel doet het geluid het
weer (een beetje) en krijgen we een
mooi videoverslag te zien van “Jeroens
Clan” , een zeer jeugdige en capabele
cabaretgroep uit Best. Minstens zo capabel heeft de werkgroep van Kees
haar werk gedaan!
Met z‟n allen wordt de zaal opgeruimd.
De eerste avond is verleden tijd.
Piet van Eerden
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Het belang van casting
Iedereen weet dat je speelfilm valt en staat bij de geloofwaardigheid van de acteurs
en actrices. Dit artikeltje wil je op weg helpen om goede keuzes te maken. De rest
moet je zelf doen! Lees voor hem/hij ook haar/zij.
Hoe zoek je je mensen?



De buurman of de buurvrouw? Zien er
goed uit. Nog geen toneelervaring.
Ze willen heel graag. Een aantrekkelijke
gedachte.
Toch een screentest met hen doen om
jezelf en hen ervan te overtuigen of zij al
dan niet een terechte keus zijn.



De krant
Via b.v. de krant of advertenties, dan
vragen om een foto, lengte, leeftijd.
Als iemand op grond van die informatie
al niet geschikt is, kunnen beide partijen
teleurstellingen bespaard blijven.
Typecasting
Typecasting is een acteur zoeken die
zowel innerlijk als uiterlijk het karakter
zo dicht mogelijk benadert.
De eerste indruk die iemand maakt is
van belang. Gevoelig type, ruwe bolster,
blanke pit?
Terughoudend of dominant aanwezig?
Hoe beweegt hij zich? Slungelig, elegant, kort en strak?
Past hij bij het beeld dat je van het karakter hebt?
Combineer dat wat je als eerste indruk
hebt geregistreerd met wat je ziet als er
gespeeld wordt.
Dat geldt ook voor de stem!
Screentest voorbereiden

Van te voren het verhaal vertellen en wat er van haar wordt
verlangd als ze gekozen wordt.



Aangeven hoeveel mensen een
screentest doen.
Wat ze kan verwachten dat ze
moet doen in de screentest.
Hoe lang het duurt.

(Het gaat er niet alleen om dat zij wordt
getest, zij krijgt ook de kans om te testen of ze jou prettig vindt om mee te
werken!)





Geef een belangrijke scène uit
het stuk op.
Vraag haar de tekst te leren.
Bedek wat je hem/haar zal vragen.

De screentest zelf

Zorg voor een ontspannen
sfeer.

Koffie, gebak …..

Observeer direct.

Eerste indruk.

Hoe reageert zij op je vragen.

Let op haar houding, gezichtstrekken, hoe lacht ze.

Prettig of irritant.

De tekst is niet om aan te
horen.

Om haar meer ontspanner
en flexibeler met de woorden om te laten gaan, vraag
je de tekst te zingen of te
fluisteren, terwijl ze op de
grond ligt en een tekening
maakt.
(vervolg op blz. 20)
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Anekdote Argentinië 1994
Amateurfilmers uit de gehele wereld kunnen elkaar jaarlijks ontmoeten tijdens het
UNICA-festival. Het is interessant om zowel tijdens de onderlinge gesprekken als
tijdens de excursies kennis te maken met de verschillende culturen. In 1994 werd
het festival gehouden in de binnenlanden van Argentinië.
Nadat wij hadden kennis gemaakt met
onze hospita, nodigde zij ons uit een
rondrit te maken door Villa Carlos Pas.
Ze wees ons op het postkantoor, waar
je ook ansichtkaarten kon kopen, omdat
daar de postzegels zijn.
Frau Immerschwanger, zoals wij haar
noodgedwongen hadden genoemd,
wilde liever haar feitelijke naam niet
noemen. Mogelijk erfelijk belast. Er liepen wel veel kindertjes rond haar hostel,
vandaar de naamgeving.
Wij kwamen „s morgens tegen vijven op
een pleintje, waar zij trots meldde dat dit
de grootste Kukuksuhr van het zuidelijk
halfrond was!
Natuurlijk mochten we even wachten tot
het uur vol zou zijn en ja hoor, daar

schijn, welke ook nog, tot onze verbazing, koek-koek riep! En dat wel elf keer.
Was dus niet erg bij de tijd...
De van oorsprong Duitse Uhrenmacher
moet maar tot een betere afstelling komen. Ik heb nog voorzichtig mijn diensten aangeboden, hetgeen niet op prijs
werd gesteld, het werd allervriendelijkst
afgewezen.
Daarna hebben wij het slechtst georganiseerde Unica-festival bijgewoond,
maar ook door verschillende omstandigheden, waarbij niet onvermeld mag blijven dat onze eigen Piet van Eerden in
de jury ons land vertegenwoordigde.
En dat met verve, gezeten naast ene
Carlos Vieschbein, ook al zo'n omstreden naam uit vervlogen tijden.
Mijn (onderwijl) goede vriend Horst Hubbauer werd Laureaat, met de film "Das
Band", de antiquair.
Eén van de leukste incidenten was wel
het achterover vallen van de gehele
jury, waaronder uiteraard Piet, doordat
het onderstel van de jury-bank finaal
afbrak.

kwam een lel van een vogel te voor-
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Ik heb er maar een prentje van gemaakt, hetgeen mij ook alweer niet in
dank werd afgenomen.
Door de flitsen nam de hilariteit nog
verder toe, vooral toen een ordecommissaris mij dreigde uit de zaal te verwijderen, ha, ha.!

