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Clubavond 2 oktober 2019
Laat maar zien, altijd een spannende avond. Wat is er weer getoond door een dikke dertig
Toverlinters? Nieuwe maar ook oudere films die de aandacht verdienen, komen aan de orde en meestal
is de avond wel gevuld met films.
Toch wil ik in herinnering brengen dat we ooit eens afspraken hebben gemaakt over deze avonden.
Die afspraken zijn: Nieuw gaat voor Oud en Oud gaat voor films die niet door clubleden zijn gemaakt.
Zo kunnen de nieuwe films met voldoende tijd besproken worden.
Graag beste PC weer / meer aandacht hiervoor!
Peter had de presentatie van de avond wat hij weer op zijn vertrouwde manier volbracht heeft. Na een
mededeling van Drees met o.a. een verzoek voor vrijwilligers om voor het Gouds Film Festival toneel
en projectie op te tuigen kon de avond beginnen.
Film 1: Hounted House.
Ron kwam met deze “Horror”film aan. Een film die rond 2006 geproduceerd werd, een echte
griezelfilm met een onverwacht einde.

De opnamen werden in een voorraadloods van een bandenhandel gemaakt, met licht, rook, geluiden en
allerlei goed toegepaste effecten werd het een echte horrorfilm.

Ron speelde en was slachtoffer die een schaar door zijn hand kreeg en twee jonge meisjes speelden
ook uitstekend hun rol. Aan het einde van de film kregen we echt het gevoel bedonderd te zijn. Veel
complimenten werden gegeven over de technische verzorging en montage en dat op een Casablanca,
de machine die voor veel filmers het begin was van goede beheersing van filmbeelden. De film zou het
nu nog erg goed doen op een festival.
Film 2: de Making of van Haunted House.
Ook van Ron natuurlijk, duurde langer dan de film zelf en was wel zo leuk, misschien wel leuker.
Keurig werden alle stappen van het maken in beeld gebracht en hoe sommige trucs, die gebruikt
werden, gedaan werden en hoe attributen gemaakt werden. Goed zichtbaar waren de voorbereidingen
en inspanningen die men gaf. Zelfs TV Rijnmond kwam verslag doen en heeft tijden lang de loze
uurtjes van de omroep gevuld met werk van Ron.
Film 3: Golfchallenge.
Een verslag van een Golfchallence die met feest voor, tijdens en achteraf zo’n golfdag vulde. De dag
werd gehouden met zo’n kleine 100 golfers die er allemaal veel plezier in hadden. Deze film was door
mij (Arie) gemaakt op verzoek van een bevriende buurman die midden in die wereld zit. Een uitdaging
voor iemand zoals ik die geen golfervaring heeft en omdat golfen strenge regels heeft ten aanzien van
het baangedrag (dat ik niet toepaste en veelvuldig overtrad) ging ik over naar een dag plezier met een
grote groep die feestend naar de avond gingen. Het werd een snelle montage van 14 minuten.
Ik ontving fijne en goede complimenten van onze leden.
Film 4: Eiland varen
Een iets oudere film van mij (Arie). We bezochten tijdens een vakantie op Sicilië het eiland Stromboli,
zo net onder de hiel van de laars van Italië. Een impressie van de reis er naar toe en een bezoek aan het
eiland. De vertoonde beelden zijn van het eiland, spelende kinderen, toeristen en de vulkaan die tussen
alles door pufte met flinke wolken. Afsluitend met een zwart strand van het vulkaangesteente. Waarom
op deze avond? Omdat de vulkaan recent zeer actief geweest is en de bevolking van de NW-zijde
geëvacueerd moest worden. Dat zag je er niet aan af toen wij er waren.
Film 5: Hondenleven
Een film van Drees en Hetty door Peter onder handen genomen en die daar een volledige en nieuwe
geluidslaag heeft onder gebracht. Nou Peter kan dat, een stem die erg goed was voor de hondenrol
maar de film compleet heeft gemaakt met een volledige geluidslaag waar noice, muziek en zelf
gemaakte geluiden geplaatst zijn.
Film 6: Frankrijk
Deze was van Peter zelf. Een gefacelifte vakantiefilm van een fietstocht door de Camargue. Een streek
die helemaal in het zuiden van Frankrijk in de Delta van de rivieren ligt en zeer dierenrijk is.
Schitterende opnamen van de dieren en een veelvoudige aanpak van filmen waaronder het beperkte
gebruik van een Drone. De dieren, ook die in de arena en in de dorpjes, de mensen, goed life-geluid en
ondersteunende muziek van een straatzangeres, brachten een goede sfeer en kijkplezier. De opnamen
van Gogh zijn beperkter geworden, met commentaar van de leden: “Ik zou het anders gedaan hebben”.
Dat is juist, want ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en in de Camargue zijn het er heel veel.
Film 7: Acqui Terme
Deze was van Frits, zijn tweede deel van een vakantiefilm in Puglia (Italië). Frits was stijlvast met een
mix van foto’s en film die hij kunstig monteerde, een film die een kijkplezier was.
De montage was lekker pittig, ik genoot van de voice over-tekst. Goede teksten, niet van humor
gespeend, alles op de juiste plek en lekker vlot. Als het nodig is wil ik je stem wel eens lenen. Ik ben
nieuwsgierig naar het derde deel.
Film 8: Toverlint, Vervoer
Door Ben Roete. Ben kwam uit de filosofische hoek en confronteerde ons met reistijden, files en
filegedrag om uiteindelijk getuige te zijn van een reis met het oude boemeltje Hoorn - Medemblik.
Dit alles met de vraag of het nu beter is dan vroeger met voor de kijker een gelukkig antwoord.

