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Van de Voorzitter
Dat was lang geleden. De film “15” opgepoetst en vertoond tijdens de
jaarlijkse pakjesavond zo vlak voor de feestdagen aan het eind van het
jaar. Leuk om weer te zien hoe een enthousiaste vierdaagse loper voor
de vijftiende keer de uitdaging aanging om in vier dagen vijftig kilometer
per dag te lopen. Dat dezelfde man vorig jaar voor de dertigste keer de
Nijmeegse eindstreep haalde.
Het was ook wel een beetje schrikken om te zien hoe de kwaliteit van
deze op Super VHS tape vast gelegde beelden in kwaliteit was
teruggelopen. Een dikke waarschuwing dus om al die andere tapes die ik
heb liggen uit de doos te halen en naar digitaal over te zetten. Mijn vrije
uurtjes gaan de komende tijd dus wel opgevuld worden met deze klus.
Aan de andere kant ook wel weer erg leuk om al die oude beelden weer
terug te zien. Ik zie mezelf weer zweven over het Limburgse land tijdens
een prachtige ballonvaart in de zonnige namiddag. Ik voelde weer de
tintelende handen bij het zien uitgraven van onze auto vanonder een
dikke laag sneeuw op de parkeerplaats van het wintersporthotel. En dan
die lachwekkende beelden van dikke ijspegels in m’n baard na een
skiafdaling bij min twintig. Dat was me nog eens een winter.
De VHS recorder gaat dus weer overuren maken. Gek genoeg moest ook
weer de handleiding erbij komen omdat ik wel geluid kon overbrengen
maar geen beeld. Na enig speurwerk is ook dat probleem opgelost en
zijn de eerste films overgezet. Het destijds aangeschafte Magix
programma “Red je video’s – Film op DVD” komt hierbij natuurlijk goed
van pas. Het opnieuw monteren van deze 4 x 3 beelden in een frame van
16 x 9 geeft naast het toepassen van wat kleurcorrectie ook een leuk
effect.
Met mijn ontdekking wil ik niemand aan het werk zetten, maar al die
tapes in de kast laten liggen en er niets mee doen maakt het voor ons
nageslacht eenvoudig om het tegen die tijd in de vuilnisbak te
deponeren. Dat doe ik dan maar liever zelf nadat ik het een en ander
heb gered.
Gerard van Schie
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Clubavond 9 november
We starten met de eindversie van de Nh’63 opdrachtfilm “HET
GERUCHT”.
Bert van Scheppingen, Marian Offerman, Susan Griekspoor, Jan
Alderden en Gerard Voortallen hadden de opnames verzorgd. Gerard
van Schie heeft alle beelden gespot en een aantal versies gemonteerd.
Met nog een aantal aanbevelingen van Henk Westerhof werd de
eindmontage opgezet. Het resulteerde in een vlotte, komische film met
een geestig, onverwacht einde. Ruim drie en een half minuut lang en dus
een prima film voor het aankomende Opdrachtfestival in Hillegom.
Hoe kun je een of twee personen (interview) met drie lampen zo
uitlichten dat deze mooi los komen van de achtergrond. Op het internet
zijn vele van dit soort films te vinden die daarover een goede uitleg
geven waar je als filmer wat mee kan in de praktijk. Gerard van Schie
vond zo een filmpje en liet dat zien als een verlengstuk van zijn
presentatie over het maken van een interview.
Na de pauze was er de film: “Als je kind er niet meer is” van Annelies
Heesakkers met mede camerawerk van Jaap Romijn, die een diepe
indruk maakte. Dat was uiteindelijk
wel te verwachten, want dat is het
handelsmerk van Annelies.
De film won het laureaat op het
NOVA film festival 2015. De film
schetst een portret van twee
echtparen die beiden proberen het
verlies van hun kind te verwerken.
Voor het ene echtpaar staat dit
verlies nog recent op het netvlies en
voor de ander was het inmiddels
jaren geleden. Ieder gaat daar echter
op zijn eigen specifieke manier me
om.
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Dit was weer zo’n film, die nog lang in je gedachten blijft hangen. Er blijft
die vraag: “Waarom?”. En hadden deze ouders dit kunnen voorkomen.