Al met al, één van de leukste UNICA's
welke ik heb mogen bezoeken, om
meerdere redenen, maar daarover later
meer.
Uw scribent en fotograaf,
HermanO

En Route
Regelmatig worden leden van onze club uitgenodigd om ergens in den lande iets
van hun kennis te komen overdragen. Ook worden zij gevraagd te komen jureren of
een filmprogramma te verzorgen. Reden voor de redactie hier aandacht aan te beOp 5 oktober heeft Herman Ottink bij onze Aalsmeerse filmvrienden een avondje “Licht”
gegeven.
Op 19 oktober heeft Piet van Eerden de film “Dies de Guirra van Jan Baca geanalyseerd
bij de HSL en hij heeft op 7 november een aantal van zijn films laten zien bij de “Thuis
Video Groep” in Wijkcentrum Europawijk in Haarlem. GerardS zorgde ervoor dat Piet ter
plaatse kwam!
Bert Nieboer koerste op 17 november naar Heerhugowaard en bezocht op 1 december
De Viewer in Amsterdam en maakte beide clubs deelgenoot van zijn kennis op het gebied
van geluid.
Kees Tervoort, Jef Caelen en Piet van Eerden kregen 3 Dvd's met de films voor het festival “De Ronde Venen Open” thuisgestuurd, beoordeelden deze en kwamen op 21 november bijeen ten huize van Frits en Johan van den Broek in Vinkeveen. Daar stemden
zij hun rapporten op elkaar af.
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Verslag: “In de hoofdrol”
De zaal loopt vol, er worden stoelen en tafels aangesleept. Handen worden geschud, de koffie stroomt in hoog tempo uit de kan. Anne en Kees lopen heen en
weer met afgekte schalen. Margreet schikt de bloemen in een emmer fris water en
deponeert een gerookte zalm in de koeling. Eerder nog waren De Gerarden en
Ruud aanwezig om “het meubel” + speakers op te stellen. Vera loopt glunderend
rond, ze heeft een avondje vrij van projecteren, Bouke neemt waar. Wat is hier aan
de hand?
Flauwekul natuurlijk, iedereen weet het, en als je er niet bij was had je het al gelezen in de kop! Voor de 5e achtereenvolgende keer “In de hoofdrol” bij Velsen, onder auspiciën van NH‟63.

Als iedereen een tafel naar zijn zin heeft
gevonden, opent onze voorzitter de
avond met een hartelijk welkom.
Buiten de eigen clubleden om zijn ruim
40 belangstellenden uit andere clubs
aanwezig en natuurlijk de man in de
hoofdrol Jef Caelen en de auteurs van
de 2 films in het voorprogramma.
Met die films gaan we beginnen.
Omdat de dimmer een inzinking heeft,
bedient Tino vanavond op effectieve
wijze het zaallicht onder het motto “Uit is

uit” en “Aan is aan” en gaan we naar
“Gescheurde verdeler” van de groep Pro
Deo kijken.
Het verhaal speelt zich af tegen het decor van een garagebedrijf. Alle ingrediënten om een film aantrekkelijk te maken zijn aanwezig: een plotseling verscheiden van de geliefde garageeigenaar, een hatelijke - niets en
niemand ontziende - opvolger, een aantrekkelijke - niet op haar mondje gevallen - medewerkster, een temperament-
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volle garagechef en een monteur van
het type “stille wateren hebben diepe
gronden”, oftewel liefde, haat, bedrog en
een vleugje seks.

volop te kunnen genieten van het feit
dat er eindelijk iemand is die het eens is
met de jury. Daar moeten we even van
kunnen genieten!

Na afloop worden aan regisseur Ton
Zeegers van AMFI‟66 enkele vragen
gesteld over het gebodene. De groep
Pro Deo bestaat al zo‟n 16 jaar en specialiseert zich in het maken van speelfilms. Ton is er trots op dat er nog
steeds leden zijn die vanaf het eerste
uur lid zijn.
Het valt op dat voor de film muziek is
gecomponeerd en uitgevoerd. Dat zie je
nog niet zoveel bij amateurfilms.
Chapeau!
De groep mocht eerder ook tijdens een
“In de hoofdrol” een film vertonen die
net geen nominatie voor de Nationale
Wedstrijd had gehaald. Ton zegt lachend dat ze “De eeuwige tweede zijn”.
Dat belet de actieve groep echter niet
om door te gaan!

De knabbeltjes van Marijke en de via
Anne verzorgde hapjes ondersteunen
de frisdrankjes en de alcoholische versnaperingen uitstekend.

Tino staat alweer met zijn wijsvinger bij
de lichtschakelaar en Bouke fade “Een
bijzonder weeshuis” van Joop Modderkolk ( De Ronde Venen) in.
Een reportage met een hoog aaibaarheidsgehalte, niet alleen door de aanwezigheid van de schattige babyolifantjes die hun moeder zijn kwijtgeraakt, maar ook door de prachtige en
onderhoudende toon van het door Joop
zelf ingesproken commentaar.
Joop en zijn vrouw maken samen vele
vakantiereizen en hij neemt altijd zijn
camera-uitrusting mee. Ter plaatse
schiet hij spontaan zijn beelden en
thuisgekomen tracht hij lijn te maken in
het materiaal. Dat is hem ook deze keer
weer prima gelukt. Als ik hem vraag of
de waardering voor zijn film hem is tegengevallen, antwoordt hij dat de jury
zijn films altijd goed waardeert! De zaal
reageert lacherig en ik stel snel voor om
de eerste korte pauze in te lassen om

Tino vindt dat de lichtrekening van ons
clubgebouw de laatste tijd hoog is en hij
vraagt Gerard om de introductie van
onze hoofdrolspeler kort te houden opdat hij het licht weer uit kan doen.

Jef Caelen is
helemaal uit
Spaubeek (Zuid
Limburg) gekomen om ons
een aantal van
zijn films te laten
zien. Hij is bij
velen bekend
van de NOVA-,
Benelux- en
UNICA-festivals!
Het woord is
aan Jef!

