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Van de Voorzitter
Het clubseizoen is weer voorbij. Wat gaat het toch allemaal snel. Twee
jaar hebben wij van de gastvrijheid van buurthuis Hornmeer genoten en
moeten nu alweer afscheid nemen van een locatie waar wij ons net een
beetje thuis begonnen te voelen.
Gelukkig staan we niet op straat. De gemeente Aalsmeer en de
vrijwilligers van het buurthuis zullen deze vakantieperiode gebruiken om
de voormalige RKAV voetbalkantine op het sportcomplex naast het
zwembad De Waterlelie geschikt te maken. Daar hopen we in
september een nieuw gastvrij onderkomen te vinden. Of het allemaal op
tijd gaat lukken? We zullen zien. Spannend is het wel.
We hebben ook afscheid moeten nemen van Jaap van Tol. Met zijn 71
jaar stond hij nog vol in het leven met zijn passie voor muziek als
trompettist binnen de Harmony, zijn sierduiven en het lidmaatschap bij
onze videoclub. Jaap was een bescheiden man met veel humor, niet op
de voorgrond, maar als hij ergens kon helpen stak hij zijn vinger op. Dat
velen dit hebben gewaardeerd bleek tijdens de dankdienst in de kerk.
Geen stoel was onbezet. Deze enorme belangstelling zal zijn vrouw
Lieke, kinderen en kleinkinderen goed hebben gedaan. In dit blad een
“In Memoriam”.
Dat het filmen en monteren gedurende de vakantieperiode niet stil
hoeft te staan moge duidelijk zijn. Iedereen heeft de vrijheid zelf met
een onderwerp aan de slag te gaan en het geleerde van dit seizoen in
praktijk te brengen. Er is ook nog de opdracht van het NH63 bestuur.
Maak een gespeelde documentaire. Geen eenvoudige opdracht. Daar
komt bij dat niemand vanuit Aalsmeer de gegeven cursus op
paaszaterdag heeft gevolgd. Hier moeten we nog maar eens goed over
nadenken.
We sluiten dit seizoen af met een dagje uit dat gaat plaats vinden op
dinsdag 4 juli. Vroeg in de morgen vertrekken we vanuit Aalsmeer met
bus naar station Hoofddorp, per trein via Schiphol rechtstreeks naar
Rotterdam. Na een kort ritje met de metro gaan we vanuit de
Rotterdamse haven met de Spido rondvaartboot een dagje varen in en
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rond het havengebied en brengen een bezoek aan een van de grootste
containerhavens bij Maasvlakte 2. Onderwerpen genoeg om te
fotograferen en filmen.
Ik hoop jullie allen in goede gezondheid weer te treffen ergens in de
tweede helft van september. Waar en wanneer zal in een volgend
informatiebulletin worden bekend gemaakt.
Gerard van Schie

Een rijke oogst voor het verenigingsleven.
De ontknoping van de jaarlijkse Bloeiende Ledenbank Actie van
Rabobank Regio Schiphol was voor de videoclub Aalsmeer een spannend
gebeuren. Ook dit jaar was een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld
uit het Coöperatiefonds voor de maatschappelijke organisaties in de
regio. Aan de leden om via hun stem te bepalen wie welke bijdrage zou
krijgen, zoals dat hoort bij een bank “Voor en door leden”. Tijdens het
ledenevent werden de eindbedragen bekend gemaakt.
De Videoclub Aalsmeer mocht een cheque in ontvangst nemen van €
327,85,- . Een bedrag dat zal worden gereserveerd voor de organisatie
van het Cinefleurfilmfestival dat in 2019 voor de 45e keer zal worden
gehouden in
Aalsmeer. Rabobank
leden die op ons
hebben gestemd en
Rabobank Regio
Schiphol, namens alle
filmende leden
bedankt!
Bestuur
Videoclub Aalsmeer
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Verslag clubavond 27 februari
Op deze avond kwam de Foto-en Videoclub De Cinesjasten op bezoek in
Aalsmeer. Voorzitter Anthy Saarloos vertelt in haar inleiding dat de
Cinesjasten een gezellige club is waar je leert hoe je van je foto’s en
filmmateriaal een leuk filmpje kan maken. Vrijwel iedereen maakt
gebruik van het Magix montagesoftwarepakket. Dit pakket is eigenlijk
gemaakt voor filmmontage, maar is ook prima geschikt om een
combinatiemontage te maken met foto’s en film. Dat ze met zoveel
leden in Aalsmeer op bezoek zijn komt omdat iedereen wel een film
heeft gemaakt die vanavond zal worden vertoond.