De dagtocht met die trein inclusief een vaartocht op de Wadden.
Ben we volgden je humor, eigen stijl in combinatie met de filmbeleving. Voor de club een beetje lang
maar ach, wat geeft dat, zij zien die film slechts 1 maal.
Film 9 tenslotte: Rommelmarkt in Haastrecht.
Door wie? Wat denk je, Rob de Weger natuurlijk. Een indruk van een rommelmarkt inclusief de
opening van het gebeuren waar de mensen na het openen van het hek zo snel mogelijk naar hun
kraampje van voorkeur renden. Mooi gefilmd en met veel indrukken. Voor de leden wat lang en helaas
geen close ups. Ook miste ik de handelingen zelf, zoals aangeven, geld betalen, inpakken etc. in close
up maakt het dat levendig. Maar zoals we vermoeden weer een grote hoeveelheid beeld materiaal voor
je grote Haastrechtfilm.
“Tijd voor de borrel” riep Peter en dat betekent weg wezen uit de studio. Op het allerlaatste moment
riep Piet van der Ree: “Rondje van mij ik ben jarig geweest”. Piet, dank je wel en op je gezondheid,
Proost!
Arie Heerkens

Clubavond 8 oktober 2019
Harrie heet iedereen, ongeveer 30 man, welkom op deze Vlisterfilm avond.
- Als eerste wil Bernard even het woord. Hij vertelt dat na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis is
gebleken dat het geen Parkinson is, maar een aantal kankercellen zijn verspreid in zijn lichaam. Wat de
verdere stappen zijn wordt nu bekeken. Iedereen is aangeslagen van dit bericht en we wensen Bernard
en ook Nel veel sterkte.
- Daarna wil Evert het woord.
Zijn zoon heeft een eerste prijs gewonnen met zijn “eco huis”. Er zijn opnamen gemaakt door het
programma Binnenstebuiten wat binnenkort door de kro-ncrv uitgezonden wordt. Na zoveel ellende
met een failliete aannemer en veel geld verloren, is dit eindelijk weer eens een lichtpuntje en daarom
geeft Evert een rondje.
- Drees heeft een vraag gekregen van een lerares om een film te maken rond haar klas omdat zij met
pensioen gaat. Hij vraagt daar vrijwilligers voor maar er zijn geen reacties uit de zaal.
- Harry: De filmclub ERSA uit Roosendaal heeft ons gevraagd voor een tegenbezoek op een dinsdag,
reacties vanuit de zaal, dat is onze clubavond en dan willen we eigenlijk niet weg. Overleg daarover
volgt.
- Elvira heeft een vraag gekregen om een film te maken over het maken van Goudse pijpen. Weinig
positieve reacties uit de zaal, enkel Anja wil meedoen maar dan wel met een ervaren filmer.
Na dit drukke kwartiertje van leuke en minder leuke mededelingen beginnen we met de filmavond.
De Vlisterfilm is dit jaar naar een idee van Piet de Haan en uitgewerkt samen met Niek. De opnames
waren een aantal maanden geleden gemaakt door een aantal Toverlinters. De ruwe beelden van
iedereen zijn gebundeld en verstuurd zodat iedereen er een leuke film van kan maken
Dat is in ieder geval gelukt, we hebben genoeg materiaal voor een avondvullend programma met
Vlisterfilms.
De start liep een beetje rommelig, de volgorde van de films werd op het laatste moment nog veranderd.
We zijn begonnen met een paar Vlisterfilms uit de oude doos.
- Van Piet uit 2009 Coca-Coma en Water met Cor in de hoofdrol.
- Uit 1998. Zware Dobber, waarin natuurlijk Cor de Jong weer in het water zat op de fiets naar
Schoonhoven.