“China heeft het moeilijk”, begint Jef, als
het geroezemoes is verstomd. Hij heeft
direct alle aandacht. Een schoolmeester
waardig! Een set-up?
Onze gast vertelt dat hij in 1972 op Super 8 is begonnen met filmen, stopte
toen hij schoolmeester werd en een
doorstart maakte in 2003.
Hij gaat altijd voor de eerste prijs. Met
dien verstande dat hij vindt, dat als hij
zijn film voor het publiek kan vertonen,
thuis of in de club, hij de eerste prijs al
behaald heeft! Een nadenkertje ….
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Hij maakt deel uit van “Collectief 05”,
een groepje gepassioneerde amateurfilmers uit het Limburgse. Bij toerbeurt
maakt men een film en de overige leden
ondersteunen de maker vakkundig.
Jaarlijks ontstaan zo meerdere films.
Omdat er vele films van het collectief in
de videotheek van de NOVA aanwezig
zijn en de clubs deze kunnen huren,
stelt Jef voor dat hij vanavond een aantal van de films vertoont die hij samen
met zijn vrouw en dochter heeft gemaakt. Een retorische vraag natuurlijk.
Voor Tino het sein om het licht uit te
doen.
“Kristalhelder, via de ogen van mijn
dochter”, neemt ons mee naar het China
van nu. De met veel zorg gekozen kleurrijke beelden van het leven van de chinees in de straat komen als een warm
bad over ons heen. Dat is ook te danken
aan het overal aanwezige beeldschone
blonde dochtertje van Jef en Mechelien.
Een heel ander genre film is: “Just another Day”.
Tijdens Wereldoorlog II werd voor de
kust van Egypte een schip de grond
ingeboord. Tijdens een van Jefs vakanties maakte hij met een groepje duikers
opnames van het op 35 meter diepte
liggende wrak. Het zonlicht bood op die
diepte nog voldoende licht om prachtige
opnames te maken. De song “Just another Day” verbindt het heden en verleden met elkaar.
Voor de pauze kijken we nog naar de
speelfilm “Edith”.
Na een wat aarzelend begin, we verstaan niet alles even goed, wordt het
duidelijk dat de getrouwde Edith zich
gedwongen voelt om een in het verleden verkeerd gemaakte keuze te bekennen aan haar omgeving en in het
bijzonder aan haar man.

Uitstekend spel en camerawerk.
Bijvoorbeeld de shots op het strand,
ondersteunen de inhoud dermate, dat
we niet beseffen dat deze film 37 minuten heeft geduurd. Tijdens de tweede
pauze genoeg stof voor discussie, en
nieuwe plateaus hapjes.
Een overmoedige Tino begint uit eigener beweging het licht uit en aan te
doen! Wij begrijpen hem.
De thema‟s voor zijn films vindt Jef overal om zich heen. Zo bekende een ernstig zieke man hem ooit dat Jef altijd zijn
allerbeste vriend is geweest. Het trieste
hiervan was dat Jef zich daar nooit bewust van is geweest. Altijd druk en doenig, weinig tijd, we kennen het allemaal.
Dit inspireerde hem tot: “Aan de oever
van de tijd”.
De schrijvende buurman (Jef Caelen) en
zijn aantrekkelijke buurvrouw
(Mechelien Caelen) ontmoeten elkaar bij
toeval en dat leidt tot diepgang in hun
leven.
De dikwijls komische situaties worden
voortreffelijk gespeeld en gefilmd. Gezamenlijk werd het verhaal uitgewerkt en
om beurten werd de camera bedient.
Een familiefilm, maar wat voor een!
De tijd vliegt om en we dreigen in een
tijdklem te geraken. Grapje natuurlijk,
maar wel een bruggetje naar de titel van
de volgende film: “Klem”.
Dat het niet helemaal goed zit in de relatie tussen een man en zijn vrouw komt
tot uitdrukking als de man klem komt te
zitten tussen de bedbodem en de vloer.
Hij gebiedt zijn vrouw gereedschappen
aan te dragen om de reparatie te voltooien en zijn vriend Guus te bellen die
hem zou kunnen bevrijden uit zijn benarde positie. Ondanks het feit dat hij
volkomen afhankelijk is van zijn vrouw,
blijft hij haar verwijten maken en uitschelden voor domme gans. Nou, dat
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komt hij te weten!

Eens of oneens?

Nadat Tino voor licht in de duisternis
heeft gezorgd en ieder zijn zegje heeft
gezegd, kondigt Jef de laatste film aan.
In 2006 werd aan de leden van de Geleense Smalfilm- en Videoclub gevraagd
een film over hun beroep of hobby te
maken. Hij maakt: “Free-Rock-Style”.
Zelf speelt hij de rocker in een op muziek gecomponeerde clip waarin zelf
ontworpen rokjes het thema vormen.
Een vlotte uitsmijter!
Het is 22.45 uur als Gerard de 5e editie
van “In de hoofdrol” afsluit.
Joop en Ton ontvangen bloemen, Jef
bloemen en een mooie gerookte zalm.
In Spaubeek wachten zijn dochter en
vrouw op hem met een fles champagne.
Niet dat dat de gewoonte is als hij thuiskomt, maar om 00.01 uur is hij jarig!
Gerard meldt tenslotte dat het bestuur
zich afvraagt of we na vijf jaar “In de
hoofdrol” niet op het hoogtepunt moeten
stoppen. De vele vraagtekens op de
gezichten van de bezoekers brengen
hem direct al aan het twijfelen. We komen er dus nog op terug.
De aanwezigen bedanken allen die aan
deze avond hebben medegewerkt met
een applaus

Tijdens het opnemen van de sketch
“Hypocriet” moest af en toe worden gestopt om elkaar te assisteren bij het
instellen van de camera. Zo moest er
om te beginnen worden “gewit”. Dat
bleek niet altijd van een leien dakje te
gaan. Sommige camera‟s zijn zo
“automatisch” dat het gewoon niet kan.
Dan rest slechte het vertrouwen op de
fabrikant. Meestal valt dat wel mee,
maar ga je de beelden van een aantal
camera‟s in de montage mixen, dan
vallen de kleurverschillen wel heel erg
op.
Waar men ook moeite mee heeft is het
manueel scherpstellen.
Welk knopje is dat ook weer? Bloedheet
krijg je het ervan als ze allemaal op je
handen staan te kijken!
Maar, als je wilt voorkomen dat de
scherpte staat “te pompen”, zal je toch
moeten weten hoe je dat kunt voorkomen.
Datzelfde geldt voor het geluid. Ook hier
horen we het geluid op en neer gaan als
op de automaat is ingesteld.
Twee voorstellen:
1.

