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Van de Voorzitter
Mooie muziek. Een melodieuze stem die zingt of een boeiend verhaal
vertelt. Vogelgekwetter in je achtertuin of het ruisen van de zee. Je staat
er niet bij stil, maar wat is het toch geweldig als allebei je oren het
gewoon doen en je de hele dag door kunt genieten van de geluiden om
je heen. Mensen met gehoorproblemen missen veel.
Wat net zo geweldig is, dat is het ontbreken van geluid. Stilte. Echte
stilte. Helemaal niet horen. Daar moet je vaak goed je best voor doen
om een plek te vinden waar je de stilte bijna kunt horen, want zeker
buiten komt altijd wel ergens een ruis van een snelweg aangewaaid.
Maar als je die plek hebt gevonden, in een mistig bos, op een hoge berg,
op een windstille plas…fantastisch.
Van harte onderschrijf en steun ik het door het Haarlems Dagblad
genomen initiatief met de actie “Ik hoor je niet!” Programma- en
reclamemakers bagatelliseren volgens de stichting "Hoormij" de slechte
beluisterbaarheid van gesproken woord door achtergrondgeluid. Terwijl
maar liefst 60 procent van de 75-plussers slechthorend is!
Als je zo van stilte kunt genieten, is het lastig voor te stellen dat er
mensen zijn die bang zijn voor stilte.
Die alles doen om stiltes op te vullen.
Die nog geen stap buiten kunnen zetten
zonder koptelefoon op of de oortjes
van de telefoon. Die fietsend of lopend
niets meekrijgen van het ruisen van de
wind, het gezang van vogels en andere
rustgevende buitengeluiden. Zij horen
ook bij die programmamakers van radio
en televisie die zoveel mogelijk
tegelijkertijd willen horen. Fileberichten
voorlezen? Dan wel een riedeltje of
pingeltje erbij. Het weerbericht? Daar
moet geluid onder. Een kort
nieuwsoverzicht? Dat schreeuwt om
achtergrondgeluid. Voice-overs die op
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tv uitleggen wat je ziet? Die moeten het opnemen tegen speciaal
gecomponeerde tunes en jengelmuziek op oorlogssterkte.
Mensen met een goed gehoor vinden die geluiden vaak al vervelend.
Maar mensen die vanwege ouderdom of ziekte niet optimaal meer
kunnen horen, die kunnen gesproken woord door al die bijgeluiden
soms echt niet verstaan. Voor hen is het dus heel belangrijk dat die
bijgeluiden tot het minimum beperkt worden of helemaal verdwijnen.
Binnen onze amateurfilmwereld komen we deze problematiek ook wel
tegen. Films, waarvan de makers eenzelfde idee hebben als die
programmamakers en overal achtergrondgeluid onder moeten
monteren. Als er goed over is nagedacht en mits in een goede geluidmix
toegepast, geen probleem. Maar met af en toe enkele seconden stilte is
niets mis! Graag zelfs. “Kill your Darlings” is dus niet alleen op beeld
maar ook op geluid van toepassing.
Gerard van Schie
Bronvermelding: Haarlems Dagblad
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Verslag clubavond 25 januari
Deze avond maakten we kennis met het fenomeen één minuut film.
Jaarlijks wordt door de Nederlandse Federatie van Amateurfilms NOVA
het één minuut filmfestival georganiseerd waar tussen de zeventig en
tachtig films vanuit heel Nederland worden ingezonden. Een driekoppige
jury selecteert de beste 16 films, waarna volgens een selectieprocedure
in drie rondes de winnende drie films worden gekozen. Van deze films
worden er afhankelijk van de kwaliteit een of twee ingezonden naar het
wereld UNICA filmfestival.
Het maken van een één minuutfilm is altijd spannend. De film mag geen
seconde langer duren en binnen die tijd moet een compleet verhaal
verteld worden. Het mag een verfilmde grap zijn, maar ook een serieus
thema wordt vaak niet geschuwd. Geen makkelijke opdracht dus.
Voorafgaand aan het vertonen van een aantal één minuutfilms als
voorbeeld kwam Susan Griekspoor tot ieders verrassing met een film
over het eiland Madeira. De film was nog niet compleet afgemonteerd
maar wat Susan aan beeldmateriaal liet zien zag er mooi uit. In de
introductie zagen we hoe Madeira zich vanuit historisch perspectief
heeft ontwikkeld naar een modern eiland. Prachtige beelden van het
natuurschoon en een spannende afdaling in een veredelde zeepkist.
Middels voice over vertelt Susan zelf haar verhaal over historie en
heden. Het zou goed zijn hier meer in tekst te doseren en meer het
beeld te laten spreken. Hoewel er nog geen sprake is van een volledige
maandagavond premièrefilm, ziet deze eerste aanzet er in ieder geval
veelbelovend uit en we kijken met spanning naar het eindresultaat.
De eerste aanzet voor een één minuut film werd onbewust al gemaakt
met de opdrachtfilm “Het Gerucht”. Een korte film waarin een jonge
vrouw bevallen zou zijn van een vierling, maar waar het eind een toch
wel heel andere wending liet zien. Tijdens het NH’63 Opdrachtfestival
beoordeelde de jury deze film als een slapstickachtige, waarvan de grap
te lang werd uitgesteld. Volgens de jury zou er een leuke één minuutfilm
van gemaakt kunnen worden. En dat was deze avond de bedoeling. Kun
je ongestraft deze film hermonteren van ruim drie en een halve minuut
tot één minuut?
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Henk Westerhof had de film op de laptop meegenomen. In projectie
werd samen met de aanwezige clubleden de montage aangepakt. Een
groot aantal shots werden verwijderd, en daarbij bleef het verhaal
netjes overeind. Een schoolvoorbeeld van “De kunst van het weglaten”.
Toegepast met een behoorlijk eindresultaat.
Susan Griekspoor
was thuis ook nog
aan de hobbyen
geweest en had een
eigen één
minuutversie van
deze film gemaakt. In
grote lijnen kwam ze
tot min of meer
dezelfde keuzes, met
hier en daar een
ander accent wat net even beter uitpakte. Met nog wat kleine correcties
in geluid te gaan kan de NOVA vanuit Aalsmeer een één minuutfilm
tegemoet zien.
De opdracht met als thema “Het Gerucht”werd uiteindelijk een erg leuk
project waar veel leden met genoegen op terugkijken.
Gerard van Schie