Het vertoonde programma was divers in onderwerpen. In veel filmpjes
bleek het inhoudelijk qua techniek veel om fotomontages te gaan. Op
zich niets mis mee, omdat je ook met het vertonen met foto’s een
verhaal moet overbrengen naar de toeschouwer.
Opvallend was dat alle filmpjes een speelduur hadden tussen de vier en
tien minuten. Daar kunnen veel amateurfilmers nog wel wat van leren.
Van Yvonne Devente viel op dat zij met veel enthousiasme mooi
fotografeert. In de beide films over Salzburg en Corsica laat zij veel fraaie
foto’s in totaal en midden kader zien. Opvallend weinig close ups. In een
kort gesprek na afloop vroeg ik haar naar het waarom. Yvonne: “Ik heb
ze wel, maar ja, die vergezichten zijn zo mooi”. Daarop legde ik haar uit
dat het voor de kijker juist spannender is als er veel afwisseling in
kadrering zit. Een film
waarin veel close ups zitten
wint in kwaliteit. Met deze
tip ging ze glunderend naar
huis.
Rob en Rie Kasselaar vielen
op met hun film “BLIK op
Nijkerkersluis”. Zij vertelde
een echt filmisch verhaal in
vier minuten. Dat daarbij
een keer over de as is
gegaan was niet zo erg.
De Cinesjasten, een club van gezellige mensen uit Uithoorn en
omgeving, opgericht in 1979. Meer fotoclub dan videoclub, met een
enthousiasme en passie voor hun hobby.
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Verslag clubavond 13 maart
Werkavond camerabediening en opnamen met groen scherm
Aan de oproep van de programmacommissie om camera’s, statieven,
microfoons en andere benodigdheden mee te nemen was flink gehoor
gegeven. Na een korte uitleg deelde de voorzitter alle aanwezigen in
twee groepen. Groep 1 ging aan de slag om opnamen te maken van een
door Gerard Voortallen uitgevoerde act voor het groene scherm dat Jan
Ran had opgesteld.
Hoe werkt dat eigenlijk als je opnamen maakt voor een groen scherm?
Chromakey (ook wel kleurwaarde of, kleurspecifiek, bluekey, bluescreening,
greenscreening en greenkey) is een techniek die vaak wordt gebruikt binnen de
film en TV wereld. Hierbij wordt eerst een onderwerp gefilmd of opgenomen
tegen een groene of blauwe achtergrond. Daarna kan men met kleurfilters, of
tegenwoordig met computers, die achtergrond doorschijnend maken zodat het
gefilmde personage of object voor een andere achtergrond geplaatst kan
worden.

Belangrijk bij het maken van opnamen voor een groen scherm is de
belichting. Er mogen geen schaduwen op het doek te zien zijn. Het
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mooiste is dat er lampen gebruikt worden die daglicht uitstralen ofwel
lampen waar op de kap of barndoor een daglichtfolie wordt
gemonteerd. Natuurlijk net zo belangrijk is de uitlichting van de persoon
die voor het groene doek wordt opgenomen. Ook deze mag geen
schaduw veroorzaken op de groene achtergrond. Het was aan Ronald
van Eijk deze klus te klaren en dat kun je ook wel aan hem overlaten
omdat hij in het verleden met betrekking tot het uitlichten met zijn
lampenset veel heeft geëxperimenteerd.
Na het installeren van alle camera’s en geluidapparatuur kon de
opnamen worden gemaakt. Dat lukte in één keer omdat Gerard
Voortallen een verhaal vertelde dat hij al vele malen als onderdeel van
zijn programma op verschillende podia heeft uitgevoerd. Toch liepen wij
in de technische valkuil door Gerard te filmen in een colbertjasje met
verticale groene met zwarte strepen. Na de pauze is dat gecorrigeerd en
deed Gerard de act in zijn zwarte overhemd met knalrode bretels. En dat
werkte uitstekend.
Groep 2 werd ondertussen door Henk Westerhof aan het werk gezet om
zoveel mogelijk functionaliteiten van de eigen camera te ontdekken en
daarmee te oefenen. Veelvuldig kwamen instellingen aan het licht
waarvan men niet wist dat
deze gebruikt konden
worden mits de camera van
de automaat werd gehaald
en op handinstelling werd
gezet, zoals het verleggen
van de scherpte van voornaar achtergrond. De
beschikbare handleidingen
moesten ook veelvuldig
geraadpleegd worden. Voor
een enkeling was het zelfs
een openbaring dat het beeld in de zoeker (oculair) apart scherp te
stellen is op het eigen oog. Voor brildragende filmers natuurlijk een
uitkomst. Na de pauze werden de groepen gewisseld zodat iedereen de
kans kreeg aan alles mee te doen en te oefenen. Zo eindigde rond half
elf een zinvolle clubavond.