De meningen over deze film waren over het algemeen positief, maar wel
met de kanttekening dat het eigenlijk twee films waren. Het zou de film
ten goed komen als het tweede deel er niet zou zijn. Als kijker leef je
mee met het eerste echtpaar. Als dan weer zo’n verhaal begint wordt
het teveel en zakt de belangstelling en aandacht weg. Niettemin veel lof
voor de maker om een dergelijk beladen onderwerp uit te diepen.
Daan Stuurwold & Gerard van Schie

Cinefleur Filmfestival, zondagmiddag 31 januari 2016
Dit jaar organiseert de Noordwijkse Film- en Video Club het festival. Het
Cinefleur Filmfestival vindt plaats op zondag 31 januari 2016 van 13:00
tot ongeveer 17:30 uur in Theater De Muze, Wantveld 2 te Noordwijk.
Het theater is open vanaf 12.00 uur.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Bert van
Scheppingen.
De deelnemende verenigingen zijn:
 AMFI’66 Videoclub voor de
Bollenstreek en omstreken
 Leidse Video en Smalfilm Liga
 Film- en Videoclub Aalsmeer
 Videogroep Close-Up
Het festival wordt deze keer al voor de 42e keer gehouden. Elke club
vertoont op grootbeeld drie filmproducties met een totale duur van
maximaal 30 minuten. Het zijn fictiefilms en nonfictiefilms.
Een jury beoordeelt de films. De winnende club ontvangt de wisselprijs.
Daarnaast is er een prijs voor de beste film van het festival.
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Clubavond 23 november: algemene ledenvergadering
Deze avond stond in planning voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Hoe groot of klein je als vereniging ook bent, eens per
jaar is er het moment om je als bestuur te verantwoorden naar de leden.
Maar ook andersom kunnen de leden zich uitspreken over zaken die hen
op het hart ligt.
Na een korte informatie door de voorzitter met o.a. nieuws over het te
houden Cinefleurfestival 2016 en de filminzending vanuit Aalsmeer werd
als gebruikelijk kennis genomen van de in-en uitgaande post en
behandeling van de notulen van de voorgaande ledenvergadering 2014.
Vervolgens werd het jaarverslag 2014/2015 van de secretaris
gepresenteerd. Het jaarverslag is een document waar je in de actualiteit
van de dag niet zoveel mee kunt. Alles wat er is gebeurd in het
afgelopen jaar ligt nog redelijk vers in het geheugen. Het wordt pas
interessant als je een aantal jaren verder bent en iets wilt opzoeken.
Dan ontdek je pas de waarde van een dergelijk document.
Een vertrouwelijke en verantwoordelijke taak is die van
penningmeester. Hoe vaak lees je niet in de krant dat er iemand met de
kas vandoor is gegaan. Weg gespaarde centen, zie dat maar eens terug
te halen. Als clublid betaal je de contributie en verder wordt alles
geregeld en betaald. Het is aan de penningmeester en het bestuur goed
op de centjes te letten en eens per jaar inzage te geven in wat er aan
inkomsten en uitgaven is geweest. Reden voor de kascommissie het
jaarlijkse bezoek te brengen aan de penningmeester ter controle van de
boeken en daarover verslag te leggen aan de leden. Zo ook dit jaar
ontving het bestuur een brief met de volgende tekst:
“De kascontrolecommissie bestaande uit Ronald van Eijk en Jaap van Tol
hebben de boeken van FVA voor het verenigingsjaar 2014-2015
gecontroleerd.
De kascommissie stelt vast dat het financieel overzicht een correcte
weergave is van de feiten. De financiële administratie is in orde
bevonden en de in de boeken weergegeven kasmiddelen waren
aanwezig. De commissie bedankt het bestuur voor het in haar gestelde
vertrouwen en stelt de vergadering voor de penningmeester en daarmee
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het bestuur te dechargeren voor de financiële verantwoording over het
afgelopen jaar 2014-2015”.
Met het goedkeuren van de voorgestelde begroting werd de
penningmeester bedankt voor zijn werk en bijdrage aan deze
vergadering. De nieuwe kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit
Ronald van Eijk en Jan Alderden met als reserve Jan van Unen.
De samenstelling van bestuur en commissies blijft elk jaar een
vraagteken. Niet zozeer voor de samenstelling van het bestuur, maar
meer hoe de leden binnen de verschillende commissies er over denken.
Tenslotte is het voor hen ook een vrijwillige taak. Het is fijn te
constateren dat Paul van Oostveen de programmacommissie
waarbinnen Henk Westerhof en Jan Ran de scepter zwaaien is komen
versterken en Jan Alderden zich bereid heeft verklaard Teun Nap en Jan
Pannekoek te gaan helpen binnen de technische dienst.