Foto's uit de film
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Cinefleur Filmfestival
Het Cinefleur filmfestival 2016 werd dit jaar
op 31 januari voor de 42e keer georganiseerd
door de Noordwijkse Film- en Video Club in
het fraaie theater “De Muze” in Noordwijk.
Zo willen we altijd wel naar films kijken. De
deelnemende verenigingen waren dit jaar:
AMFI’66, videoclub voor de Bollenstreek en
omstreken, Leidse Video en Smalfilm Liga,
Film- en Videoclub Aalsmeer en de vorig jaar nieuw aangeschoven
videoclub Close Up uit Haarlem.
De deelnemende clubs hadden gezorgd voor een gevarieerd
filmprogramma waar de ruim honderd bezoekers van konden genieten.
De jury bestaande uit voorzitter Aad van Polanen (Noordwijk), Ruud
Besjes (Velsen) en Paulien van den Tempel (De Smalle Band) had alle
films al in voorjurering beoordeeld. Zodoende kon presentatrice Tiny van
Polanen na elk filmblok de juryrapporten voorlezen.
Enkele uitschieters waren: “Opvallende wereld van de blauwe parel” een
film van Alex Molin (AMFI’66), de speelfilm “Ze zeggen dat ik van haar
hou” van Ton Zeegers (AMFI’66), “Animaris Annabellis” van Gerard de
Boer en Else van Laere ( LVSL ) en “Passie in de duinen “ van Fred Boeré
(Close Up).
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De keuze van de jury voor de beste film werd: “Animaris Annabellis” van
Gerard de Boer en Else van Laere. Daar kon iedereen in de zaal ook mee
leven. Een creatieve film met een sprookjesachtig verhaal in een mix
met animaties.
Winnende club van dit festival werd videoclub Close Up uit Haarlem. Zij
behaalden het hoogst aantal punten voor de drie ingezonden films
waarvan de film “Passie in de duinen”van Fred Boeré de best scorende
was. Natuurlijk erg leuk voor deze debuterende filmclub om de
wisselprijs in ontvangst te mogen nemen. Hiermee tonen ze zich een
geduchte concurrent en waardige opvolger van de ooit succesvolle
Haarlemse Smalfilm Liga. Enige teleurstelling was er wel bij de andere
clubs te bespeuren. Natuurlijk zal iedereen een andere mening hebben
over de kwaliteit van de films. De jury heeft echter altijd gelijk en daar
zullen we het mee moeten doen.

De videoclub Aalsmeer kreeg de lachers op haar hand met de clubfilm
“Het Gerucht”. Bij de van een vierling bevallen Trudy bleek een
misverstand wel heel snel geboren. De films “Mudmasters” van Gerard
van Schie en “Van wensdroom tot werkelijkheid” van Susan Griekspoor
kregen een behoorlijke jurywaardering doch de daaraan gekoppelde
punten vielen tegen.
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Al met al was het wederom een gezellige filmmiddag. Een goed gemutst
publiek, goede organisatie en projectie. En alle filmers gingen naar huis
met een mooie bos “Cinefleurwaardige” bloemen die een week land in
vaas stonden te pronken. Videoclub Noordwijk, bedankt!

