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Van de Voorzitter
Het wilde in april en een groot deel van mei nog niet erg zomeren. Veel regen en
kou waren ons deel. De aanloop naar- en de beide Pinksterdagen waren
daarentegen om van te genieten. Wij bivakkeerden een aantal dagen in en om
Sneek in het mooie Friese landschap. We fietsten delen van de Elfstedenroute en
maakten mooie tochten langs de Friese meren. Even de kop leegmaken van een
toch wel inspannend en druk filmseizoen wat eindigde op de laatste avond
tijdens het traditionele clubfestival 2012.
En wat een avond was dat, met films die het bekijken dik waard waren. Een vette
pluim voor allen die op een of andere manier hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van deze opdrachtfilms die qua onderwerp raakvlakken hadden
met maatschappelijke en culturele activiteiten in en om Aalsmeer. Mooi om te
zien zoals onze filmclub op dit moment naar buiten treedt en meedoet binnen de
samenleving. Dat zich dit nog niet uitbetaalt in nieuwe filmers die de weg naar
onze 60 jarige vereniging weten te vinden is jammer. Ik blijf echter optimistisch.
Enkele weken geleden kwam er een dame aan de deur met de jaarlijkse loten van
de “Zonnebloem”. Een organisatie die goed werk verricht en altijd op ons kan
rekenen. Op mijn vraag of de verkoop van de loten een beetje wilde lukken zei
ze vol overtuiging: “Ja hoor, ik stel mij garant voor de verkoop van minimaal
twee boekjes en alles wat ik meer verkoop is winst.
Misschien is het een idee als elk lid van de videoclub de komende tijd zijn best
gaat doen om binnen familie, vrienden en kennissen ten minste één nieuw lid te
scoren. Dat zou even mooi zijn!
Het clubseizoen is wel ten einde, maar dat geeft nog geen reden alles wat met
filmen te maken heeft in de kast te leggen. Juist nu hebben we de beschikking
over veel licht en kunnen we de opgedane kennis in praktijk gaan brengen.
Het zal wel plannen worden tussen de voetbalgekte en Olympische spelen in.
Mag ik jullie allemaal een fijne
vakantietijd toewensen. Ik hoop
iedereen
ergens
in
september
wederom te verwelkomen op de eerste
clubavond van het nieuwe seizoen.
Gerard van Schie
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Verslag clubavond 2 april 2012: archiveren met de
computer
Bert van Scheppingen maakte ons wegwijs met betrekking tot het opbergen en
archiveren van alle gemaakte opnamen, c.a. Als je dat zou willen zijn de
mogelijkheden momenteel prima.
Met celluloid-films lag dat uiteraard anders, maar de ontwikkeling van opnames
op analoge banden tot aan de intrede van het digitale tijdperk leidde tot bijna
zonder kwaliteitsverlies kopiëren van opgenomen materiaal zonder dat dat erg
veel moeite kost.
Het is trouwens ook allemaal veel eenvoudiger geworden. Ook de montage van
opnamen voor het creëren van een film is voor de meeste mensen geen enkel
probleem meer.
Daar komt dan nog bij: teksten, tekeningen, achtergrondmuziek, extra
achtergrondgeluiden, voice-over en speciale effecten. Als je dat allemaal zonder
meer op wilt slaan om er later nog eens iets anders mee te doen kan het
behoorlijk ingewikkeld worden. Velen van ons hebben al mini-DV bandjes
gebruikt, maar dat beperkt de mogelijkheden. Derhalve is
een externe harde schijf een prima oplossing. Opslag van de
onderdelen naast de kant en klare films is de ultieme
oplossing.
Er ontstond veel discussie met de luisterende leden zodat de
avond een intiemer karakter kreeg. Toch gingen veel zaken
de aanwezigen enigszins voorbij. Maar dan nog heb je er
wat aan om goed te luisteren en in je op te nemen wat voor
jou van belang is. Henk Westerhof vatte alles nog eens
samen. Maar vanuit de zaal kwam toch een dringende vraag
om voorbeelden van de praktijk voor een beter begrip. Dat
zal nog worden georganiseerd.
Na de pauze liet Gerard van Schie ons kennismaken met een documentaire,
gemaakt door studenten van de filmacademie, die werken met allerlei
toevoegingen, die wij wel eens te veel vinden. Ook wordt een film onrustiger,
maar dat hoeft geen bezwaar te zijn als het de boodschap, die de film duidelijk
wil maken maar goed overkomt.