De redactie van het clubblad blijft in handen van Henk Westerhof met
redactionele inbreng van Daan Stuurwold en ondersteuning van Gerard
van Schie. Jan Pannekoek tenslotte zorgt dat het lijntje naar het `Witte
Weekblad` in stand blijft met zijn redactionele bijdragen over de
activiteiten van de videoclub.
Na de gebruikelijke rondvraag werd de vergadering door de voorzitter
rond half tien afgehamerd voor de pauzedrankjes.
Daarna was er nog tijd genoeg om een
mooie documentaire te vertonen over
hoe de moderne mens van nu zowel de
hoogte als diepte van onze aarde benut
om zoveel mogelijk ruimte te creëren.
Zo werd het nuttige met het aangename
verenigd.
Namens het bestuur,
Gerard van Schie
Voorzitter
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Verslag clubavond 7 december: Doe avond
Op 7 december was er weer eens een doe-avond gepland als vervolg op
de presentatie over het maken van een interview. En dat was volgens
mij een groot succes.
Om het geheel een klein beetje in stijl te laten verlopen werd een
variant uitgevoerd naar het idee van het TV programma Kunst & Kitsch.
Op deze manier was veel in praktijk te brengen. Ronald van Eijk had zijn
lampenset meegenomen om de tafel waar alles zich zou gaan afspelen
goed uit te lichten. Uit de tas van Gerard van Schie kwamen een aantal
mooie voorwerpen waar de voor deze gelegenheid uitgenodigde
kunstkenner en clublid Gerard Voortallen zich mee kon uitleven. En dat
deed hij op fantastische wijze. Jan Pannekoek, Jan van Unen en Marian
Offerman vertolkten verdienstelijk de rol van “kunst” aanbrenger.

Het blijkt toch altijd weer een hele “kunst” om vier of vijf camera’s
zodanig op te stellen dat er gevarieerde opnames gemaakt kunnen
worden zonder storingen in het kader. Het biedt echter wel
mogelijkheden om direct met verschillende kaders op te nemen.
Zo werden drie verschillende scènes opgenomen waarin naast een stevig
staaltje acteer improvisatie ook de cameramensen de verschillende
instellingen van de camera’s konden uitproberen. Daar waar het accent
lag op het spelen met scherptediepte blijkt dat bij de huidige
consumentencamera’s in praktijk toch niet zo eenvoudig te zijn.
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Na de pauze werd het opgenomen materiaal door Henk Westerhof naar
de computer gekopieerd en monteerde hij met de Multi Cam – modus in
het Magix montageprogramma enkele scènes tot een geheel. De
techniek staat voor niets. Dit alles werd via de beamer geprojecteerd en
was dus prima was te volgen.
De clubleden krijgen het opgenomen materiaal ter beschikking en
kunnen zelf thuis enkele scènes monteren.
Daan Stuurwold
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Verslag clubavond 21 december
De storm en regen trotserend bereikten we heelhuids ons clublokaal om
de uiteindelijke resultaten van onze inzending naar het Cinefleurfestival
te bekijken. Het was tevens “Pakjesavond”. En wat een verrassing. Er
waren maar liefst zes montages gemaakt van de doe-avond opnamen
met het thema Kunst & Kitsch. Prima meegewerkt door iedereen.
De perfecte klus (bouw van een speedboot door Susan Griekspoor op
film gezet) viel goed in de smaak. Met hulp van Gerard van Schie werd
een nieuwe montage gemaakt die met een lengte van ruim elf minuten
prima past in het schema van de drie te vertonen films op het
Cinefleurfestival. Daar waar de oorspronkelijke film van ruim een half
uur voor de betrokken familie een groot succes was, bleek deze remix
waarvoor veel keuzes gemaakt moesten worden een schot in de roos.
Zonder het verhaal geweld aan te doen, werd deze.”Wensdroom wordt
werkelijkheid” een onderhoudende film, waar ook de niet kenner van
onder de indruk kwam. Een mooi filmisch document waar met nog een
paar kleine aanpassingen in het geluid het festival publiek mee vermaakt
kan worden.
Daarna een verbeterde montage van de opdrachtfilm “Het Gerucht”.