Gerard van Schie
Foto’s Ronald van Eijk
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Verslag clubavond 8 februari
Filmanalyse op maat
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 artdirector.
Op deze clubavond verzorgde Gerard van Schie een presentatie
gebaseerd op het boek over Filmanalyse op maat: Fictie van filmer
Bernhard Bussemaker. Na deze theoretische inleiding werden enkele
door korte door amateurs gemaakte speelfilms besproken op een niet
alledaagse wijze. Daarbij werd het boek als leerobject gebruikt. Na de
vertoning van een één minuutfilm werd in groepjes gewerkt aan de
analyse. Belangrijk daarbij was het opsplitsen in drie onderwerpen;
De strekking of inhoud van de film: Wat wil de filmmaker ons vertellen?
De verhaalopbouw: hoe krijgt het verhaal vorm in bijv. Karakters, plot,
dialogen, scènes, enz.
De filmische vormgeving: wat er voor en achter de camera gebeurt om
het verhaal zichtbaar en hoorbaar te maken.
Op papier kregen de leden aanvullende informatie waarna ze op zoek
moesten naar het karakter van personages, mise-en-scène,
cameravoering, découpage, montage, muziek. Over al dit soort zaken
werd hun mening gevraagd. En dat was niet eens zo eenvoudig te
beantwoorden… en meningen verschillen soms.
Het bleek een leuke bezigheid om op deze manier anders naar film te
kijken. En zo kom je ook op ideeën hoe je de film waar je zelf mee bezig
bent beter kan vormgeven.
Voorafgaand aan deze analyseavond werd de in bewerking zijnde film
over het eiland Madeira van Susan Griekspoor opnieuw vertoond. Susan
had er hard aan gewerkt om alle op-en aanmerkingen na de eerste
vertoning nog eens kritisch door te nemen en waar het kon
verbeteringen toe te passen. De film was er behoorlijk beter van
geworden en kan na nog enkele kleine aanpassingen mooi vertoond
worden aan de NH’63 rondreisjury.
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Verslag clubavond 22 februari 2016.
CAMERAVOERING BIJ SPORT EN ACTIE-CAMERA.
Henk Westerhof startte zijn presentatie met de waarschuwing, dat voor
het maken van opnamen van sportactiviteiten voldoende licht nodig is,
omdat de scherpte anders teveel wordt beïnvloed door te lange
belichtingstijden. In de buitenlucht hebben we daar niet al te veel last
van en bij totaaloverzichten ook niet.
Als we meer close-ups opnemen wordt het problematischer in verband
met de snelle wijzigingen van de wisseling van afstanden. Gebruik van
meerdere camera’s vereenvoudigt de zaak wel omdat je de taken kunt
verdelen. Verder zit er vaak een “sport-instelling” op de camera.
Overigens is enige onrust of onscherpte meestal niet storend, omdat we
als kijker al snel accepteren dat het niet anders kan en dan hoort dit er
bij sport gewoon bij. Bij het gebruik van het statief is het belangrijk de
statiefkop goed in te stellen. Deze moet soepel kunnen bewegen zowel
horizontaal als verticaal. Overigens kan bij de laatste instelling - wegens
het gewicht van de camera – je instelling ”automatisch” in beweging
komen.
Om een beetje een idee te krijgen hoe je sportieve opnamen in
combinatie met een interview zou kunnen maken liet Henk enkele
voorbeeldfilmpjes zien van handbal, schaatsen, twee oldtimers
(Renault4 en de eend van Citroën) en een sjoelwedstrijd. Het laatste
sjoelfilmpje van de wereldkampioen in wording was erg saai omdat het
gefilmd was vanuit één
camerastandpunt.
Het tweede filmpje gaf
veel meer variatie door
opnamen vanuit
meerdere posities, een
interview en de
introductie van een kleine
actie-camera die op de
sjoelbak geplaatst was.
Zo werd een relatief
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“saaie” sport toch nog op een leuke wijze in beeld gebracht. En dat is de
bedoeling van deze actie-camera’s.
Vanuit het gezichtspunt van de hoofdpersoon de kijker nog meer
betrekken bij de actieve gebeurtenis.
Momenteel zijn er al actiecamera’s te
koop voor 40 tot 50 euro. Maar bedenk
wel, dat de instelling bijna altijd op
“groothoek” staat, zodat het beeld af
en toe nogal krom wordt getrokken.
Toch geven deze camera’s best een
aardig resultaat. In het kwalitatieve
betere segment zijn Sony en Go Pro
Hero de marktleiders met een aantal
uitstekende camera’s. Prijzig zijn ze
wel. Het varieert tussen de drie
honderd en duizend euro. Maar daar krijg je wel wat voor.
Deze camera`s kun je via een hele serie hulpmiddelen aan allerlei (al of
niet) bewegende onderdelen bevestigen (auto’s, ski, boot, lichaam van
de sporter en onder een drone). Dat kan omdat deze camera’s zo klein
zijn en bijna niets wegen. Vrijwel bij alle camera's wordt een soort kastje
meegeleverd, waardoor je ook onder water kunt filmen. Al met al zijn er
oneindig veel toepassingen denkbaar en worden je ideeën nauwelijks
gehinderd om in praktijk te brengen.
Paul van Oostveen had als voorbeeld een leuk geprijsde actie-camera
meegenomen die je op dit moment bij de Action, Mediamarkt en Aldi
kunt kopen. Daarmee liet hij enkele op vakantie opgenomen beelden
zien. O.a. beelden van een fraai sneeuwlandschap en zowaar ook enkele
shots onder water. Alles iets vervormd maar mooi scherp en dus prima
in een montagemix te gebruiken. Enkele andere voorbeeldfilmpjes die
Henk liet zien waren door de fabrikanten voor promotiedoeleinden
gemaakt. In de spectaculaire actieshots was goed te zien waartoe de
betere camera’s in staat zijn. Als je er dan ook nog de
gebruiksmogelijkheden met drones bij betrekt krijg je wel het neusje van
de zalm te zien.
Daan Stuurwold.
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CLUBAVOND 7 maart 2016.
Dit was weer eens een wisselende gevulde avond. Een groot aantal films
was aangeboden en ze werden ook uitgebreid becommentarieerd.