In deze film werd het feit, dat bijna iedere jongere een vele malen verbeterde ipod, waar het allemaal mee begon, met zich meedraagt en er overmatig gebruik
van maakt. Gerard vertelde, dat hij op een terras zat waar 4 meiden ook
neerstreken, die alle vier meteen met hun apparaatjes gingen werken. Onderling
contact bleef daardoor uit: er is geen ruimte meer voor onderlinge communicatie.
Jan van Unen verzuchtte een paar keer: “Wat triest”. Dat was ik volledig met
hem eens.
Daan.
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Verslag clubavond 16 april 2012: opbouw- en
structuur van een documentaire
De opdrachtfilm over “het oude raadhuis” werd nogmaals vertoond in de
laatste verbeterde versie.
Er zal nog een interview met oud-burgemeester Hoffscholte worden
ingelast. Ook Annefie van Itterzon ( die in dienst van de gemeente alle
vrijwilligers aanstuurt) zal nog worden geïnterviewd. De kunst is om de
lengte van de film nog iets te verkleinen. Het is nu al een prima
documentaire met vaart in de gedoseerde muziek.
Gerard van Schie gaf ons een hoop kennis door over het maken van een
documentaire, aan de hand van een uitgebreide powerpoint presentatie.
“Zo zie ik het en zo denk ik erover” vormt een groot deel van de basis
van de documentaire. In een documentair maakt de maker persoonlijke
keuzes om z'n standpunt te laten zien.
Ook moet de nadruk liggen op het vertellen in beelden en liefst met
weinig tekst. De voice-over moet kort en eenvoudig worden gehouden en
als een aanvulling van
de beeldtaal dienen.
Voor enkele valkuilen
waarschuwde hij, zoals:
geen mensen
beschadigen, zorgvuldig
opbouwen, hoe loopt het
af.
Jammer, dat er maar 13
leden waren komen
opdagen, want we hebben heel wat opgestoken van zijn goed
onderbouwde punten.
Na de pauze werd de nieuwste versie van “Werken in de Spil” vertoond.
Deze opdrachtfilm ziet er nu fantastisch uit. Vooral het hectische gedoe
in de keuken kwam goed naar voren.
Tot slot werd “‘t Oude Raadhuis” nogmaals vertoond.
Het wachten is op de derde opdrachtfilm en dan loopt het seizoen al weer
bijna ten einde.
Daan.
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Verslag Green-Screen-Avond, 7mei 2012.
Jan Ran had het groene scherm aangevoerd, Ronald van Eijk zorgde voor
de belichting en Henk Westerhof voerde het woord. Een ijzersterk
gezelschap dus.
Henk betoogt, dat film een illusie gestalte geeft, maar het moet wel als
prioriteit geloofwaardig zijn.
Het werken met een green screen is in principe niet zo moeilijk. De
uitvoering vereist iets meer tijd. De opnames met een green screen als
achtergrond worden over een “normale” opname geprojecteerd, waarbij
alles wat groen is doorzichtig wordt. (Blauw kan ook).
Er moet geen schaduw op het groene doek vallen, zodat iemand niet te
dicht bij het scherm moet worden opgenomen.
We kregen eerst een filmpje te zien, waarop iemand laat zien hoe je zelf
je green screen kunt maken en daarna werden diverse leden uitgenodigd
om zich te laten filmen vóór het groene scherm.
Daan vertelde iets over de beroemde watertoren van Aalsmeer en wees,
terwijl hij zich omkeerde naar het scherm precies de watertoren aan, die
echter op dat ogenblik nog niet zichtbaar was.
Susan trapte zich rot op een “fiets” om later vertoond te worden als
rijdende op een Aalsmeerse weg.
Paul van Oostveen had een gesprek met zichzelf. Hij werd twee keer
opgenomen, terwijl Gerard van Schie telkens de andere tekst van Paul
oplepelde. Bij het samensmelten moest nogal wat moeite worden gedaan
om de stem van Gerard te elimineren.
Veel hilariteit ontstond, toen Gerard van Schie, die toevallig een groene
trui aan had als zwevende kop zonder lijf overal overheen zweefde. De
schaduw van zijn trui deed een beetje moeilijk, maar kon volledig
verdwijnen door het virtuele schuifje heen en weer te sturen. Uiteindelijk
leek hij te verdrinken in de Westeinder.
De illusie gaat verloren als de achtergrond te veel beweegt. De sterk
veranderende achtergrond, die achter Jan Ran was geprojecteerd, tastte de
geloofwaardigheid aan.
De film, die de zoons van Susan destijds hadden gemaakt bij hun 25-jarig
huwelijk, werd vertoond alsmede de “Making of”. Daar waren wel 4 of 5
lagen over elkaar heen gebruikt met een indrukwekkend resultaat.