Aan vrijwel alle scènes was nog het een en ander gecorrigeerd. Dat
kwam het verhaal ten goede, met als resultaat, een vlotte korte, met
humor doorspekte film, waar veel clubleden aan hebben meegewerkt.
In de door Jan Alderden gemaakte montage van de sketch “De Gaper”
was geen gebruik gemaakt van de in het Magix montageprogramma
beschikbare multicam methode. Jan had er echter een vlotte montage
van gemaakt met gebruikmaking van de originele muziektune van het
AVRO-TROS Kunst & Kitsch programma. Dit maakte het geheel wel af.
Dat de diversiteit van de verschillende camera’s te zien was door
kleurverschil was op zich niet zo erg. Het ging tenslotte om het leren
toepassen van bepaalde camera instellingen en beeldkader. En dat is
zeker geslaagd.
Paul van Oostveen had met zijn montage gebruik gemaakt van de
multicam methode binnen het Magix montage programma. Dit lukte
uitstekend en heeft toch wel wat voordelen in snelheid van handelen.
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Natuurlijk zijn er ook nadelen wanneer je achteraf bepaalde correcties
wil toepassen. Door het maken van andere keuzes uit het beschikbare
beeldmateriaal oogde de film in essentie hetzelfde maar toch iets
anders.
Henk Westerhof had een handmatige montage gemaakt met titels en
muziek. Ook hier waren ondanks enige kleurcorrectie toch nog
verschillen te zien in het materiaal van de camera’s onderling.
Uitgebreide testen zouden aan het licht moeten brengen waar deze
verschillen vandaan komen. De montage op zich was prima waarbij
vooral de keuzes “wie in beeld” en “wie aan het woord”anders waren
gemaakt. Deze verschillen te zien is ook leerzaam.

Jan van Egmond had twee montages gemaakt. Ook hij gaf zijn eigen visie
in de montage. Het scherp monteren van de “oeh…” kwam prima over.
In al deze montages kwam het onbevangen improviseren van onze
acteurs goed tot uitdrukking. Gerard Voortallen was op zijn best als
“deskundige”, bijgestaan door de aanbrengers van de kunstvoorwerpen:
Jan Pannekoek, Marian Offerman en Jan van Unen.
Na de pauze werden nog enkele oude cadeaufilmpjes uitgepakt door
Henk Westerhof en Gerard van Schie. Passend in het tijdbeeld zo vlak
voor de feestdagen.
Gerard van Schie
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Onderstaand artikel is een overdruk van het voorwoord uit het
programmaboekje van het NH'63 opdrachtfestival.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari
Oriëntal Palace in Kudelstaart was voor één avond de clublocatie van de
videoclub Aalsmeer. Rond half zeven werd iedereen welkom geheten
door de voorzitter en konden de nieuwjaarswensen worden
uitgewisseld. Deze gezellige start van het nieuwe jaar begint zo
langzamerhand een traditie te worden. Even een avond geen film en
aanverwante artikelen. Genoeg tijd om elkaar te ontmoeten in net even
een andere sfeer. Leuk om na een jaar wederom onze oud leden Co
Vroman en Koos Schultheiss ( weduwe van ons oud penningmeester
Bert )te ontmoeten.
Rond half acht werd plaats genomen aan tafel zodat de dames van de
bediening het voorgerecht en de soep konden uitserveren. Voor
aanvang van het buffet nam voorzitter Gerard van Schie het woord. Hij
gaf aan het erg jammer te vinden dat een aantal trouwe deelnemers van
deze avond door persoonlijke omstandigheden en herstellende van
ziekte niet aanwezig konden zijn.
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Namens iedereen werd Jan Ran een goed herstel toegewenst van de
zware operatieve ingreep die hij heeft ondergaan. Heel veel sterkte voor
Jan Pannekoek en Gerard Voortallen die nog aan de vooravond staan
van een operatie. Jammer dat ook Daan Stuurwold zich moest
verontschuldigen wegens ziekte. Ook voor Daan een spoedig herstel.

De voorzitter herinnerde iedereen nog even aan het aankomende
Cinefleurfestival dat deze keer door videoclub Noordwijk op zondag 31
januari wordt georganiseerd. Er zijn kaarten in voorverkoop beschikbaar
dus kom in groten getale naar dit altijd gezellige festival. Aalsmeer heeft
met de drie ingezonden films een aardig programma. We zijn benieuwd
hoe de jury daar dit jaar op gaat reageren. Dus op naar Noordwijk.