Madeira
Susan Griekspoor voerde ons langs bijzondere paden, paadjes en
onbegaanbare paadjes door prachtige natuurgebieden op MADEIRA.
Helaas kregen we ook veel mee van de mist die dit eiland in de
Atlantische oceaan soms teistert. Groot kun je het niet noemen: ca 55
km x 22 km met een bergtop van 1862 m. Toch kun je er uren en uren
wandelen, hetgeen nog is bevorderd, door een groot aantal tunnels. Die
zijn in feite ontstaan door het uitgebreide toerisme. Het is daarom een
gigantisch stuk op een hoop gestapelde natuur geworden met veel
hoogteverschillen. De vulkanische grond leent zich ook nog voor veel
onderscheid in boomsoorten. Door de steilte vereist het bebouwen veel
handarbeid. Susan heeft bereikt, dat we een goed beeld kregen van dit
bijzondere eiland en het commentaar was ook perfect. Misschien wat
aan de lange kant, maar zeker niet vervelend.

Lapland
Paul van Oostveen voerde ons met een enorme vaart door de sneeuw in
Lapland (Finland) door altijd weer interessante husky’s en met de
sneeuwscooter. Die honden zijn zodanig gebrand op hollen, dat ze je
doof blaffen als ze even moeten wachten voor ze vertrekken. Het witte
winterlandschap van Lapland als decor voor dergelijke activiteiten is
prachtig om te zien. Het maken van keuzes om van alles een leuke film
te maken zal nog een moeilijke klus worden.

SAIL 2015.
Wim Oostdam liet tijdens het Sail 2015 evenement grote zeilschepen,
omringd door talloze kleine schepen van allerlei soort statig voorbij
trekken op het Noordzeekanaal. Het is een tamelijk rustig gebeuren,
want alles blijft keurig horizontaal voorbijglijden. Veel close-ups kun je
hierbij niet verwachten, want dan moet je met heel andere apparaten
werken en met je commentaar zit je ook al gauw in de nesten. Toch
maken die enorme zeeschepen van vroeger nog altijd grote indruk.
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Een eerste bescheiden montage met gebruikmaking van het Magix
programma. Een leermoment is dat het filmen beter gaat wanneer de
camera op statief is geplaatst en dat het afwisselender is als je dergelijke
opnamen van schepen kan afwisselen met wat shots van meekijkend
publiek. Met wat meer inzoomen naar de schepen om ze wat beter in
het kader te krijgen krijg je ook wat meer variatie. Het statief geeft daar
dan ook de noodzakelijke ondersteuning voor omdat inzoomen uit de
hand vrijwel niet mogelijk is.