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Verslag clubavond 27 maart: de rondreisjury
Jaarlijkse jurybeoordeling van films.
Als je gezellig in de bioscoop zit sta je er misschien niet zo bij stil, maar
de filmmaker oefent behoorlijk wat invloed uit op hoe je een film
beleeft. Om zijn boodschap zo duidelijk mogelijk over te kunnen
brengen, heeft hij keuzes gemaakt op het gebied van montage, geluid,
cameravoering, acteren, licht en art-direction.
Op deze clubavond was de NH’63 rondreisjury uit het district Noord
Holland aanwezig om een aantal door de KLM Cameraclub en Videoclub
Aalsmeer aangeboden films te beoordelen.
De juryleden waren: Marion van Leeuwen, Jan Elseman en Ruud Besjes,
allen geaccrediteerd bij de landelijke organisatie voor filmamateurs
NOVA, waar zij na een gedegen cursus en examen hebben afgelegd.
Waar kijkt zo een jury naar? De jury kijkt en beoordeelt films op de
strekking verhaalstructuur en filmische vormgeving. Kortom, wat wil de
filmmaker de kijker vertellen?
Binnen de verhaalopbouw is belangrijk: hoe krijgt het verhaal vorm, en is
te ontdekken over wie het gaat, het waarom, wanneer enz.? Ook wordt
meegenomen of de film een emotie weet over te brengen. Komt het
binnen bij de kijker?
Dit alles nog los van de filmische vormgeving. Wat gebeurt er voor en
achter de camera om het verhaal zichtbaar en hoorbaar te maken. En
niet onbelangrijk: hoe is dit alles vormgegeven binnen de montage.
De jury is op zoek naar de beste films die zij een nominatie kunnen
verlenen voor deelname aan het NH’63 Regiofilmfestival Noord Holland
dat op zaterdag 29 april gehouden gaat worden in Zorgcentrum
Bloemswaard in Hillegom.
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Jurybeoordeling aangeboden films;
Videoclub Aalsmeer
Film 1. “De Zwarte Paraplu”, een clubproductie.
Een kort en krachtig filmpje waarbij de kleur van de paraplu de essentie
is. Iets ingekort zou het een goede inzending voor het 1 minuut festival
van de NOVA kunnen zijn.
Het is humoristisch met een onverwachte wending. De mise en scene is
eenvoudig van opzet. Het verhaal speelt zich af in een rustig mooi decor.
De gebruikte titel is fraai en er is goede passende muziek gebruikt. De
spelregie had iets strakker gemogen, maar de beide acteurs deden het
goed.
Een leuke film met een verrassend einde.
Puntenwaardering
69 – 71 – 71 totaal: 211 punten, waardering zilver
Film 2. “Flowering the Sky”, een film van Jan Ran en Gerard van Schie
Een mooie kindergroet langs de wolken de wereld in. Een chronologisch
verhaal van een schilderkunstproject van door kinderen beschilderde
molenzeilen onder leiding van kunstenares Annefie van Itterzon,
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Foto Annefie van Itterzon

ingeleid door een bevlogen oud burgemeester van Aalsmeer.
We zien kinderen van de Werkschuit al tekenend en schilderend aan de
slag. Sterke close ups en scherpteverleggende beelden. Er is met twee
camera’s opgenomen waarvan de een niet altijd stabiel. Het geluid van
de kunstenares in de ruimte is niet altijd goed verstaanbaar. Het
interview echter wel. Er is passende muziek gebruikt onder een sterke
montage. De film blijft boeien met aan het eind prachtige shots van een
opgetuigde molen met de kleurige zeilen.
De kinderen zijn aandoenlijk binnen een sterk verhaal.
Puntenwaardering
73 – 77 – 76 totaal: 226 punten, waardering zilver plus en een
nominatie.

De jury in actie: v.l.n.r. Ruud Besjes, Marion van Leeuwen en Jan Elseman
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Film 3. “Bij de masseur”, een clubproductie.
Een 85 jarige man vertelt zijn verhaal over zijn problemen met rugpijn.
Het spel van de acteur is uitstekend. De uitvoering wordt eentonig in
beeld gebracht. Een uitschieter is een kort shot van een echtpaar dat in
de kroeg aan een tafeltje zit. Het geluid is prima en de muziek passend
bij de intro en afsluiting van het verhaal.
De montage is goed. De jury ziet een kleine springer in de achtergrond.