Ga de handleiding voor het gebruik van de camera uit je hoofd
leren.
Volgend jaar een paar clubavonden wijden aan dit probleem.

Als laatstee doet Tino het licht uit:
“Ik ben bekaf”, zegt hij.

2.

Piet van Eerden

Laat even weten wat je wilt.

Foto‟s: Peter van Eerden

Piet vd Snor
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Conferentie Auteursrecht in de Amateurkunst
Het onderwerp auteursrecht leeft, zeker binnen de amateurkunstsector. Regelmatig wordt
het amateurveld geconfronteerd met nieuwe regelingen. “Kunstfactor”, het sectorinstituut
voor de amateurkunst is op verschillende manieren betrokken bij gesprekken tussen
amateurkunstsector en organisaties die zich met de uitvoering van het auteursrecht bezighouden. Vooralsnog bestaat er veel onduidelijkheid over de verschillende regelingen
die van toepassing zijn binnen de amateurkunst.
“Kunstfactor” wil bijdragen aan het vergroten van duidelijkheid en transparantie rondom
auteursrechtregelingen, onder meer met de Conferentie Auteursrecht in de amateurkunst.
In het hart van de conferentie staan vier parallelle sessies met elk een actueel thema op
het gebied van auteursrecht en de amateurkunst.
Twee sessies zijn van belang voor amateurfilmers t.w.:
BUMA/STEMRA: recente ontwikkelingen.
Er klinkt muziek op de website van je filmclub, orkest of koor. Dan ligt er een rekening op
de mat… Hoe zit dat nu?
Beeldend/Nieuwe media: rechten en plichten van makers en gebruikers.
Makers zijn zich wel degelijk bewust van wat kan en niet kan, maar begrijpen niet hoe het
dan kan dat YouTube van alles kan vertonen. Ook zullen de rechten van amateurfilmers
aan bod komen. BUMA/STEMRA vertelt hoe het werkt.
In een voltallige slotsessie worden rapportages uit de parallelle sessies besproken. Tevens is er een paneldiscussie met o.a. leden van de werkgroep–Gerkus ( werkgroep auteursrechten van de Tweede Kamer, die een rapport schreef over de modernisering van
het auteursrecht.) en vertegenwoordigers van het amateurveld en de beheersorganisatie.
Namens alle bij NH‟63 en de NOVA aangesloten amateurfilmers zullen enkele kaderleden uit deze organisaties aan deze conferentie deelnemen en hierover na afloop rapporteren.
Gerard van Schie
Secretaris NH‟63
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Wat gaan we doen?
Het jaar loopt ten einde en er zijn nog twee clubavonden te gaan.
Het programma voor 2010 zal weliswaar worden vastgesteld tijdens de Jaarvergadering op 7 januari, doch enkele activiteiten zijn reeds bekend. Zullen we alles even
doornemen? Je agenda is immers zo vol!
26 november
Op 29 oktober werden in De Abeel opnames
gemaakt van een voorstelling.
We zijn benieuwd naar de resultaten!
Ook zien we uit naar de eerste resultaten van
het project “De lens op Velsen”.
29 november
Amateurfilmers verpesten hun festivals?
Onze club zal het tegendeel bewijzen door
met alle leden naar de Interclubontmoeting in
La Brêche in Wormerveer te komen.
Alle NH‟63-clubs draaien 3 films en het is er
in de pauzes ook donders gezellig.
11 december
Attentie! Dit valt op vrijdag.
Alweer de laatste clubavond van het seizoen.
Buiten lekkere hapjes en drankjes van onze
eigen koks. toch wel een speciale avond.
Neem daarom een korte film van jezelf mee,
maarrrr .... zonder daarin je naam op de titelrol te vermelden. Zorg er ook voor dat jezelf
niet in beeld komt, want de kijkers doen een
poging om de maker aan zijn of haar filmstijl
te herkennen.
Des te meer films worden ingezonden, des te
spannender is het!
Het is traditie dat ook “De stoel” wordt uitgereikt aan iemand die zich zeer verdienstelijk
maakt voor de club. Bouke heeft momenteel
de stoel in zijn bezit en zal een nieuw
“iemand” aanwijzen.
Verder kijkt het bestuur nog uit naar een
special guest!
In ieder geval zal het een andere avond worden dan een gewone clubavond.
Belangrijk dat ook de partners meekomen!!
7 januari
Eenmaal per jaar vergaderen we met de hele

club. Gaat het goed met de centjes? Hebben
we ons aan de afspraken gehouden? Zijn de
leden met FILM bezig geweest? Wat gaan
we het komend jaar voor leuke dingen doen?
Indien de vergadering een beetje vlot verloopt, gaan we ook nog enkele bijzondere
films bekijken.
17 januari
“Cinefleur” in De Zoete Inval in Haarlemmerliede.
20 januari
Attentie! Dit valt op woensdag.
In samenwerking met onze zustervereniging
Close Up uit Haarlem hebben we de jonge
professionele cameraman Daniël Bouquet
uitgenodigd om ons een kijkje achter de
schermen te geven.
Drie jaar geleden studeerde hij af aan de
Nederlandse Film en Televisie Academie en
onlangs nam hij een Gouden Kalf in ontvangst voor zijn camerawerk in de film
“Nothing Personal”.
Plaats van samenkomst: In de Abeel”. Aanvang 20.00 uur.
Toegangskaarten à 10 euro kunnen worden
besteld en betaald bij Ruud Besjes.
(21 januari is weer een gewone clubavond)
4 maart
Clubkampioenschap.
De NH‟63 rondreisjury komt onze films beoordelen.
1 april
UNICA-films uit 2009 worden vertoond in het
clubgebouw “De Boei” van De Ronde Venen
in Vinkeveen. Alle NH‟63-leden zijn welkom.
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Verslag: “Het opnemen van een voorstelling”
Ik draai mij nog even om en zwaai de wegrijdende auto van Anne en Kees na. Zij
zullen Peter nog naar huis brengen‟. De deur gaat open, Ellen, reeds in duster, tilt
mijn rollator over de drempel en vraagt: „Hoe was het vanavond?