Intussen hadden
de dames het
Kantonees-Chinees
buffet ingericht
met een veelvoud
aan heerlijke
gerechten. Dat was
weer smullen.
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Publieke Werken - Een historische film
Voor zijn historische roman Publieke
werken ontving Thomas Rosenboom in
2000 de Libris Literatuurprijs. Het boek
gaat over de Drentse apotheker Anijs en
zijn Amsterdamse neef de vioolbouwer
Vedder, en speelt in de jaren 1880 – 1889.
Vanaf 10 december is deze film in de
bioscoop te zien met in de hoofdrollen Gijs
Scholten van Aschat, Jacob Derwig en Rifka
Lodeizen. De film is grotendeels
opgenomen in Hongarije, waar het
Amsterdamse Victoria hotel, een van de
belangrijkste locaties in het boek helemaal is nagebouwd.
Is vooruitgang altijd wel verbetering en hoe verloopt de bij voorbaat
hopeloze strijd van David tegen Goliath? In de handen van Joram Lürsen
is de verfilming van de roman van Rosenboom een ware lust voor het
oog. Al werd er hoofdzakelijk gefilmd in Hongarije, het historische
uiterlijk van Amsterdam is schitterend en geloofwaardig in beeld
gebracht, tot in de miniemste details. Om dit te bewerkstelligen
combineerde Lürsen sets van slechts enkele meters hoog met digitale
effecten. Zo kwamen complexe shots tot stand waarin hoofdrolspeler
Gijs Scholten van Aschat zich bezorgd voelt voor zijn lamlendige pandje
met in een ooghoek de Nicolaaskerk die er tot op de dag van vandaag
staat. Naast de strijd tegen de expansiedrift van de ondernemers volgen
we de verhaallijn van Vedders neef op het Drentse platteland. Jacob
Derwig speelt Anijs, een zelfverklaard apotheker zonder papieren die
probeert de hoofdzakelijk Joodse plattelandsbevolking rondom
Hoogeveen een betere toekomst te verschaffen. Tegen advies en wens
van zijn vrouw in hangt hij de plattelandsarts uit en geniet hij veel
aanzien en vertrouwen Met hulp van een ander familielid dat naar
Amerika is gevaren proberen ze een immigratiestroom op gang te
krijgen en de Amerikaanse droom vorm te geven. Turf en veen hebben
hun langste tijd gehad en het geluk moet beproefd worden in het land
van de onbegrensde mogelijkheden.
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Het zijn twee verhaallijnen die voortdurend van stuivertje wisselen en
ook al is er een sterke samenhang tussen de twee - Vedder reist
regelmatig af naar het oosten en raakt ook financieel betrokken bij de
immigratieplannen - ze bijten elkaar voortdurend. De titanenstrijd van
Vedder is verreweg het interessants en emotioneel het meest complex,
wat mede wordt ingegeven door de fijnzinnige, haast apathische
vertolking van Scholten van Aschat. Hij speelt een man die met lede
ogen moet toezien hoe alles tussen zijn vingers door wegglipt. Hij
vervreemdt zich van zijn zoon (die tussen de regels door met hele
andere dingen bezig is) en zijn sociale omgeving. De waanzin ligt op de
loer en Van Aschat weet dit geleidelijke proces van zijn personage op
een magistrale wijze
vorm te geven. Tegen
beter weten in houdt hij
stand, maar wat zal
uiteindelijk de prijs zijn
die hij hiervoor betaalt?
Recensie Film Totaal
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Agenda
Datum
Ma 25-01-2015
Zo 31 -01-2016
Ma 8-02-2016
Ma 22-02-2016
Ma 07-03-2016
Ma 21-03-2016
Ma 4-04-2016
Ma 18-04-2016
Za 23-04-2016
Ma 2-05-2016

Onderwerp
Werken aan 1 minuutfilm, o.a. Het Gerucht
Cinefleurfestival 2016 in Noordwijk
Jureren en beoordelen van films
Opnametechniek en action camera's
n.t.b.
Rondreisjury in Aalsmeer
UNICA filmavond in Aalsmeer (organisatie FVA &
NH’63)
Filmclub LVSL uit Leiden op bezoek
NH’63 Regiofestival 2016
Clubfestival

Foto: afscheidsreceptie Gerard van Schie als secretaris van NH'63
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