Puntenwaardering,
70 – 72 – 74 totaal: 216 punten zilver
Noot van de redactie:
Dat de jury niet door had dat de film was opgenomen voor een groen
scherm en de achtergrond bestond uit een mix van opnamen uit een
bruine kroeg, kunnen we als een compliment beschouwen voor de
werkavond Chroma-keying die daaraan voorafging.
KLM Cameraclub
Film 1. “Stenen wegwijzers”, een clubproductie.
Wat is de rol van stenen wegwijzers? Van oud tot nieuw. Een gids vertelt
de geschiedenis van stenen wegwijzers die in gevels zijn ingemetseld. Dit
gaat terug naar het jaar 1495. We krijgen
interessante informatie aangereikt, maar het
wordt wat teveel opgezegd. De beelden en
uitleg van de reparateur is erg uitgebreid en
duurt te lang. De film zakt daardoor in. In het
verhaal past wel mooi de ontwerpen van een
gevelsteen en de uitvoering. De cirkel is rond.
De voice over is goed verstaanbaar maar de
hoeveelheid en snelheid had beter gedoceerd moeten worden.
Een zeer boeiend onderwerp, maar te lang in uitvoering.
Puntenwaardering,
75 – 75 – 75 totaal 225 punten, waardering zilver plus en een
nominatie.
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Verslag clubavond 10 april: muziek bij film
Op deze clubavond gaf Gerard van Schie een presentatie over muziek bij
film. Welke muziek past het beste bij je film? Hoe kom je aan geschikte
filmmuziek en waar moet je op letten?
Ervaar hoeveel meerwaarde muziek bij een film heeft. Maar ook de stilte
onder een film kun je als een verrijking ervaren. Daar kun je wat van
meenemen bij het maken van je eigen film.
Gerard begon met een vraag naar de leden. Wat voor beelden komen er
in je op bij het beluisteren van een muziekfragment. De meningen waren
over het algemeen gelijkluidend en klopte aardig bij het fragment van
“de Moldau” van Smetana. Luisteren naar muziek en proberen daar
beelden bij te bedenken is een manier om muziek te zoeken die bij de
gemaakte filmbeelden past die in je montage staan. Vervolgens werd de
intro vertoond van de film “Sta eens stil”. Eerst zonder geluid en met
daarna hetzelfde fragment met geluid. Zonder geluid waren het een hele
serie achter elkaar gemonteerde beelden. Met geluid was dat toch
anders. Het toegevoegde geluid versterkte de beelden. Zo had het een
functie. Het moment van stilte klopte ook mooi met de titel, waarna het
interview begon.
Daarna volgde een aantal door leden meegebrachte korte films waaruit
een fragment werd gedraaid. De vraag aan de maker was daarna hoe hij
of zij de keuze van de muziek hadden bepaald. Het was waardevol en
leerzaam om te horen hoe iedereen dat had gedaan. Op deze manier
ontstond een stukje communicatie over hoe en welke muziek als
passend werd ervaren bij de vertoonde beelden.
Het is opvallend hoe weinig informatie je kunt vinden op internet over
het gebruik en toepassen van filmmuziek. Op Wikipedia staat het als
volgt omschreven: “Filmmuziek is muziek die tijdens films gespeeld
wordt om de sfeer van de film en de emoties van de acteurs te
versterken. Daarmee is de film een moderne vorm van melodrama. Veel
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films zouden zonder muziek minder spanning hebben gehad en misschien
nooit gemaakt zijn.”
In de professionele filmwereld worden voor de muzikale ondersteuning
van een film opdrachten verstrekt aan bekende en minder bekende
componisten. Iedereen kent er wel een aantal die voor ondertussen
klassiek geworden films de filmmuziek hebben geschreven. Ennio
Morricone maakte voor veel films de muziek. De bekendste is nog altijd
Once upon a time in the west. John Williams schreef bijna alle muziek
voor regisseur Steven Spielberg, waaronder Jaws, the Star Wars series,
Superman, E.T. the Extra-Terrestrial, the Indiana Jones series, Jurassic
Park, Schindler's List, en de eerste drie Harry Potter films. En natuurlijk
niet te vergeten de Nederlandse veel te vroeg overleden componist
Rogier van Otterloo die de muziek maakte voor Soldaat van Oranje.
In de presentatie “Muziek bij film”
geeft Gerard aan dat je jezelf vooraf
moet afvragen:
 Hoe zou ik het willen hebben?
 Zie je muziek bij de beelden?
 Wat wil ik met de muziek
bereiken?