OPONTHOUD
Gerard van Schie liet zien wat
ervan overblijft als je een film
van S VHS band digitaal gaat
overzetten. `De film Oponthoud
is een “oude” clubfilm met
grappige momenten, die nog
steeds aangenaam is om naar te
kijken. Het blijkt weer eens, dat
het tempo van de films in de
loop van de tijd steeds sneller
werd. Momenteel monteren we
veel onrustiger en daar moeten
we dan weer aan wennen.
Laatste deel van de avond door Gerard van Schie te verslaan.
Groet, Daan

Handbalverslag jeugdteam Fiqas C1
De kleinzoon van Jan Pannekoek speelt in het C1 team van de
handbalclub Fiqas in Aalsmeer. Jan maakte een filmverslag van de
voorbereiding, warming up en de wedstrijd. Het geheel was in een
keurige montage vormgegeven. Een dergelijke sport opnemen met één
camera is natuurlijk moeilijk. Je kunt niet overal bij zijn. Ondanks deze
handicap was Jan erin geslaagd leuke shots te maken. Bij de direct
betrokkenen kun je met zo een film goede sier maken en het is ook leuk
voor later om nog eens terug te kijken.
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Remake Het Gerucht
Susan Griekspoor had nog enige wijzigingen aangebracht in de één
minuutfilm “Het Gerucht”. Het inkorten van de oorspronkelijke film naar
één minuut blijkt toch nog niet zo eenvoudig te zijn. Het verhaal moet
overeind blijven en de scènes moeten elkaar logisch opvolgen. Na het
nog een keer te hebben bekeken bleken er toch weer aanpassingen
noodzakelijk. Wordt vervolgd.

Vakantie in Lapland
Dat Lapland in wintertijd populair is bleek uit een filmverslag van Jan van
Egmond die samen met zijn vrouw en andere familieleden deze trip
hadden ondernomen. De bittere kou maakte het noodzakelijk zich voor
het buitengebeuren goed te kleden. Daar werd in de film uitbundig
aandacht aan besteed. De sledetocht met de honden en de
voortrazende scooters leverde mooie filmshots op evenals het fraaie
camerawerk tijdens het skiën.
Het was niet zo zeer een wedstrijdfilm maar wel een erg leuk
familiedocument waar je nog eens met plezier op kunt terugblikken.

Eendenkooi van Stokman
Teun Nap had zijn film over de eendenkooi van Stokman in Vijfhuizen
nog eens door de montage gehaald. De verschillende jurycommentaren
hadden Teun geïnspireerd toch nog enkele aanpassingen te maken.
Vrijwel iedereen was het erover eens dat de diversiteit van
onderwerpen in deze film niet past bij de titel van de film. De titel legt
teveel de nadruk op de eendenkooi zelf en daarvoor was het
opgenomen beeldmateriaal te mager. Verander je de titel in “Open dag
bij eendenkooi Stokman in Vijfhuizen”dan past het beter bij het geheel.
Zo werd de nieuwsgierigheid van de programmacommissie ingelost met
een avond films van eigen bodem. Leuk om naar te kijken en leerzaam
om de positief kritische opmerkingen mee te nemen ter verbetering van
de films.
Gerard van Schie
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Verslag clubavond 21 maart
NH’63 Rondreisjury op bezoek
Onze vrienden van de KLM Cameraclub waren wederom aanwezig om
samen met ons de jury te verwelkomen. Met een gezamenlijk
programma zijn er altijd wel genoeg films om een jury te laten komen.
We hadden totaal vijf films. Dat lijkt weinig, maar de jury dient genoeg
speelruimte te krijgen om tussen de filmprojectie door hun
aantekeningen te kunnen maken.
De jury bestond dit jaar uit: Paulien v.d. Tempel (voorzitter)afkomstig
van De Smalle Band, Cor v.d. Plaat van Videofilmers Velsen en Sjaak
Vrieling, individueel lid van NH’63.

Het jaarlijkse bezoek van de NH’63 Rondreisjury is altijd weer zo een
avond waarop de films door een andere bril worden bekeken. De jury
heeft tot taak films aan te wijzen die geschikt zijn voor de jurering vooraf
(NOVA jury) voor het NH’63 Regiofestival op zaterdag 23 april 2016 in
Woonzorgcentrum “Bloemswaard” Garbialaan 3 in Hillegom. Zij
beoordelen de films op alle aspecten die te maken hebben met de
strekking, verhaalstructuur en filmische vormgeving. Om een nominatie
te krijgen dient de film minimaal 225 punten te krijgen.
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Samenvatting Jurywaardering
KLM Cameraclub
Film 1. “Vrijheid” van Aad Koomen, Tijd: 02.00 min
Een korte impressie van een jeugdproject over vrijheid.
Vrijheid moeten wij blijvend koesteren en gedenken. De film is al enige
tijd op gang voordat we begrijpen waarover het gaat. De meneer die een
korte toespraak houdt maakt niet veel duidelijk. Wie is hij? De
initiatiefnemer of het schoolhoofd? Daarna komt de burgemeester met
een korte toespraak waarna zij het gedenkmonument gaat onthullen.
Het einde is nogal onverwacht.
De cameravoering was stabiel. Er hadden meer close ups van de
getekende tegels gemaakt kunnen worden. Al die tekeningen op die
tegels geven tenslotte de essentie weer van het monument. Een aantal
tegenshots van het aanwezige publiek had het kijken naar deze film
afwisselender gemaakt. Het live geluid zat er goed onder.
Punten: Cor 65, Paulien 70, Sjaak 62.
waardering: brons +