Onze altijd meedenkende uitbater Piet
Huijboom heeft ervoor gezorgd dat we
volop zaalruimte hebben om onze gang
te kunnen gaan.
Achterin, buiten beeld, heeft hij wat
zitjes gecreëerd.
Voor de vierde keer dit jaar staat de
avond in het teken van “Geluid”. We
gaan een korte sketch opnemen met de
nadruk op het opnemen van de dialogen
met behulp van zendermicrofoons en
minidisks.
Alle cameramensen zullen na afloop
een cd ontvangen met daarop het zorgvuldig opgenomen geluid.
Zelf maken zij meerdere opnames van
de acteurs.
Ten behoeve van de montage worden
“luistershots” gemaakt.
Als pilot nemen ze ook met de cameramicrofoon het geluid op.
Maar voordat het allemaal zo ver is,
moet er nog wel wat gebeuren.

Wat dacht je bijvoorbeeld van het aankleden van het decor, de belichting, de
beeldmonitoren, de kabeltjes en snoeren? Aan de slag dus!
Van te voren hebben alle leden de tekst
van de op te nemen sketch “Hypocriet”
+ een callsheet ontvangen.
In de callsheet staat alle benodigde info
over datum, plaats, aanvangstijd. Maar
ook de rolverdeling en wie waarvoor
zorgt.
Een mooie geheugensteun. Vraag blijft
natuurlijk of iedereen de info leest en
ook doet wat hem of haar wordt gevraagd.
Terwijl de aangewezen kwartiermakers
alles in gereedheid brengen, arriveren
de leden en op volgorde van binnenkomst worden ze ingedeeld als cameraman.
We hebben 2 teams van 3 man nodig
en het worden respectievelijk: Niek, Tino
en Margreet (team1) en Fred, PietN en
José (team2).
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Als Asli, Annemarie en Kees, onze acteurs een kop koffie hebben gedronken,
trekken ze zich terug in een van de kleine kamertjes en nemen hun rollen door.
Annemarie is een goede bekende van
onze club (Lust & Liefde), Asli deed
auditie voor onze soap en Kees, nou ja,
wie kent onze eigen Tom Hofman niet!
Ondertussen wordt ons “decor” mooi
uitgelicht.

Om wat ingespeeld te raken gaan we
“droog” oefenen. De sketch van ca 3
minuten wordt achter elkaar gespeeld.
De cameramensen zullen alle gelegenheid krijgen hun opnames van alle acteurs te maken.
Het niveau van de stemmen wordt nogmaals getest en correct ingesteld op de
minidisks.
De volgorde van opnemen:

We willen niet alleen gebruik maken van
voor- en zijlicht, maar ook van tegenlicht
om de acteurs mooi los van de achtergrond te krijgen.

1.
2.
3.

Op die achtergrond wordt wat gekleurd
licht gezet. Om dat tot zijn recht te laten
komen gaan de cameramensen eerst
witbalansen. De kleurfilters gaan even
voor de spots weg en op witte velletjes
papier wordt ingesteld. Dan gaan de
filters er weer voor. Op de monitoren is
het resultaat goed te zien.

4.

Met de acteurs worden de dialogen en
handelingen doorgenomen. Om de sfeer
in “het café” te verhogen worden de
glazen gevuld, Niet te dikwijls natuurlijk,
dat zou ten koste van de dialogen gaan.

De spanning stijgt. Daar gaan we dan
voor de eerste keer. Asli begint en met
een licht Belgisch accent doet ze dat
feilloos.

We zijn bijna zover dat we kunnen beginnen, maar eerst nog goed afspreken
hoe we te werk zullen gaan.

5.

Start Minidisks.
Start camera‟s.
Hardop voorlezen: groep, scène,
take en shotnummer en klap
geven.
Dan starten de acteurs met spelen.
We blijven opnemen totdat de
regisseur het stopteken geeft!

Na iedere opname wordt van standpunt
gewisseld. Doen!

Dan doet ze dat nog een keer en er
worden luistershots gemaakt van Annemarie en Kees.
Cor adviseert bij het kiezen van de camerastandpunten en beeldcomposities.
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Bert, Tub en José houden het geluid via
hun koptelefoon in de gaten. Gedurende de
Wat is drama?
verder opnames moeten de shots verschillende keren worden overgedaan. Versprekingen, buitenbeeldse geluiden, ritselen van
kledingstukken langs de dasspeldmicroDrama is wanneer personen in incidenfoons, enz., zijn daar debet aan.
ten en conflicten verwikkeld raken.
Dan meldt José een geluidsstoring aan zijn Hierbij de belangrijkste peilers waarop
disk van ernstige aard. Kabeltjes en plugjes de dramaliteratuur steunt .
worden doordingend betast. Zonder resultaat. We gaan verder met twee minidisks.
Tijdens de pauze gonst het volop.
„Heb ik wel goed ingesteld?‟
„Ik kan met mijn camera niet witbalansen‟
„Mooie beeldjes geschoten‟
„Kan ik ook nog een keer meedoen met de
2e groep?’
Als we de consumptie van Kees genuttigd
hebben (hij was jarig geweest), gaan we
weer aan de slag.
De acteurs spelen vol goede moed en concentratie de sketch nog een keer of vijf.
Dan duikt plotseling onze voorzitter op. Hij
komt uit de kast, in dit geval letterlijk.
Hij is de hele avond aan het opruimen en
inventariseren geweest.
Het bedanken van onze cast laat hij echter
niet aan derden over!
Margreet heeft voor een drietal fleurige boeketten gezorgd en ze gaan grif van de
hand!
Veel dank aan allen die deze doe-avond
hebben doen slagen!
Aansluitend doet Gerard nog wat huishoudelijke mededelingen en kondigt hij de laatste drankjes van Bouke aan die ook jarig is
geweest.
Iedereen helpt de zaal weer aan kant te
maken. Peter en ik stappen in bij Anne en
Kees een nog napratend zijn we al snel
weer in Heemskerk.
Piet van Eerden
Foto‟s: Peter van Eerden