Als je muziek gaat zoeken, bedenk, wat is de invloed van de muziek op je
film? Geeft het voldoende ondersteuning aan het verhaal en aan de
beelden die in je montage staan. De gekozen muziek zal zeker mede de
stemming en emotie bepalen. Maar ook de spanning en ontspanning.
Laat vooral je gevoel meespreken en overleg eens met anderen hoe zij
de muziek bij jouw beelden ervaren.
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Verslag clubavond 24 april
Een avond die in het teken stond van probleemoplossingen bij het
filmen en monteren. Hoe vaak gebeurt het niet dat je videocamera net
niet doet wat jij graag wil. Of dat je een film aan het monteren bent en
de boel loopt vast. Of nog erger, je kunt zelfs je film niet meer terug
vinden op de harde schijf. Problemen waar je niet zo goed raad mee
weet en waar je in de gebruiksaanwijzingen ook de oplossing niet kunt
vinden. In een aantal gevallen wisten de leden elkaar wel te vinden en
werden er oplossingen gevonden.
Zoals aangekondigd heeft Henk Westerhof een korte uitleg gegeven over
het “Vasco da Gama” programma dat bij enkele versies van Magix is
bijgeleverd. Een tool, waarmee met behulp van animatie op een
creatieve wijze een intro voor je vakantiefilm kan maken. Je kunt een
route uitstippelen en deze met een landkaart in de achtergrond met een
verbindingslijn zichtbaar te maken. Het geheel is dan nog op te leuken
door het toevoegen van een treintje, auto of vliegtuig. De landkaarten
zien er behoorlijk realistisch uit en je kunt ook nog andere
cameraposities laten innemen.
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Van een andere orde is de binnen het MAGIX programma aanwezige
tool “Reisroute”. Benaderbaar via MAGIX gereedschap > reisroute.
Prima bruikbare landkaarten van alle landen die je maar kunt bedenken.
Makkelijk instelbare animatie. Een goede bruikbare alternatieve manier
om je vakantiefilm op een informatieve wijze te beginnen.
Na deze presentatie vertelde Gerard
van Schie dat op veel te jonge leeftijd
amateurfilmer René Roeken is
overleden. Een begenadigd filmer, die
vanaf 1972 met zijn films wist te
imponeren. Er zat altijd een boeiend
verhaal in verwerkt. In 2009 kreeg hij
voor zijn vele verdiensten binnen de
filmwereld in Nederland de UNICA
medaille. Zijn filmcursus heeft velen
geïnspireerd bij het maken van betere
films. Daarnaast heeft hij een aantal
jaren jurytrainingen gegeven als docent
binnen de Jury Coördinatie commissie
van de NOVA. Hij kon op boeiende wijze
films analyseren en daarmee aspirant juryleden op weg helpen op het
moeilijk begaanbare pad van het jureren. Gerard: “Ik kan uit ervaring
spreken omdat ik hem als film-en jurydocent heb mogen meemaken”.
Op één van de NH’63 avonden “In de Hoofdrol”, georganiseerd door
Videofilmers Velsen is René Roeken eens te gast geweest met een
boeiend filmprogramma.
Als eerbetoon aan René vertoonde Gerard de documentaire “The hand
of Buddha”. Na afloop werd er nog wat nagepraat over deze bijzondere
film.
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“In Memoriam Jaap van Tol”
Wat een triest bericht.
Ons zeer gewaardeerde clublid Jaap
van Tol is op vrijdag 28 april 2017 op
71 jarige leeftijd overleden.
Wat hebben we een enorme
bewondering voor de wijze waarop
Jaap en Lieke ons steeds in alle
openheid op de hoogte hielden van
zijn ziekte. Op 22 april schreef hij nog
zelf in zijn laatste mailbericht hoe de
vlag er voor stond en dat hij zo
dankbaar was, dat hij het concert van
de Harmonie, waarbij hij gehuldigd
werd voor het 50 jaar lidmaatschap,
mocht bijwonen.
Jaap eindigde: “Ik heb bijna geen
eetlust meer, en eet nu bijna niets.
Onduidelijk is wat de toekomst brengen zal, en die zullen we moeten
afwachten. Vriendelijke groeten, mede namens Lieke. Liefs Jaap en
Lieke”.
Bij de videoclub was Jaap intussen ook alweer tien jaar in ons midden.
Een trouw clublid op de tweewekelijkse clubavonden en ook altijd met
Lieke aanwezig bij het Nieuwjaarsbuffet. De sfeer op de videoclub sprak
hem aan en als de gelegenheid zich voordeed kon je altijd wel een of
andere droge opmerking verwachten. Tijdens het vertonen van een
natuurfilm was het Jaap die nogal eens een buitenbeelds geluidje van
een blaffend hondje of vogeltje toevoegde. En wij maar gissen in het
donker uit welke box dat vandaan kwam.