De avond kon niet meer stuk.
Daan Stuurwold.
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NH'63 filmgala, 29 april 2012
In de Jansheeren in Heemskerk keken we een middag lang naar de
mooiste films van Noord-Holland. En mooi waren die films zeker. Onze
eigen club was, na een nominatie van de rondreisjury, ook
vertegenwoordigd met de film 'Natuurlijk' van Jan Ran en Henk
Westerhof.
Grote winnaar werd 'China, land met vele gezichten' van Mart Pot van de
Videoclub Zaanstreek-Noord. Deze film kreeg het laureaat. Een goed
gemaakte documentaire waarin met name de tegenstellingen binnen dat
enorme China goed tot uiting kwamen. Misschien wat lang, maar aan de
andere kant heel knap om 21 minuten lang de aandacht vast te houden.
Een andere topper was 'The great ocean road' van
Joop Modderkolk van de Ronde Venen. Deze
werd eerste in de categorie informatief. Een
goede reisdocumentaire over de mooie kustroute
van Australië. Opvallend ook door de uitstekende
voice-over
Onze eigen film 'Natuurlijk' eindigde in de middenmoot, met 208 punten,
brons-plus. De jury had waardering voor de goede cameravoering en
decoupage, maar vond het slot niet erg verrassend en meende dat de
relatie met de organisatie OLGA beter uitgewerkt had kunnen worden.
(OLGA was opdrachtgever van de film en wordt als zodanig in de titels
vermeld).
Inmiddels is er de nodige kritiek op de jury losgekomen. In meerdere
films lijken punten wat vreemd beoordeeld te zijn. O.a. in het blad van
'Close-Up' is in nogal duidelijke taal hierover geschreven.
Maar al met al: een mooi festival, goed georganiseerd, overwegend vlot
en goed geprojecteerd, en prima films. We vonden het een eer om weer
mee te kunnen doen!
Lees alle uitslagen en alle juryrapporten zelf op:
http://nh63.videofilmers.nl
of de volledige link:
http://nh63.videofilmers.nl/index.php/activiteiten/festivals/66regiofestival-op-zondag-29-april-2012
Henk Westerhof
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Verslag Clubfestival 21 mei 2012
Aan het begin van de avond wisten we nog niet dat het een latertje zou
worden.
De jury: (Jan van Houten, Marcel Greeve en Johan Stevens) hadden veel
tijd nodig voor het toekennen van de punten, maar ze hebben een goed
stuk werk afgeleverd.
T IJD R E I Z E N (een Karin Borgman-project) was door Gerard van Schie
en Jan Pannekoek tot een film gemaakt, die het aankijken zeker waard
was. Het ging over de verhouding tussen jong en oud waar het de kunst
betrof. Het idee was goed uitgewerkt en de boodschap kwam goed over.
200 punten: Brons +.
H E T O U D E R A A D H U IS. Een clubopdracht door een werkgroep o.l.v.
Gerard van Schie was buitengewoon goed uitgewerkt. Allerlei notabelen
deden hun zegje (krijg ze maar eens zo ver) en de tendens was: streven
naar het behoud van het Oude Raadhuis, dat bedreigd wordt door
bezuinigingen.

De muziek werd goed gedoseerd en er zat tempo in de film, terwijl dat
door al die praters moeilijk te verwezenlijken was en soms te lang werd
uitgesponnen. De beelden waren van prima kwaliteit, ofschoon dit op het
grote scherm niet zo goed overkwam. De informatie liet niets te wensen
over.
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De diverse instanties waren zeer content met deze film. Blijft het Oude
Raadhuis behouden?
210 punten, Zilver.
N A T U U R L IJ K . Henk Westerhof en Jan Ran hadden deze uitstekende
film uitgetild tot boven normaal door het zeer indringende sociale aspect.
De beide superoptimisten (Marije en Jan) lieten ons meebeleven hoe je,
ondanks een handicap, toch iets van je leven kunt maken, terwijl een
ieder tot nadenken wordt gestemd, omdat je zomaar in minder ideale
omstandigheden kunt raken. Jan Ran blijkt een prima interviewer te zijn,
die de geïnterviewden volledig aan het woord liet door zichzelf op de
achtergrond te houden.
Dit was eigenlijk een opdrachtfilm voor de organisatie, die voor de
belangen opkomt van mensen, die in vervelende toestanden terecht
komen. Bij deze organisatie werd de film zeer enthousiast ontvangen en
staat ook op hun website (via Youtube).
Ook om geen problemen met rechten te krijgen had Henk persoonlijk een
prima achtergrondmuziek gebrouwen, op zijn elektronische piano, dat het
ook nog eens heel goed deed. Zowel de zaal (73%) als de jury vonden dit
de beste film van de avond. Op mij maakt het nog steeds grote indruk.