- Uit 2012 Remote, met de op afstand bediende scootmobiel waarmee Cor net niet de Vlist in ging
maar in een heg rijdt naast de weg.
Daarna de “Making off” Vlisterfilm 2019. Daarin werd duidelijk hoe moeilijk het is om een film op te
nemen met een stuk of 8 camera’s. Er staat altijd wel een camera voor je snufferd als je denkt een mooi
shot te hebben. Ook kwam heel sterk naar voren dat één persoon wel een hele drukke dag had met de
regie, productie, decor stukken en dan nog zelf de camera ter hand neemt om mooie beelden te maken.
Niek, een geweldige prestatie.

Dan zijn de films aan de beurt die zijn samengesteld uit de beelden van de zes camera mensen. Alle
films hebben uiteraard hetzelfde scenario maar de makers hebben er hun eigen draai aan gegeven. De
een heeft enkel alle beelden gebruikt die toegezonden waren maar er zijn ook mensen die andere
beelden hebben toegevoegd om de film op te leuken. Heel belangrijk is weer de muziek die je gebruikt
om de film te ondersteunen.
- We beginnen met de film van Drees daarna Niek dan Frits en Freiija.
- Even een tussenopmerking van Niek: als we misschien volgend jaar weer daar aan het filmen zijn,
graag al het eten in één keer bestellen. Nu konden we er steeds niet terecht want de kok moest weer
een gerecht klaarmaken.
- We gaan weer door met de volgende, de film van Ben die zich op het geluid gestort had voor een
extra effect. Daarna de film van Arie.
- Er zijn ook nog tweede en derde films gemaakt met een net andere kwinkslag er in, of binnen de 60
seconden door Piet en Niek.
- Tenslotte nog een filmpje met bloopers van Ben.
Je kan wel zeggen dat het een project is geworden waar veel leden aan hebben meegewerkt met een
heel leuk resultaat.
Deze mensen hebben er allemaal voor gezorgd dat we er weer een leuke avond van konden maken.
Piet, Niek, Drees, Freijja, Ben, Arie, Rob, Nel, Lies, Wim, Wout, Peter, Anja, Frits, Elvira, Gerrit,
Hetty en onze junior Joris.

Tot slot neemt Piet de microfoon nog even om iedereen te bedanken die zijn verhaal tot dit succes
heeft weten te maken.
Dan heeft hij nog een leuk, zelf bewerkt presentje voor alle deelnemers.
Een blikje “TOVERLINTER HAAIENVINNENSOEP”

Met een link naar een site op Youtube voor het volledige recept. Dit werd zeer op prijs gesteld.
Alle mensen vonden het leuk om hieraan mee te doen en nogmaals
PIET BEDANKT.
Peter Dijkstra

2e jaar Gouds Film Festival in de Garenspinnerij.
Op Zaterdagavond 19 oktober, opende wethouder Michiel Bunnik, het Gouds Film Festival dat door
ons is georganiseerd. Mensen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar mochten een film indienen met een
maximale lengte van 10 minuten.
Onze onvolprezen presentator Patrick Maijer, sprak weer op
onnavolgbare wijze het geheel aan elkaar, waarbij alle
deelnemers, en dat waren 12 enthousiaste filmers, alle
aandacht kregen. De zaal was zeer goed gevuld met
Toverlinters en partners, filmmakers, familie en fans. Al
deze ingrediënten zorgden voor een prachtige avond met
leuke, interessante, ontroerende films, in een decor dat
schitterend was versierd met bloemkunst van Diny Blom.
Zoals jullie hiernaast zien.
Uiteindelijk het spannende moment van de jury en het
publiek, wie ontvangt een prijs?
Publieksprijs.
Het publiek mocht een favoriet kiezen en stemde voor de
film D-dream van team Maxime van der Neut.
De jury, Arie Heerkens, Jun van Dasselaar en Evert Hasselaar, had voor alle deelnemers een mooi
rapport geschreven en kwam tot een keuze:

3e prijs voor de film:
Social Media, stop motion van team Senna.
Lezing van de jury.
Dit is een Stop Motionfilm. Op de muziek van “There was a time I
was alone” is een animatie gemaakt via stop-motion. Thema is het
probleem van jonge meisjes. “I am ugly” wordt tegengegaan door de boodschap “Don’t let social
media take over”. Origineel weergegeven met allemaal getekende plaatjes. Mooi bedacht met de
Snapchat filters. Ook het scrollen van Instagram is creatief bedacht. Jammer dat de scherpte wollig is,
zeker op grote schermen. Hierdoor zijn de tekeningen ook onduidelijk. Je kan beter tekenen met zwarte
stift, dan zijn met slechte kwaliteit de platen wel nog te zien. De mooie en heldere muziek draagt deze
film. Waarom wordt de muziek plots afgebroken na de boodschap? Het einde is abrupt. Jammer,
omdat het voorgaande boeiend was.
2e prijs voor de film: die ook al de publieksprijs kreeg,
D-dream van team Maxime van der Neut.
Lezing van de jury.
Een zeer goed gemaakte speelfilm die een modern thema op een
magische realistisch manier weergeeft. Het hoofdpersonage
verliest grip op de realiteit, maar gelukkig is haar opa in staat om haar te redden. De film is prachtig
qua filmische vormgeving: goed camerawerk, geslaagde color grading en duidelijke grafische element
zoals de chatberichten. Mooi beginshot van bovenaf. Het chatgesprek visueel weergegeven in het
beeld. De app is mooi ontworpen. De kleindochter en de opa spelen overtuigend en hebben ook een
goede chemie in hun samenspel.
1e prijs voor de film:
Dying to be alive, gemaakt door Emmalie Ermstrang.
Lezing van de jury.
Een film gemaakt op de tekst van een song: een echte muziekclip. De
titel van de song is de titel van de film. “ If all we ever build is just
castles in the sky” komt veel terug en die tekst geeft verlangen naar schoonheid en kwaliteit in onze
wereld weer. De tekst is diepgravend, soms abstract en poëtisch.
Gepoogd is passende beelden te vinden bij de tekst van het lied of althans de sfeer van de tekst. Het
peinzende, mijmerende van het lied en het verlangen naar
zielsverbinding met een ander vinden we terug in de beelden, met
mooie close ups en snelle wendingen. Pakkend, vanwege samen
spelen aan de piano op het station, toevallige ontmoetingen en
herkenning van eerdere gebeurtenissen. Daarin past de scene die
achteruit gemonteerd is heel goed. De ruimtelijkheid van de pleinen en
gebouwen in een onscherpe weergave ondersteunen de sfeer: het filter
geeft een mooie sfeer. Het shot met de voeten maakt het mysterieus.
Het tijdverloop en de lijnen terug zijn mooi neergezet. Dan is een
heldere zon met blauwe lucht nogal hard en vervreemdend. Het is niet
helemaal duidelijk wat er met het meisje en de jongen aan de hand is
voordat ze elkaar passeren. Wat is hun streven?
De eerste prijs is gemaakt door Elise Hau en wordt uitgereikt aan
Emmalie.
In ieder geval een succesvolle avond die hopelijk volgend weer gaat plaatsvinden.
Hetty Brunt, Rob de Weger