Humor kon hij zeker waarderen. Dat was ook de reden dat hij er voor
was te porren mee te werken aan het verfilmen van een strip. Hij
regelde zijn tweeling kleinkinderen als jonge acteurs. Zijn schoonzoon
kreeg de opdracht een juppenbakfiets te versieren en samen met Dick
van der Meulen gingen ze op zoek naar een geschikte locatie. Zo hebben
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we daar op een zaterdagochtend de korte film “Way of Life”
opgenomen.
Jaap was ook een van de cameramensen die de opnamen hebben
gemaakt voor de clubfilm “Ons tweede thuis”. Een destijds veel
besproken film over de dagbesteding van jonge mensen met een
verstandelijke beperking.
We kunnen wel zeggen dat Jaap zijn ziekte buitengewoon moedig heeft
ondergaan en we hopen dat Lieke, zijn kinderen en kleinkinderen kracht
putten uit de enorme belangstelling bij het afscheid en aanwezigheid
tijdens de dankdienst in de Open Hofkerk. We hebben Jaap al een tijd
moeten missen. Nu is het definitief. Jaap, rust zacht.
Het bestuur

Clubavond 8 mei 2017
Dit jaar geen clubfestival. Jammer, er waren te weinig films om een jury
voor uit te nodigen. De avond had echter wel een speciaal tintje, omdat
er drie jubilarissen aanwezig waren die door voorzitter Gerard van Schie
met een speciaal woordje in het zonnetje werden gezet.
Afscheid Henk Zonneveld als secretaris
De voorzitter memoreerde dat Henk Zonneveld ruim drie jaar actief is
geweest als secretaris. Waar niemand destijds reageerde op de vraag
om secretaris te worden, was het Henk die begreep dat er toch dringend
iemand moest opstaan. Hij stak zijn vinger op en nam de uitdaging aan.
Gerard: “Als voorzitter hoef je niet zo plaats gebonden te zijn, maar een
secretaris moet toch ten minste in de buurt wonen waar de vereniging
zich bevindt. Henk begreep dat en zette zijn schouders eronder. Soms
met hulp van zijn vrouw Nel, omdat de problemen met zijn ogen hem
wel eens verhinderden achter de computer te gaan zitten. Gezondheid
heb je niet in de hand. Dat is dan ook de reden dat Henk moest besluiten
om te stoppen met deze bestuursfunctie”.
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Namens het bestuur en de leden
bedankte de voorzitter Henk voor zijn
inzet en positieve bijdrage. Fijn om te
horen dat hij, zolang het gaat de
clubavonden zal blijven bezoeken. Als
dank overhandigde Gerard hem een
boeket bloemen en een mooie fles Port,
afkomstig uit het land waar hij zo graag
verblijft.

Jubilarissen
Henk Westerhof
Hans Oud
Paul van Oostveen

40 jaar lidmaatschap
40 jaar lidmaatschap
25 jaar lidmaatschap

Henk Westerhof, 40 jaar lid
Gerard van Schie: “In veertig jaar heeft Henk Westerhof zich ontpopt tot
een goede filmer, jurylid en docent. Dat had hij zich waarschijnlijk niet
gerealiseerd in 1977 toen hij met zijn eerste film: “Dochter op kamers”
meteen maar de “Zilveren Camera” won. En daar bleef het niet bij. Er
volgden er meer. In 1980 met de film: “Energiek”, in 1985 met de film:
“De afwas”, in 1992 met de film: film: “Rupsje nooitgenoeg”, in 1993
met de film: “St. Nicolaas op de peuterschool”, in 2003 met de film:
“Navis Noster”, in 2007 met de film: “Seringenrondvaart”, in 2011 als
regisseur met de clubfilm: “Een Ongenode gast” en in 2012 met de film:
“Natuurlijk”, die hij samen met Jan Ran maakte.
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Heel veel jaren deed hij
samen met Daan
Stuurwold de redactie
van het clubblad en niet
onbelangrijk, binnen de
programmacommissie is
hij een sturende kracht.
Als je zoveel films maakt
en prijzen in de wacht
sleept weet je veel van
film maken en afwerken.
Daar profiteren wij allen
binnen de club van
omdat Henk zich ook
verdienstelijk maakt als cursus docent. Daar danken wij je voor en
feliciteren je met dit 40 jarig lidmaatschap”.
Gerard overhandigde Henk namens de club een bos bloemen en een fles
“bubbels”om deze thuis op een daarvoor geschikt moment te
ontkurken.