259 punten, goud.
N 201. Ook een
clubopdracht. Hoe kun
je hier een film van
maken? Nou, dat lieten
Bert van Scheppingen
en zijn ploegje ons zien.
Het werd duidelijk door
een dame aangewezen
om welk gedeelte het
hier ging: ik geloof dat
er al 40 jaar aan werd
“gewerkt”. De
informatie kwam goed
uit de verf. Ook hier kon
niet worden ontkomen aan pratende hoofden hetgeen in breedbeeld nog
moeilijker is te filmen dan in 4/3.
180 punten, brons.
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W E R K E N I N D E SPI L .
Een werkgroep onder
leiding van Henk
Westerhof en Susan
Griekspoor had deze
film over het werken
van licht geestelijk
gehandicapte dames in
de keuken en in het
gebouw uitstekend
verfilmd. Doordat het
enige malen werd
voorvertoond in clubverband, waaruit diverse kritiek steeds werd
verwerkt door Susan (in vele avonden montagewerk), zat de film
uiteindelijk op dit goede peil . De muziek loog er ook niet om.
220 punten, zilver.
A PR E L U D E T O A W I N T E R. Ronald komt niet zo vaak meer met een
film, maar hier was weer sprake
van een uitstekend stukje werk.
Majestueus kon je het noemen,
ook al omdat muziek en beelden
gevoelsmatig zo prima waren
vervlochten. Op mij maakte dit
diepe indruk. Graag wachten we
weer een tijdje, tot Ronald weer
eens wat tijd kan vrijmaken voor
een nieuw product. 240 punten,
goud.
Het was een avond met veel films op niveau. Dat het zo laat werd hadden
we er graag voor over. De jury stelde het op prijs, dat we allemaal waren
gebleven.
Daan.
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Juryrapporten Clubfestival 2012

Op 21 mei j.l. was de kleine zaal in ’t Anker goed bezet. Vanuit de
bevriende “Haarlemse Smalfilm Liga” waren Jan van Houten, Marcel
Geeve en Johan Stevens bereid gevonden om tijdens het traditionele
clubfestival de aangeboden films te beoordelen. Het filmaanbod was ruim
dit jaar. Mede het gevolg van de programmacommissie opdracht om in
groepsverband drie verschillende documentaire films te maken. Het
resulteerde in een fraai programma waar je als videoclub best een beetje
trots op mag zijn.

Filmbespreking / juryrapporten
Film 1.“Tijdreizen”van Jan Pannekoek en Gerard van Schie.
Strekking
Jongeren en ouderen verdiepen zich in elkaar, beleven samen verschillende
vaardigheden waarbij ze op een constructieve manier veel plezier met elkaar
hebben.
Verhaalstructuur
Geen reizen in de tijd, maar meer een brug tussen jong en oud. De globe schept
andere verwachtingen wat betreft het onderwerp. Alle 5 W’s ( wie, wat ,waar,
wanneer en waarom) zijn duidelijk in de film meegenomen.
Filmische vormgeving
Er was een natuurlijk goed geluid. Rustige cameravoering. Beeldwisselingen
waren vaak op de muziek gesneden. Goede muziekkeuze.
Samenvatting
Goede verfilming van een leuk initiatief. De wereldbol in de intro was iets te
futuristisch ten opzichte van de inhoud. Mooie verfilmde impressie over de klik
van twee generaties.
Film 2. “Het Oude Raadhuis” van de werkgroep o.l.v. Gerard van schie
Strekking
Pleidooi voor het instandhouden van het fhistorische Oude Raadhuis als kunst
en cultuurcentrum in aalsmeer
Verhaalstructuur
We zien verschillende kunstuitingen die plaats vinden in het Oude Raadhuis.
Ook kinderen zijn hierbij betrokken. Het geheel is doorpekt met standpunten en
motivaties die de opgelegde bezuinigingen bekritiseren. Daarnaast is men op
zoek naar creatieve oplossingen.
Filmische vormgeving
Rustige cameravoering. De kijkrichting bij een van de geïnterviewde personen
conflicteerd. Bij het creatief tekenen wordt het resultaat van de afgemaakte
lijnentekening niet getoond.
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Verstaanbaarheid in geluid is goed, maar er zijn enkele akoustische verschillen.
Samenvatting
Mooi document over de Stichting KCA. Men is bereid constructieve oplossingen
tot behoud van dit unieke erfgoed te realiseren.
Film 3. “Natuurlijk” van Henk Westerhof en Jan Ran.