15 Oktober: Videofilmers Velsen te gast.
Nel opent de avond door iedereen welkom te heten en speciaal de 6 leden van de Videofilmers Velsen.
Deze club is gekomen om ons films te laten zien, die zij in de afgelopen jaren hebben gemaakt.
Vooraf de volgende club mededelingen:
- het Vakantie filmfestival wordt gehouden op 10 December met partners.
De films hoeven niet vooraf te worden vertoond en mogen niet langer zijn dan 20 minuten.
Voor 1 december opgeven bij Koos.
- Drees doet een oproep: komt allen naar het GFF op 19 Oktober .
- Bernard is opgenomen in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Niet bellen, kaartje sturen is
beter. Freijja is de vraagbaak voor Bernard.
Hierna neemt Kees ter Voort van de Videofilmers de microfoon en gaat ons door de hele avond
leiden. Eerst wenst hij Bernard veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
In Velsen worden bijna geen individuele films meer gemaakt, maar jaarlijks een groepsfilm.
Hiervan krijgen wij er vanavond een aantal te zien.
Film 1: Act your age.
Een filmpje van twee minuten, dat in één take is opgenomen door verschillende ruimten waarin de
acteurs al dan niet uitgedost met pruiken en verschillende kleding op de muziek meedansen en zingen.
Film 2: Een buidel vol florijnen.
Het speelt zich af in de Middeleeuwen, waarin een paar slimme mensen de schout laten geloven, dat
ze de bron van de eeuwige jeugd hebben en die wel willen verkopen.
Een leuke film, die een half jaar voorbereiding had, met prachtige kostuums waar veel acteurs, ook
van een toneelgroep aan hebben meegewerkt.
Film 3: Met het oog op Oranje.
Tijdens het EK 2000, waar beelden van worden vertoond, wordt een dame gebodypaint in rood-witblauw. Dit gaat goed bij veel doelpunten van Oranje, maar op het laatst gaat het minder en wordt er
verloren. Dan zakt de stemming in mineur, de bodypaint er afgewassen, de champagne weer in de
koelkast .
Film 4: YouOughtaknow ontmoette de band What's Next.
Een liefde, waarin de man vreemd gaat en de relatie wordt verbroken .
De gevoelens van de vrouw worden in deze uitvoering met door haar gezongen tekst weergegeven ,
samen met de band What’s Next.
Film 5: Het Witte Huis.
1944 ergens in de Ardennen.
Duitse en Amerikaanse officieren vieren samen kerstavond tijdens de oorlog in een villa, terwijl daar
buiten de oorlog gewoon verder gaat.
Een jonge koerier van het verzet, die net was opgepakt en die daar in de ruimte erbij moest zitten,
snapt er niets meer van, het zijn toch vijanden .
Dit verhaal is waarschijnlijk afgeleid van een voorval uit de Eerste Wereldoorlog.
Daar kwamen Duitse en Engelse soldaten op kerstavond uit de loopgraven en vierden samen kerst.
Film 6: Koekjes.
De dame zit op een bankje en er komt een heer naast haar zitten.
Er staat een bakje koekjes tussen hen in en de dame is geïrriteerd, dat de man steeds een koekje uit
haar bakje neemt en op eet.
Het laatste deelt hij zelfs met haar, het bakje is leeg en de man gaat weg.
De vrouw is gefrustreerd, doet haar sjaal in de tas en ziet een bakje met koekjes, “Haar koekjes”

Film 7: Een Meer van Tranen.
Een film van 29 minuten, die zich afspeelt net na de Tweede Wereldoorlog.
Voor het oog een gelukkig gezinnetje, maar de man heeft een geheime relatie met een schooljuffrouw,
die verderop in de molen woont.
Het hele dorp weet het al en als zijn vrouw het ook te weten komt gaat ze op een avond op pad als haar
man bij de schooljuffrouw in de molen is. Ze steekt de molen in brand.
De twee geliefden komen daarbij om.
Het blijkt dat die relatie al langer duurde, want ze bleken ook nog een dochtertje te hebben.
Zij moest ergens heen en werd bij de weduwe en haar zoontje gebracht , want het was toch een dochter
van haar man. Na jarenlange strubbeling met deze “dochter”,wat zij niet meer aan kon, heeft zij een
eind aan haar leven gemaakt in het water naast het huis.
Deze “dochter” groot geworden, wordt verliefd op haar “stiefbroer ” wat zij niet weet.
De jongen kan de liefde niet beantwoorden en de “dochter” verdwijnt.
Ter afsluiting krijgen alle gasten uit Velden nog een pakje lekkere Goudse stroopwafels.
Het was een lange avond maar gevuld met prachtige films.
Velsen Thanks
Peter Dijkstra.