Totaal: 197 punten,

Videoclub Aalsmeer
Film 1. “Kerst op Madeira” van Susan Griekspoor, Tijd: 19.25 min
Een impressie van het eiland Madeira rond de Kerst en jaarwisseling.
De verhaalstructuur is niet heel sterk. Na een historische inleiding volgt
een vakantieverslag met een afsluiting van de periode rond Kerst en Oud
en Nieuwjaar.
De cameravoering is redelijk. Er zijn veel totaalshots met naar
verhouding weinig close ups. De sledetocht is spectaculair opgenomen.
In totaliteit zijn er veel hoofdstukjes in deze film. Daarbij missen we toch
wel hier en daar een afronding. De voice over is goed, helder en duidelijk
verstaanbaar, maar er wordt wel erg veel gesproken. Dat is jammer. De
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muziek (live) was mooi ingebed in de montage. Het is bij een dergelijke
film beter een of twee thema’s te kiezen. Nu zie je alles en niet alles.
Wel een prettige vakantiefilm om naar te kijken.
Punten: Cor 70, Paulien 73, Sjaak 68.
waardering: Zilver

Totaal: 211 punten,

Film 2. “Van Wensdroom tot werkelijkheid” van Susan Griekspoor, Tijd:
11.12 min
Het bouwen van een eigen motorboot.
Een chronologische opbouw is soms wast saai. Hier is gekozen voor een
opbouw met flashback naar het bouwproces. Dat is weer eens wat
anders. Erg leuk om hiervoor te kiezen. De interviewster is enthousiast
maar te overheersend. Soms geeft zij zelf al een antwoord of legt ze de
bouwer de woorden in de mond. Een interviewer moet zich
terughoudend opstellen. Het middenstuk met de technische uitleg is erg
lang. Beter is enkele details beter uit te werken. De Brandweershots bij
de tewaterlating laten summier zien waar het om gaat. Dit voegt niets
toe.
Een sympathiek verslag van een gedreven man die zijn droom laat
uitkomen.
Punten: Cor 72, Paulien 74, Sjaak 73.
waardering: Zilver

Totaal: 219 punten,

Film 3. “Mudmasters” van Gerard van Schie, Tijd: 04.28 min
Een mens kan veel door samenwerking
Een lineaire filmimpressie van een nieuwe tak van sport, waar mensen
vrijwillig deze zware beproeving aangaan. Het aftellen waar deze
prestatieloop mee start is een mooi begin van de film. Bijpassende
muziek die het tempo van de sporters goed ondersteund. Er wordt een
parkoers afgelegd met veel obstakels en hindernissen en aan het eind
kunnen ze de modder afspoelen. Op sommige onderdelen is het
behoorlijk afzien. Dat was goed hoorbaar in de overschakeling van
achtergrondmuziek naar het live geluid. Het zou de film versterken als
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een van de deelnemers was gevolgd. De montage heeft een goed tempo
wat past bij de beelden.
Een spectaculair verslag van sportieve mensen die deze zware
stormbaan trotseren.
Punten: Cor 75, Paulien 75, Sjaak 75.
Waardering: Zilver+ en een nominatie

Totaal: 225 punten,

Film 4. “Het landschap van Madeira” van Susan Griekspoor, Tijd: 19.47
min
Een rondleiding op het eiland Madeira
De titel geeft niet echt de strekking weer. We krijgen een uitgebreide
kennismaking met het eiland te zien waar het landschap een klein
onderdeel van is. De landschappen worden wel spectaculair in beeld
gebracht. Er is een min of meer chronologisch verhaal van gemaakt
waarbij een aantal wandeltochten worden afgewisseld met gebouwen,
kerken, proeflokaal enz. Er zit niet echt een structuur in. De
cameravoering is in tegenstelling tot de eerste film minder stabiel. De
onderwerpen zijn weinig uitgediept. Bijvoorbeeld bij het manden
vlechten wordt het niet afgemaakt met een product wat geheel klaar is.
De muziekkeuze is minder passend. Is dit muziek die met Madeira te
maken heeft? Wij denken meer aan Zuid Amerika. Er worden fraaie
beelden getoond tijdens de wandeltochten in de bergen.
In de film spreekt de voice over in de “wij ”vorm. Over wie gaat dat
dan? De jury heeft een vermoeden wie het is, maar het wordt niet
aangereikt. De voice over is overigens goed verstaanbaar.
Een redelijke vakantiefilm, te weinig toegespitst op een thema. Het is
soms beter een keuze te maken en dit uit te diepen.
Punten: Cor 69, Paulien 72 Sjaak 69.
Totaal: 210 punten,
waardering: Zilver
Voorzitter Gerard van Schie dankte de juryleden namens beide clubs
voor hun inspanning om al de films te voorzien van zinnig en leerzaam
commentaar. Met een gemiddelde beoordeling “zilver”kun je tenslotte
thuis komen. En daar gaat het toch om.
Redactie
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In Memoriam Daan Stuurwold.
9 maart 1927 - 22 maart 2016