Hans Oud, 40 jaar lid
Gerard: “Hans, jij bent de laatste jaren de
stille kracht binnen de deze club. Altijd
bereid om een extra handje te helpen als
we op een werkavond met zijn allen
bezig zijn. Een klein acteerrolletje is je
ook niet vreemd, je bent overal voor te
porren. De nieuwe technieken bij het
filmen en monteren zijn niet zozeer jouw
ding meer, maar het heeft wel je
interesse. De visuele bijdrage die jij
binnen de club leverde zijn er toch ook
wel geweest. Het heeft naar wat ik kon
vinden je geen prijzen opgeleverd maar
wel applaus.
Je eerste film dateert uit 1984. Met “Een
zilveren vogel”deed je mee met het
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clubkampioenschap. Je maakte vervolgens in 1985 de film: “Afscheid
met de DC3 van de DC8” en in 1986 kwam je met de vakantiefilm: “Toen
werd het heet in Lloret de Mar”. Vervolgens in 1987 maakte je indruk
met de film: “Urk op zijn mooist”. De laatste film maakte je in 1988
tijdens een vakantie in Spanje.“De Botanische tuin in Blanes”.
Het is fijn te constateren dat je het nog steeds leuk vindt om hier de
clubavonden te bezoeken. Dank daarvoor en natuurlijk onze felicitatie
met deze jaren van lidmaatschap. Ook voor jou een feestelijk bloemetje
en een fles bubbels om op een gezellig moment met vrienden te
klinken”.
Paul van Oostveen, 25 jaar lid
Gerard: "25 jaar lidmaatschap is ook
niet mis. Wederom een bewijs dat jij
het hier naar je zin hebt. Ik heb in de
lijsten gezocht naar films die je zou
hebben gemaakt maar niets gevonden.
Jij filmt veel voor jezelf in de vakanties
en dat is prima zo. Maar ik weet wel
dat je regelmatig hebt meegewerkt als
camera- en of geluidsman bij
clubproducties. En dat is natuurlijk ook
leuk. Dat zijn op dat moment
belangrijke taken. Ook ben je altijd wel
in voor een acteursrolletje in een of
andere film. Ik kwam je deze week nog
tegen in de ruim twintig jaar oude film:
“Passen en Meten” die ik vanaf een
VHS band van Hans Oud heb gedigitaliseerd. Een film waarin we nog
meer bekende leden terug zien. We zullen er straks even naar kijken.
Paul, Je werkt al heel wat jaren met het Magix montagesyteem waar
anderen ook van kunnen profiteren als er vragen zijn. Je bent intussen
een allround clublid geworden met tegenwoordig ook een rol binnen de
programmacommissie. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Namens
allen dank ik je voor je aanwezigheid al die jaren. Gefeliciteerd met je
jubileum en dus ook voor jou de bloemen en “bubbels”. Geniet er van,
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samen met je vrouw op een heerlijke zonnige namiddag en denk terug
aan al die gezellige, leerzame en fijne clubavonden”.
Vervolgens werden een aantal films vertoond die in relatie stonden met
Jaap van Tol en de drie jubilarissen. Onder andere de twintig jaar oude
speelfilm: “Passen en Meten” met Paul van Oostveen, Hans Oud, Bert
van Scheppingen, Wim Siebeling en Henk Hemstede op de bouwplaats.
Verder de clubproductie “Ons Tweede Thuis”, een clubproductie onder
regie van Jan Pannekoek en een paar korte 1 minuut films van Bert van
Scheppingen.
We sloten de avond af met de in 1977 door Henk Westerhof gemaakte
speelfilm “Dochter op kamers”. Een film met een voor die tijd actueel
onderwerp. Ouders maakten zich nogal zorgen als hun jonge dochter het
ouderlijke huis ging verlaten. Wat kon er allemaal niet gebeuren? Met
deze film werd toch een beetje de link gelegd naar het clubfestival wat
dit jaar niet door kon gaan.

In de pauze was er nog tijd voor het kijken naar een probleempje ...
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Nieuws van NH’63
Op 11 April werd de jaarlijkse UNICA-filmavond bij Zaanstreek Noord
gehouden. In de Stoomhal werden films vanuit het UNICA 2016
programma vertoond. Ongeveer 40 personen waren aanwezig en die
hebben genoten van mooie films. Dit jaar is het UNICA festival in
Dortmund Duitsland. Niet ver van huis deze keer. Bij de Nederlandse
inzending zit een film uit onze regio. ‘What goes around’ van Martijn de
Boer zal in Duitsland op het doek verschijnen. Hoe mooi is dat voor de
maker.