Clubavond 22 oktober
Harrie opent de avond. We beginnen met een reeks interne mededelingen:
- Arie komt met een update over de voortgang van de film: Vergeten Kinderen. Er is een geschikte
boot gevonden en maar hopen dat de schipper hem naar Gouda wil varen voor de opname.
De kinderen van Jeugdtheater Mirakel zijn enthousiast om mee te mogen doen. Ze hebben er tijd voor
in de geplande dagen voor de opname. Er is subsidie, dus dat maakt het allemaal wat makkelijker.
De taken worden verdeeld over de mensen die zich hebben opgegeven om mee te doen met de film.
- Evert Hoogendoorn is jarig geweest en biedt ons allemaal een drankje aan na afloop van de avond.
Evert van harte gefeliciteerd.
- Drees komt met de mededeling dat het steeds slechter gaat met Bernard.
De tumor in zijn hoofd zorgt ervoor dat hij steeds minder zelfstandig kan doen.
Wij wensen hem en natuurlijk ook Nel veel sterkte.
- Harrie vertelt dat we stoppen met de verrassingsavonden.
Het blijkt dat het een beproeving is voor de leden om met een onderwerp te komen wat leuk of
leerzaam was voor alle mensen. Vrijwillige avonden zijn altijd welkom.
Vervolgens gaan we de aangeboden films vertonen.
- We beginnen met 2 films van de kleinkinderen van Joop die hebben deelgenomen aan het Goudse
Filmfestival van 19 oktober.
De eerste is een film gemaakt met lego figuurtjes in een achtervolging met auto’s.
Veel werk met de poppetjes en auto’s verplaatsen voor ieder beeldje.
De tweede is een combinatie van gewone en stilstaande beelden, gedragen door muziek die de
stemming goed ondersteund.
- Dan verder met een film van Niek over de bedevaartplaats Kevelaar vlak bij Kleve.
Prachtige opname van vele mensen die naar deze plaats gaan, misschien wel om tot bezinning te
komen.
- Dan heel wat anders, film over Lotus werkers van Ron over het schminken en acteren van Lotus
werkers met mooie close beelden.
Ziet er akelig echt uit en kunnen zo voor echte slachtoffers doorgaan.
- Daarna van Ron een filmpje waar hij experimenteert met de instellingen van de camera “scherp op de
voorgrond / blur op de achtergrond” waarin hij prachtige beelden van paddestoelen laat zien.

In het commentaar uit de zaal vond de één het teveel stilstaande beelden en anderen vonden het weer
geweldig. Zo zie je maar, iedere filmer heeft zijn eigen smaak.
- Dan gaan we kijken naar een docu van Rob van Essen, beelden van 25 jaar geleden.
Een groot schip geladen met stenen, met deze lading stenen worden pijpleidingen bedekt die op de
bodem van de zee tot wel 600 meter liggen. Zo worden deze beschermt tegen verraderlijke stromingen.
Rob werkte daar aan de electronica en heeft toen deze opname gemaakt.
Jaren laten liggen en nu pas bewerkt tot deze begrijpelijke film.
- Nu een film van Niek over de kermis in Gouda.
Van 24 tot 29 september stond de kermis op de Markt.
Het is een impressie van 4 dagen hard werken om eerst alles op te bouwen, dagen tot laat doorwerken
als de kermis open is en daarna weer afbreken.
Het was allemaal niet prettig zowel voor de kermislui als voor Niek, want het bleef maar regenen!
En dan toch prachtige beelden kunnen maken..
- Een film van Wout over Present / NLdoet .
Hierin laat hij zien dat mensen zich als vrijwilliger kunnen opgeven voor allerlei klusjes.
Dit wordt dan gedaan bij mensen die het zelf niet kunnen.
Dit zijn vaak tuinklussen.
- Tot slot de film over Erasmus van Rob de Weger Dit in het kader van a.s. Zotte Zaterdag.
Een film van al een aantal jaren geleden maar het blijft een mooie film, leuk om het weer eens te zien.
Harrie sluit de avond af en we gaan met gezwinde spoed de borrel halen die ons door Evert is
aangeboden.
Peter Dijkstra

Bericht van het bestuur
De Programmacommissie heeft aan Gerrie Lammé en Wil Wildschut gevraagd of zij bereid zijn toe te
treden tot de programmacommissie, vanuit de gedachte hierdoor weer eens nieuwe ideeën aan te
boren.
Gerrie en Wil hebben hierop enthousiast gereageerd en zullen vanaf 22 november deel uit gaan maken
van de commissie.
Peter en Koos zullen dan ook nog aanwezig zijn, maar zullen daarna de commissie verlaten, nadat ze
jarenlang met veel plezier daarvan deel uitgemaakt hebben.
Peter zal bij gelegenheid wel nog de clubavonden blijven presenteren.
We danken de vertrekkende leden voor de vele inspanningen, die zij zich voor de commissie getroost
hebben en wensen de nieuwe leden veel succes.
Het bestuur.