Een tevreden mens
Op zaterdag 26 maart hebben we afscheid
genomen van ons zeer gewaardeerde
clublid Daan Stuurwold.
Vanaf 1 september 1991 was hij lid van de
Videoclub Aalsmeer, waar hij vele jaren
binnen het bestuur en de
programmacommissie een belangrijk
aandeel had. Daarnaast vulde hij als
redacteur menig clubblad met zijn
samenvattingen van de clubavonden.
Naast deze bestuurlijke activiteiten was
Daan ook een verdienstelijk filmer. Hij was
creatief, maar soms ook een beetje
eigenwijs, als hij goedbedoelde adviezen ter
verbetering kreeg, en er verder weinig mee deed. Aan de andere kant
was hij ook leergierig. Als er een filmcursus werd georganiseerd was hij
altijd een van de eersten die zich daarvoor opgaf.
Veel van zijn films hadden iets met de natuur, architectuur en kunst. In
het voorjaar kwam hij graag in het Duitse Sauerland en maakte daar een
aantal films over. Je kwam hem dan vaak als wandelend acteur in een of
andere scene tegen. “Wat Alfred Hitchcock doet, kan ik ook” vertelde hij
dan met big smile. En wat een werk heeft hij niet gehad aan zijn film
“Stadshart in wording” over de laatste bouwfase van het winkelcentrum
in Amstelveen. Met zijn professionele achtergrond een onderwerp waar
hij met recht “bovenop” zat.
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Een van zijn beste films die nog steeds wordt gewaardeerd is:
“Boerenkaas”, opgenomen bij een kaasboerderij in Oud Ade. Met deze
film behaalde Daan in het Millennium jaar 2000 de jaarlijkse wisseltrofee
“De Zilveren Camera”. De film werd in 2001 ook genomineerd voor het
regionaal filmfestival van de Federatie van Amateurfilmers in Noord
Holland. De film kreeg het predicaat “zilver”.
Na het volgen van cursussen filmjureren werd Daan opgenomen binnen
de NH’63 Rondreisjury. Deze groep ging in wisselende samenstelling
jaarlijks bij de Noord Hollandse filmclubs op bezoek om films te
beoordelen. Dit heeft hij ruim elf jaar met veel toewijding en plezier
gedaan. Met zijn vrienden van de KLM Cameraclub bezocht Daan menig
filmfestival in Nederland. “Kijken naar films, daar leer je van”, was zijn
motto. En dan na afloop gezamenlijk naar de “Griek” om het met een
gezellig etentje af te sluiten.
Een jaar of zes geleden verkocht hij zijn videocamera met pijn in het hart
en kwam er een einde aan zijn actieve filmhobby. Het lukte niet meer
om al die nieuwe digitale technieken bij te houden. Zijn enthousiasme
voor het filmwereldje en zijn club bleef echter overeind.
Wij verliezen in Daan een gewaardeerd en gemotiveerd clublid, die zo
moeilijk als het ging, altijd nog met dankbare hulp van Bep van Eijsden
en of de taxichauffeur de weg naar de clubavonden wist te vinden. Zo
ook zijn laatste clubavond van 7 maart waarvan hij nog een kort verslag
voor het clubblad heeft ingeleverd. Zijn 25 jarig clublidmaatschap in
september dit jaar mocht hij niet meer meemaken.
Daan was een fijn mens, betrokken en behulpzaam. Zo zal hij in onze
herinnering voortleven.
Daan, bedankt voor alles. Rust zacht.
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UNICA wereldfilms bij videoclub Aalsmeer
Ruim 40 filmliefhebbers hadden de moeite genomen om op maandag 4
april een selectie van winnende films van het UNICA wereld filmfestival
2015 in St. Petersburg- Rusland te komen bekijken. Kees Tervoort,
internationaal jurylid en voorzitter van de NOVA, (Nederlandse
Organisatie voor Video Amateurs ) die dit festival in Rusland had bezocht
was goed in vorm bij het bespreken van de films. Menig bezoeker werd
uitgelokt iets te zeggen wat hij of zij van de film vond. Daardoor
ontstond een levendige discussie en werd het verhaal van sommige
moeilijk te doorgronden films toch voor iedereen duidelijk.
Onderdeel van dit festival is de World “One Movie Cup” waar de
Nederlandse inzending “Haat” van José Bibian met het predicaat:
“Goud” de eerste plaats behaalde, voor de Franse inzending: “Renault 4
Ever”. Drie andere Nederlandse inzendingen voor deze UNICA editie
hebben een erediploma behaald. De speelfilms “Het witte huis” van
Videofilmers Velsen en “Baby blues” van de videoclub LVSL uit Leiden
kwamen helaas net een stem tekort voor een bronzen medaille. De 7