NH'63 regiofestival in Hillegom
Op 8 april kwam de NOVA jury bij NH’63 op bezoek om alle door de
rondreisjury genomineerde films te komen jureren. Alle films hebben
intussen gedraaid op het NH’63 festival dat 29 april jl. werd gehouden in
de grote zaal van zorgcentrum Bloemswaard in Hillegom. Aanvankelijk
zag het er niet naar uit dat de zaal vol zou stromen, maar zo rond een
uur of half elf kon voorzitter Kees Tervoort een praktisch volle zaal
bezoekers verwelkomen.
Ondertussen was de technische dienst nog volop in de weer om te
proberen alle storingen in beeld en geluid op te lossen. Om het wachten
iets te verzachten bood de leiding van Bloemswaard iedereen een kopje
koffie aan. Met een behoorlijke vertraging kon het projectieteam
uiteindelijk de eerste films vertonen. Jammer genoeg met een flinke
irriterende brom in de speakers die er niet uit te krijgen was.
Gelukkig waren alle films voorgejureerd door Jilles Koopmans, Arjan van
Gelderen en Lambert van Griensven, dus die druk zat niet meer op de
ketel.
Zo gaat dit hinkende festival de geschiedenis in. Met films van de beste
filmmakers uit de regio Noord Holland. En dan hebben we het om met
Keest Tervoort te spreken over het vinden van inspiratie. En daar
hebben we de hele dag van genoten.
Laureaat van het festival werd terecht “Hardt”, een speelfilm gemaakt
door leden van Zaanstreek Noord. Wat een werk hebben die er van
gemaakt. Onze vrienden van de KLM Cameraclub behaalden in de
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categorie informatieve films met de film “Stenen Wegwijzers” een
eerste prijs. Gefeliciteerd!
De film “Flowering the Sky” van Jan Ran en Gerard van Schie behaalde
211 punten, dat staat voor zilver. Alle bezoekers kregen na afloop de
Palmares uitgereikt: een uitgebreid overzicht van alle deelnemers en de
behaalde resultaten.

Wat is een commerciële film
Met regelmaat komt de vraag naar voren, wat is een
commerciële/professionele film en hoe gaan we hier mee om?
Voorzitter Kees Tervoort: “Ook binnen de NOVA is dit besproken en dan
vooral wanneer een film is uitgesloten. Een commerciële film is een film
die in opdracht is gemaakt en waar de intentie is om geld te verdienen.
Dit geldt dan voor vertoning buiten NOVA verband. Je kunt niet alles
dichttimmeren, er is geen filmpolitie. Als betaling wordt niet gezien de
vergoeding voor de reiskosten, presentiegeld en of een klein bedankje
(flesje wijn). Ook wordt duidelijk gemaakt dat als een ex professioneel
filmmaker, op zijn club een film maakt, dit wordt gezien als
amateurfilmer. Ook al heeft hij toegang tot een professioneel netwerk
en apparatuur. Alle leden zijn lid van de NOVA, de regio's zijn autonoom
en kunnen zelf hun beleid bepalen. NH'63 zal de NOVA hierin volgen”.
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Activiteiten 2017
5 t/m 12 augustus:
September:
12 oktober:
21 oktober:
28 en 29 oktober:
25 november:

Unicafestival in Dortmund
beginnerscursus jureren (onder voorbehoud)
'In de hoofdrol' bij Videofilmers Velsen
NOVA Federatieraadvergadering in Nijkerk
NOVA Filmfestival in Goirle
Opdrachtfestival “Gespeelde documentaire” in
Bloemswaard Hillegom

NOVA/UNICA nieuws
20 mei: 1 minuut festival in ECI Cultuurfabriek in Roermond.
Het NOVA bestuur heeft besloten dat filmmakers een verklaring moeten
tekenen dat zij bij hun film alle rechten in bezit hebben. NH'63 neemt dit
besluit over.
Er is een nieuwe UNICA secretaris-generaal: Jacqueline Pante uit Italië
UNICA 2018 wordt gehouden in Blansko - Tsjechië
UNICA 2019 wordt gehouden in Zeist - Nederland
Communicatie
Piet van Eerden laat weten dat we niet alleen met elkaar praten, maar
vooral ook met elkaar moeten werken.
Hiervoor heeft NH'63:
 de Klap, met informatie over de komende ontwikkelingen en
activiteiten. Dit informatiebulletin wordt per mail direct naar alle
aangesloten clubleden verzonden.
 Website, met veel informatie, onder andere over NH'63 festival.
 Facebook, ook hierop komen leuke reacties.

http://nh63.videofilmers.nl/
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