Jongerenfilmkamp
22 tot en met 25 oktober 2019
Impressies van begeleider Evert Hasselaar
Dag 1
Twiggelte, een manege met een groepsruimte en bar, keuken en twee slaapzalen. Een rustige landelijke
omgeving met veel herfstkleuren. Een cabin voor de leiding, die vannacht ongebruikt bleef. Een andere

begeleider slaapt in haar kampeerbus en ik slaap in een tentje naast de slaapzaal. Dat is voor de
kampeerbus en de tent binnen gehoorafstand van het lawaai in de slaapzaal van de jongens.
Een grote groep is het dit jaar, 25 jongens en meisjes, redelijk goed verdeeld, allemaal tussen 11 en 23
jaar. Ze kwamen in de vroege ochtend met een ouder en vaak ook broertje of zusje binnendruppelen.
Blijf jij hier? Die vraag gesteld vanwege de grote tas. Nee, zijn grotere broer blijft. Achteraf blijken ze
uit een grote regio te komen: Zwolle, Joure, Sneek, Heerenveen, Groningen. De meesten komen toch
uit Beilen en omgeving.
De ouders blijven hangen tot na de opening door een enthousiaste wethouder, die voor vertrek vraagt
om de foto’s die tijdens de speech zijn gemaakt: goed voor social media. Jazeker, het is bijna 2020! Er
staat al een camera en lichtbak opgesteld, maar op de vraag, wie een kleine camcorder wil hanteren,
regeert een jongen meteen. Het filmkamp is begonnen.
De vooraf opgestelde groepsindeling valt meteen al in duigen. Sommigen willen bij elkaar in de groep.
Anderen willen bij een begeleider die ze al kennen. We houden vast aan vier groepen van 5 tot 7
personen en gaan aan de slag. Dan volgt een intermezzo in de groep waarin ik mede-begeleider ben:
een ouder belt dat hun zoon protesteert tegen de indeling met teveel kleintjes. Bij navraag blijkt dat hij
samen met een bekende wil, maar die persoon wil weer samen met een schoolgenoot. Een gelukkige
oplossing doet zich voor: alle drie komen in onze groep. Omdat we al kennis hadden gemaakt en ook
al ieders ideeën hadden vernomen voor filmverhalen, en die bovendien al resulteerde in een
gezamenlijke verhaallijn, moesten we een nieuw rondje doen om dat verhaal te delen. De nieuwkomers
vinden het een mooie opzet en komen met aanvullingen. Hun enthousiasme breekt het ijs en brengt de
vaart erin. We hebben een meer ervaren jonge filmer erbij! Hij blijkt een goede spelregisseur te zijn.
Rollen worden besproken, voorstellen voor locaties getaxeerd en een vraag wordt uitgezet voor een
politie-uniform. Vervolgens trekken een begeleider en de ervaren filmjongere het uitwerken van het
verhaal naar zich toe. Is dat wel goed voor de jongste deelnemers? Is een groepsgewijze uitwerking
essentieel? Nee, niet haalbaar en niet verstandig, zo lijkt het. Dus met de grote camera en de jongelui
gaan we naar buiten om alle functies uit te leggen en spelenderwijs te oefenen. We verkennen de
manege met stallen en worden enthousiast over het gebruik van de manege in de film.
Zo rommelen we door, ook na de lunch, wisselen de eerste shot-list uit van het ruwe scenario en
besluiten om ’s avonds meteen al een binnen scene te schieten
Tegen het avondeten geef ik een workshop over
korte films, met voorbeelden, discussie over
stijlen en met enige terugkoppeling naar de
verhalen die ik oppikte. Veel aandacht,
betrokken reacties en het uur is bijna te kort.
Uit reacties merk ik dat mijn acceptatie door de
groep verbeterd was. Best fijn, want ik ben
onzeker, gespannen zelfs, net zoals iedere
deelnemer in deze grote groep is. Gaat het
goed? Wordt het gezellig? Heb ik een plek?
Wat opvalt is de gedrevenheid van sommigen om te acteren, zodat er voortdurend wel iemand
helemaal uit zijn dak gaat en ons laat lachen.
Verder is het geweldig om te merken dat deze jongeren helemaal voor film gaan. Een jonge deelnemer
heeft een eigen kanaal met meer dan 600 volgers en vertelt hoe YouTube hem waarschuwde voor een
blokkade vanwege vuurwerkfilmpjes. Veel filmgekken, ik voel me snel thuis hier!! Het is nu bijna tijd
voor ontbijt, er wordt gezongen en meegeklapt. Het lawaai is weer terug. De dag is begonnen.