Prestige, opoffering, macht, onmacht,
machtswellust, geldzucht, gierigheid, hebzucht, egoïsme, onderdrukking, vrijheidsdrang, discriminatie, racisme, recht, onrecht, jaloezie, afgunst, bedrog, chantage,
verering, vernedering, drankzucht, liefde,
haat, trouw, ontrouw, verraad, wantrouwen,
wraakzucht, medelijden, angst, verlangen
en eenzaamheid.
De vele tienduizenden verhalen die in de
loop der historie zijn geschreven, vinden
bijna allen hun oorsprong in het bovengenoemde rijtje van menselijke deugden en
ondeugden.
Meestal worden verschillende elementen in
één verhaal samen gebracht om de film
interessanter en spannender te maken.
Zo kunnen bijvoorbeeld in dezelfde film
macht en bedrog, wantrouwen, jaloezie,
prestige en verraad een rol spelen.
Talrijk zijn de mogelijkheden om liefde,
trouw en ontrouw, gecombineerd met jaloezie en wraak in één verhaal onder te brengen.
Jan van Weeszenberg
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Commentaar bij de film
Wanneer commentaar? Hoe commentaar? Wat commentaar?
Miette Verlinden van VTB-VAB Filmgroep Antwerpen, helaas overleden, was een
taalkundige en in de filmerij een bekend jurylid en filmanaliste. Zij was voorstander
van een perfect geschreven en gesproken commentaar. Een onderwerp dat even
oud als nog „up-to-date‟ is gebleven en voor de hedendaagse filmers een aanrader
blijft.
Commentaar schrijven
Commentaar kan een uitstekend middel zijn om je film aan waarde te doen winnen. Of er
ja dan nee commentaar nodig is, daarover moet je eerst goed nadenken bij het bekijken
van de filmbeelden. Sommige films hebben zoveel zeggingskracht in hun beelden, dat je
de eraan toegevoegde tekst verwenst. Andere films daarentegen eisen zoveel aandacht
van de kijker voor een ingewikkeld gebeuren, dat een heldere verklaring ervan de hele
sequentie verrassend eenvoudig doet overkomen. Enerzijds stel je je dus in de plaats van
diegenen die over het onderwerp weinig of niets afweten. Daarom moet je de interessante onderdelen uit je film onderlijnen met tekst en deze zodanig helder schrijven, dat ook
een leek in het vak je verstaat; een amateur wordt niet verondersteld een streng didactische film voor te stellen. Anderzijds hou je ook rekening met hen die over het onderwerp
alles weten. Voor deze categorie kijkers moet je nuchter, correct, origineel in de bewoordingen en vooral eerlijk zijn. Je schrijft je tekst niet of jij de enige bent die dat onderwerp
kon filmen.
De inhoud van het commentaar moet meestal neutraal zijn, behalve wanneer je een geëngageerde film draait. Schrijf een niet aan tijd gebonden commentaar, zoniet veroudert
je film snel. Overlaadt de toeschouwer niet met een massa woorden, zoals getallen, data
en vreemde namen, die hij of zij toch onmiddellijk vergeet. Vergelijk de verstrekte gegevens liefst met zaken of feiten die de kijker bekend voorkomen: „dat land is zoveel keer
groter dan België‟, dit spreekt onmiddellijk elkeen aan omdat hij weet hoe groot het land
is. Speel niet met namen van tempels en goden, of rijen data. De sfeer van de streek en
dus de film, is veel belangrijker. Vertel je in een reisfilm over Mexico, over de Azteken,
haal dan even aan in welke eeuw ze hun glorietijd beleefden, zo bereik je ook de kijker in
die voor hem onbekende volksstam.
Schrijf een duidelijke en zuivere taal. Laat je tekst eventueel verbeteren zo je niet helemaal zeker bent over de kwaliteit van je stijl. Een goede zinsbouw zal de aandacht van de
luisteraar aanwakkeren. Begin je zin dikwijls met het bijzondere wat je wil vertellen, bv.:
„De kleur van de gevel heeft ons getroffen‟, in plaats van: „We werden getroffen door de
kleur van de gevel‟.
Hou je zinnen meestal kort. Gebruik hetzelfde woord niet herhaaldelijk. Lees je zinnen
luidop om te horen of ze gemakkelijk en goed klinken. Vermijd overdrijvingen, reeksen
adjectieven zoals: het mooiste, een enig gezicht, een schitterend uitzicht, een uitzonderlijk mooie badplaats … Leg liever de nadruk op het waarom van het mooie, en beter nog,
leg dat mooie vast in beelden.
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Zo je de tekst van een schrijver aanhaalt, zeg het dan ook, want anders doe je aan een
oneerlijke kopiëring en voor een aandachtig luisterend, literair geoefend oor, zal het bedrieglijk overkomen. Je omzeilt dat euvel door gewoon te schrijven: … ook Gezelle
dichtte … of … met Gezelle te zeggen.
Zo je de tekst haalt uit reisbrochures, verwerk die dan zelf met je eigen woorden; haal er
de overdrijvingen en de klassieke uitdrukkingen uit, zo voorkom je dat tijdens de projectie
van een tweede film over dezelfde strekking, praktisch dezelfde tekst gehoord wordt.
Verdeel je tekst zo evenwichtig mogelijk over de hele film om aldus te blijven boeien. Aan
de tekst moet je bewust kunnen horen dat de film aan zijn einde toe is. Een goede slotzin
blijft menigmaal in de herinnering naleven.
Zo je de tekst toebedeeld krijgt van een van je vrienden, wees dan zo eerlijk zijn naam te
noemen in de generiek, behalve zo hij erop staat dat dit niet gebeurt.
Commentaar spreken
Eerst en vooral ga je nu een stem kiezen die je commentaar zal voorlezen. Zorg zo mogelijk voor een stem die rustig en kalm is, zonder horten en stoten, die ietwat lange zinnen kan voorlezen zonder te moeten stoppen om adem te halen, maar die vooral aangenaam is om te beluisteren. Een scherpe stem is af te raden want ze werkt vermoeiend en
is moeilijk te regelen bij latere begeleidende muziek. Een zachte stem kun je bijregelen
en een scherpe stem bijna niet.
Sommige films eisen een specifieke mannen- of vrouwenstem. De film “Staal” van Frans
van Aerle, werd begeleid door een kernachtige, krachtige mannenstem die uiterst goed
paste bij de machinale bewerking. Een documentaire tekst moet gesproken worden door
een duidelijke, rustige stem. Een vrouwenstem is dikwijls geschikt voor een fijne, poëtische tekst. Bij de keuze van een mannen- of vrouwenstem denk je vooral aan de inhoud
van de film en zijn karakter.
Zodra deze keuze vastligt, geef je de te lezen tekst aan de spreker. Kent deze de film
niet, dan kun je toch verlangen dat hij of zij de specifieke accenten kan leggen op de
woorden die van groot belang zijn. Kun je de film vooraf niet projecteren, vertel er dan de
korte inhoud van. Mijns inziens is het gewenst dat de spreker de bedoeling van de film
kent en erover praat met de cineast. Deze kan dan, bij de eerste voorlezing door de spreker, de nodige aanduidingen geven over de interessante ogenblikken in de film. Beter is
het echter om de film te tonen, want je moet al bijna beroepservaring hebben om zo maar
losweg een tekst goed voor te lezen.
Laat ook de spreker enkele dagen over de tekst beschikken. Hij kan dan eventueel zinswendingen veranderen, moeilijke woorden doornemen, zodat er bij de opname weinig tijd
verloren gaat.
Spreker en klankopnemer zijn klaar; er kan gestart worden. Maak nu enkele proefopnamen van een paar zinnen. Herbegin, zo je niet volledig tevreden bent over sterkte of timbre, maar zonder proeven uit te vegen. Vermijd aldus de tekst volledig te moeten herzeggen. Ploffen in de klankband mogen niet voorkomen; laat de spreker iets naast de microfoon spreken, vooral als hij een sterke stem heeft. Stel de spreker op zijn gemak, bezorg
hem een frisse drank, maar geen koekjes of snoepjes. Aldus hou je zijn stem fris. Vergeet
niet dat in een zaal de stem bijna altijd doffer klinkt dan bij je thuis. Neem dus niet te dof
op. De spreker maakt waarschijnlijk wel een of andere fout. Stop dan je opname niet, de
spreker kan best enkele seconden stilte laten verlopen en leest de tekst gewoon verder.
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Tot slot enkele samengevatte raadgevingen:









Zorg voor een originele tekst zonder bombastische woorden.
Kies de goede stem.
Laat de tekst rustig zeggen.
Zorg voor een duidelijk te beluisteren stem.
Tik je tekst duidelijk uit, zodat hij goed leesbaar is.
Duidt de essentiële woorden aan.
Zog voor een stille omgeving zodat je niet telkens moet herbeginnen omdat er een
motor voorbijsnort, of een bel rinkelt.
Verzorg je spreker goed, plaats hem in een gemakkelijke houding. Scherm de
omgeving af met kussens of gordijnen om de ruimte rond de spreker te verkleinen.
Begin zo snel mogelijk.
Maak enkele proefopnames.
Maak je spreker niet zenuwachtig door te zeggen dat je weinig tijd hebt of door te
laat op de avond te beginnen met de uiteindelijke opname.
Vraag de spreker of hij wenst dat zijn naam op de generiek vermeld wordt. ‟t Is
een medewerker zoals een regisseur en anderen, maar misschien heeft hij het
liever niet.
Uiteindelijk verzorg je de balans van muziek en tekst: tekst is in dit geval
belangrijker.








Dit leerzame artikel werd gelezen in “CINECO”, het clubblad van onze Belgische zusterclub KCCO (Koninklijke Cine Club Oostende) en verscheen reeds eerder in Beeldspraak
2003-3.
Piet van Eerden
Vervolg blz. 6: Het belang van casting




Let op de cameragevoeligheid.
Bekijk de opnamen die je
hebt gemaakt en maak je
keuze.

Waar op te letten

Uiterlijk.

Uiterlijke karaktertrekken als
verlegen, sensueel, streng,
nerveus.






Affiniteit met het verhaal en het
karakter dat ze vertolkt.
Gevoeligheid voor de opdrachten
die je geeft.
Openheid voor kritiek.
Stel jezelf ook kwetsbaar op.

Succes!
Piet van Eerden
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De cameraprijs

Voor de totstandkoming van deze
NOVA-prijs wordt begonnen met het
maken van een werktekening. Het zijn
eenvoudige maatschetsjes.
In dit geval gaat het om het op schaal
brengen vanaf een echt exemplaar, de
Arriflex BL 16. Dat is niet zo moeilijk,
zoiets is in mijn bezit, maar hoort eigenlijk in een glazen vitrine.
Materiaalkeuze volgt, het moet ook gemakkelijk te bewerken zijn.
Er werd gekozen voor plexiglas en vliegtuig-aluminium.
Na tevredenheid over de vormgeving
worden de plexiglas onderdelen matzwart gespoten. Kleine componenten
blijven blank aluminium.
Met natuurlijk een paar kleurige accenten, doet het altijd goed, maar
is alleen ter verfraaiing.
Arri heeft altijd houten statiefpoten ge-