Strekking
Twee lichamelijk beperkte mensen tonen ons met groot enthousiasme, soms
geërgerd, maar met veel geduld, dat ondanks niet altijd ideale publieke
voorzieningen toch veel mogelijk is.
Verhaalstructuur
De twee hoofdrolspelers vertellen hun verhaal en tonen de hindernissen in de
dagelijkse omgeving. Zij gaan die niet uit de weg en genieten volop van hun
mogelijkheden.
Filmische vormgeving
Mooie cameravoering en goede verstaanbaarheid van de spelers. De
parallelmontage maakt de film boeiend. Passende muziek. Een van de juryleden
vraagt zich af of er sprake is van één hond?
Samenvatting
Boeiende film, mooi opgenomen en een goede uitleg van het probleem. Ook
een aansporing voor mensen in soortgelijke situaties.
Film 4. “N 201”van de werkgroep o.l.v. Bert van Scheppingen.
Strekking
Uitgebreide uitleg over de besluitvorming aangaande de omleiding van de
nieuwe N201 weg rond de kern van Aalsmeer.
Verhaalstructuur
Velen kwamen aan het woord over dit project waarmee een splitsing tussen de
twee dorpsdelen weer zover mogelijk ongedaan wordt gemaakt.
Filmische vormgeving
Veel “talking haeds”, langdurig in beeld. Te weinig constructie activiteiten rond
het project. Rustige cameravoering en een goede verstaanbaarheid van de
interviews.
Samenvatting
Het is niet helemaal duidelijk of de doelstelling een economisch belang rond
bedruijventerreinen betreft danwel de leefkwaliteit van de dorpskernen. De
burgemeester was wel heel uitvoerig over de veiligheid van de tunnel.
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Film 5. “Werken in de Spil” van de werkgroep o.l.v. Henk Westerhof
Strekking
Documentaire over een restaurant waarin mensen met een verstandelijke
beperking onder deskundige leiding zich van hun beste kant laten zien.
Verhaalstructuur
Interressante overzicht van de werkzaamheden in het restaurant van de Spil.
Met toewijding doen de werknemers hun werk. De begeleiding geeft hen ook
alle ruimte om te presteren.
Filmische vormgeving
De dames komen eerlijk over. De cameravoering is soms wat onrustig. Er zijn
enkele shots die weinig toevoeging geven. Het menubord werd de tweede keer
ingevuld met de tekst van het eerste shot?
Samenvatting
Het in beeld brengen van de namen als de medewerkers voor het eerst in beeld
komen zou de film versterken. Een kort interview met de instructrice die wat
verteld over de mogelijkheden en vooruitgang van de betrokken werknemers
wordt gemist.
Film 6. “A Prelude To A Winter” van Ronald van Eijk
Strekking
Op muziek gemonteerde impressive van natuurbeelden.
Verhaalstructuur
Geen
Filmische vormgeving
Zeer rustige cameravoering. Mooie shots lossen elkaar af. Sommige beelden
passen niet altijd goed bij de sfeer van de muziek.
Samenvatting
Een mooie sfeerfilm.
1e prijs “Zilveren Camera”
“Natuurlijk” van Henk Westerhof en Jan Ran.
2 prijs “Daan Offerman trofee”
Film 6. “A Prelude To A Winter” van Ronald van Eijk
Speciale geluidsprijs
“Natuurlijk” van Henk Westerhof en Jan Ran.
De zaalprijs ging met 73 % van de stemmen naar:
“Natuurlijk” van Henk Westerhof en Jan Ran.
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NH’63 Interclubontmoeting
Zondag 18 november 2012
Lokatie: De Jansheeren in Heemskerk

Na het succesvolle opdrachtfestival “Cultureel erfgoed Noord Holland”
in 2011, dit jaar weer een “Interclubontmoeting”. Het is de bedoeling dat
alle clubs meedoen met drie films waarvan de totale lengte de 15 minuten
niet overschrijden. ( bijvoorbeeld: 6, 8 en 1 minuut.) De onderwerpen van
de films zijn geheel vrij, maar de films mogen niet eerder op een NH’63
festival hebben gedraaid.
Natuurlijk mag er ook met één of twee films meegedaan worden, maar
dan komt de club niet in aanmerking voor de wisseltrofee.
T echniek:
De films moeten per stuk worden aangeleverd op mini DV, HDV, DVD
of Blue Ray. Alle films dienen te beginnen met een volledig zwarte
aanloopstrook van 20 seconden.
Inleveren uiterlijk 3 november 2012 bij:
Secretariaat NH’63,
Coby Riemersmalaan 11
210 SJ Heemstede
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