internationale juryleden gaven 4 stemmen voor brons en dat is te
weinig. Alleen al het feit dat deze films op dit prestigieuze festival
mochten draaien was al prachtig.
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Veel indruk maakte de met goud bekroonde films: “The Spider” uit
Tunesië, “La vie de Luc” uit Frankrijk en “Carp”, een over de top
gemaakte film uit Rusland, waarin de wereld op zijn kop werd gezet. De
variatie aan filmaanbod maakte ook de natuurliefhebbers blij met de
prachtige Duitse film: Geheimnisvolle Pegnitzauen. De Hongaarse film:
“Why are the Seats so far apart” ontlokte Piet van Eerden de uitspraak
”goh, waarom kom ik toch niet op zo een idee. Wat een schitterende
film”.
De uitsmijter was de speelfilm en laureaat van het festival: “You keep an
Eye on us” uit Polen. Gezien de kwaliteit en indrukwekkende aftiteling
een film van leerlingen en docenten van de filmacademie aldaar.
Het was een prima avond, waar zoals altijd de wegblijvers de verliezers
zijn. Een gemiste
kans, om met dit
soort films kennis
te maken en ervan
te leren. Dit
uitstekende
initiatief van het
NH’63 is intussen
een jaarlijkse
traditie geworden.
Gerard van Schie
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Gezien…film ”Knielen op een bed violen”
De film “Knielen op een bed violen” naar het gelijknamige boek van
Jan Siebelink gaat over een liefdevolle jonge man en vader die in
handen valt van een extreem orthodoxe- protestantse sekte. Uit angst
voor de dood offert hij alles en iedereen op aan dat geloof, waaronder
het kwekerijbedrijfje en het respect van zijn beide zoons. Maar nooit
verliest hij de liefde van zijn vrouw. Een ontroerende film over liefde,
geloof en het maken van keuzes aan het eind van de jaren veertig.
De hoofdpersoon in deze film onder regie van Ben Sombogaart is Hans
Sievez . Hans groeit op in een sektarisch godsdienstig milieu. Samen met
zijn jeugdliefde Margje leidt hij een gelukkig gezinsleven op hun
kwekerij. Beiden werken hard om het bedrijf gezond te houden. Hun
onvoorwaardelijke liefde voor elkaar houdt ze sterk.
Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras tegen, een oude vriend,
die hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn streng gelovige
opvoeding aanwakkert. Als Hans vervolgens een diep religieuze ervaring
heeft, is hij ervan overtuigd in direct contact met God te hebben
gestaan. In de daarop volgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige
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leven verliest hij het zicht op de werkelijkheid en het ... contact met zijn
omgeving. Hij raakt steeds meer in de ban van het geloof, waardoor de
verschillen tussen de familieleden alleen maar groter worden.
Terwijl Hans steeds verder in de macht van de sekte lijkt weg te glijden,
kan Margje weinig meer dan toekijken hoe de liefde van haar leven
langzaam maar zeker verdwijnt.
Tot wanhopig gehuil of slaande ruzies komt het niet, Ben Sombogaart
houdt zijn film mooi klein. Ook een verdienste van cameraman Piotr
Kukla. Wat Sombogaard echter wel kenmerkt, is dat hij zijn stijl altijd
goed weet aan te passen op het boek dat hij verfilmt (zijn teller staat
inmiddels op acht). Zo liet hij sterke actrices het werk doen in de
Oscargenomineerde film De Tweeling.
In Knielen op een Bed Violen
houdt de filmmaker met hulp van
een gedegen scenario van Hugo
Heinen grote emoties op afstand.
Binnen het radicaal gelovige
milieu is daar ook geen ruimte
voor: Hans moet zich koel en
zakelijk opstellen van zijn
broeders en Margje heeft
berusting gevonden in de
afstandelijkheid van haar man.
Maar intussen is de scheurende
pijn die daaronder zit wel
voelbaar. Dankzij flashbacks die
laten zien waar Hans zijn strenge
overtuiging vandaan haalt, en
vooral dankzij het fraai gelaagde
acteerwerk van Barry Atsma en
Noortje Herlaar.
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Agenda
Datum
Ma 18-04-2016
Za 23-04-2016

Ma 2-05-2016
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Onderwerp
Filmclub LVSL uit Leiden op bezoek
NH’63 Regiofestival 2016
Woonzorgcentrum “Bloemswaard” Garbialaan 3 in
Hillegom
Clubfestival