bruikt, zo ook hier, maar dan gemaakt
van gewone kaasprikkers.
Het stolpje maak ik natuurlijk niet zelf,
komt van een bestelbedrijf.
De grondplank is van een bijzondere
houtsoort en komt uit eigen magazijn. Ruw uitgezaagd gaat dat op de
draaibank, net zoals alle kleine onderdelen. Het geheel wordt op deze grondplank vastgelijmd en 'Klaar is Kees'.
De uitreiking is altijd een feest indien hij
'goed geplaatst' is !
Dat was nu in Oirschot zeker het geval,
driewerf HULDE aan de uitstekende
cameraman en regisseur
Mark Kapteijns.
Mochten er nog vragen zijn, je weet mij
te vinden.
Herman Ottink
Tekst en foto‟s
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4e Plaats voor “Lust & Liefde” op NOVA Filmfestival 2009
Toen zondagavond 15 november NB‟80 voorzitter Winnie Roffelsen om 19.30 uur
het draaiboek 2009 overhandigde aan ZEEVA-voorzitter Cor Sol, kon worden teruggeblikt op een zeer geslaagd NFF 2009.
Zo‟n 260 deelnemers hadden dat weekend 31 films gezien in het schitterende
Cultureel Centrum “De Enck” in Oirschot.
Dit jaar lag de gemiddelde lengte van de
films (22 minuten) ongeveer 8 minuten hoger
dan vorig jaar.
Er konden dus minder films worden vertoond
in de beschikbare projectietijd. Daar werden
o.a. de NH‟63-leden Theo Slagter (Judo 4 all)
en Jan van Houten (Riet leeft) de dupe van.
Heel jammer natuurlijk!
Tussen de films door werden de makers kort
geïnterviewd door Hein Ceelen die deel had
uitgemaakt van de jury. Hij had allerlei
‟slimme‟ vragen bedacht die de toch wat
nerveuze makers soms aardig in verlegenheid brachten!
De geïnterviewden stonden met hun rug naar
de zaal om hen goed in beeld te krijgen met
een camera op een prachtige kraan. Op het 4
x 6 meter scherm werd dit alles weergegeven. Volgens velen een vondst. Ik was er niet
blij mee. Het werd meer een vermakelijke act
omdat de spreekstalmeester, de NOVAvoorzitter, enz. soms helemaal niet meer de
zaal inkeken doch richting camera. Een optische communicatie storing!

Kees werd geïnterviewd en nu kwam de
camera op de kraan uitstekend tot haar recht.
Er werd sterk op hem ingezoomd terwijl hij
midden in de zaal achter de knoppen stond.
Omdat alle bronzen en zilveren medailles
direct na het interview door voorzitter Ruud
werden uitgereikt, mocht ik deze, als een
vorst op de heerlijke rode fauteuils op de
voorste rij zittend, in ontvangst nemen.
Tot veler ongenoegen ontving de prachtige
film “Onbekende bestemming” van René
Roeken ‟slechte‟ een bronzen medaille.
Maar dit terzijde.
Jaarlijks word de UNICA-medaille uitgereikt
aan een persoon die zich zeer verdienstelijk
maakt voor het amateurfilmen. Deze keer
ontving René Roeken (vorig jaar bij ons “In
de hoofdrol”) de gouden medaille uit handen
van NOVA-voorzitter Ruud van der Horst.
Hij was “blij verrast”. Het klaterende applaus
vanuit de zaal gaf aan dat men het helemaal
eens was met deze keus.

Op zaterdag werden 2 films met goud bekroond: “Kleur m‟n leven rood‟, de soap van
Zaanstreek-Noord en “Brabants zand” van
Mark Kapteijns.
“Cantilena” van Fred Boeré ontving een
bronzen medaille. Fantastisch voor Fred, hij
deed voor het eerst mee op het NFF!
Op zaterdagavond werd genoten van een
uitgebreid buffet. Een pianist strooide onopvallende klanken uit over de ca 120 gasten.
De chauffeurs konden beter niet drinken
want na afloop moest men over de snelweg
naar het, overigens uitstekende, Eindhovense NOVOTEL.
Zondagmorgen draaide onze soap “Lust &
Liefde”. Hij kwam goed over en de jury had
een zilveren medaille uit de zak getoverd!

.Aansluitend hieraan werd een door
Leidse amateurs gemaakt stereofilmpje
vertoond. Iedereen moest het bekende
brilletje opzetten om het effect te kunnen zien.
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Er zou die dag nog een gouden medaille
worden toegekend.
Het werd de speelfilm “Edith” van Jef
Caelen. Eerder hadden we deze film al
gezien toen Jef bij ons te gast was tijdens “In de hoofdrol”.
Op het 4 x 6 meter scherm en de prachtige geluidsweergave kwam de film nu
nog mooier tot zijn recht.

De speciale prijs “voor de beste nieuwkomer”, reikte Jan Schoonen uit aan
Jeroen de Groot voor “Een goed gesprek”

“De leraar”, van Saenden behaalde een
bronzen medaille.
We zaten in spanning wat de mooie film
van Annelies Heesakkers, “Zeventigers”
zou doen bij de jury. De jury bestond
overigens uit: Hein Ceelen, Marc De
Bruyker, Rob van Mannen, Henk van de
Meeberg en Ruud Steen.
De film werd bekroond met een zilveren
medaille. Ook deze film had naar veler
mening meer verdiend. Maar …. De jury
heeft altijd gelijk!
Het werd tijd voor de prijsuitreiking. Omdat alle bronzen en zilveren medailles al
uitgereikt waren, werden nu nog de 3
speciale prijzen, de gouden medailles
en de laureaat uitgereikt.
NB‟80 voorzitter Winnie Roffelsen reikte
de speciale prijs “voor de film waarin de
emotie goed is overgebracht naar de
kijker” uit aan “Edith” van Jef Caelen.
Herman Ottink reikte zijn unieke minicamera uit “voor de film met bijzonder camerawerk” aan Mark Kapiteins voor
“Brabants zand”.

Laureaat werd Jef Caelen met “Edith”.
Veel lof voor de organisatie, het projectieteam en allen die hadden meegewerkt aan dit NFF 2009, maar ook voor
de 12 Velsenleden die het festival bezochten.
Ik reken dan wel eens voor mijzelf uit:
130 x 12 leden = 1550 bezoekers!
Piet van Eerden
Foto‟s: Herman Ottink
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Ja!
Gezellig carpoolen
naar de
INTERCLUBONTMOETING

Zondag 29 november 2009
in LA BRÊCHE, Esdoornlaan 39a, Wormerveer
Koffie bruin om 09.45 uur
Aanvang 10.30 uur