Dag 2

Gisteravond een spel gedaan om namen te leren van elkaar. Verschillende opdrachten kregen we: op
leeftijd gaan staan, op alfabet, in wedstrijdverband tussen twee groepen. Ook oefeningen in stil zijn,
één persoon mag dan het woord voeren. Dat is het moeilijkste deel van de oefening. Tot slot weet
iemand, die daarvoor werd aangewezen, alle namen van deelnemers en leiding op te noemen.
Dat gaat mij in vier dagen nog niet lukken. Ieder lijkt goed te buffelen van het ontbijt en vervolgens
gaan mensen alweer aan de slag. Onze groep pakt camera’s en statieven voor een tocht naar
Heerenveen, om op een wegblokkade te stuiten die ons bijna een kwartier laat omrijden. Het gaat om
een scene, waarbij jongelui zogenaamd over een hek klimmen, om in een verlaten gebouw in te
breken. Waar kun je dat beter doen dan bij een vliegveld? De medebegeleider is zweefvlieger en weet
hoever we kunnen gaan. De havenmeester ziet ons, maar grijpt niet in. Nogal laat, vanwege de
omwegen, schuiven we aan de lunchtafel aan. Die middag maken we opnamen bij een school.
Wachten, overleggen, oefenen, Take 2 shot 1 tot en met 5. Een tweede groep is er ook bezig en ik rij
drie keer heen en weer van de manage naar de school, met een auto vol filmteamleden. Het weer is na
een grijze regenachtige ochtend prachtig geworden. Van vochtige kou met wind naar een heerlijke
temperatuur in het zonnetje. De opnamen lopen goed en we zijn op tijd voor het avondeten weer terug
in de manege. Twee vrijwilligers hebben, in porties van vier bakjes, lasagne gemaakt en die wordt
dampend opgediend. Er is genoeg! De avond wordt gebruikt voor een spel, gericht op acteren, maar
die vooral de saamhorigheid en onderlinge band versterkt en uitbundig veel plezier genereert. Rond
bedtijd wordt met een kleine groep vrijwilligers een Weerwolf spel ingeleid.
Dat maak ik niet mee, ben bezig om bestanden te archiveren en schrik me rot als een map leeg blijkt te
zijn. Morgen het montageprogramma inladen om te kijken of we eventueel opgenomen scenes missen.
Daarna heerlijke slapen in mijn tentje, tevreden over de uitbundige groepssfeer. Diverse deelnemers
namelijk, leden van de Jong Film Studio, blinken uit in acteren, in sociale interactie, in leiding geven,
in muziek, in het vermogen geheel van gedaante te veranderen, in alles gewoon. Ze hebben een positief
effect op de sfeer in de groep. De leiding doet niet mee aan het spel, ik niet om te filmen. Enerzijds is
dat een opluchting, anderzijds een pijnlijke herinnering aan ouderdom. Bianca en Arjan, die het kamp
organiseren, blinken uit in daadkracht en betrokkenheid. Alle problemen, korte vragen die om

beslissingen vragen, worden met gerichte suggesties of opdrachten opgelost. Overheersend is bij het
slapen het gevoel dat de vaart erin zit, dat de groep hecht gesmeed is. Het draait kortom prima.
Als ik op donderdagochtend de schemerige groepsruimte binnenkom, ligt iemand ziek op de bank, niet
meer achterin de slaapzaal maar dichtbij de wc. Even later komt de tweede, voelt zich ook niet goed.
Bianca gaat moeder bellen. Maar als de zaal vol loopt, blijkt er verder niks aan de hand.
Dag 3
De laatste nacht voordat dag vier begint. Ik maak dit verslagje op de ochtend van dag vier. Stemmen
en gelach maken me wakker uit een diepe slaap. Er lopen jongelui voorbij, de lichting van 18 jaar en
ouder, zo te horen. Ik herkende een stem, een naam. Gerinkel van een fles in een tas. Een autodeur. Is
het al ochtend? Een blik op de wekker 1.16 uur en dat verklaart wat er aan de hand is. Iemand nodigde
vrienden uit, die een deel van de avond mochten meemaken. En zij hadden drank bij zich, die
genuttigd werd nadat alle jongeren naar bed waren. Dus vanaf elf uur. Tja, het is kamp en er zijn regels
die overtreden moeten worden. Zo is het zoals het vroeger was: de groep tegenover de leiding.
Grenzen opzoeken. Maar onder ons gezegd (en gezwegen), het is braaf en rustig verlopen, wat
nachtelijke avonturen betreft.
Een team ging in Beilen filmen, in een winkelstraat. “Is de camera klaar? Ja. Belichting klaar? Ja,
geluid klaar? Ja. Stilte op de set!”, wordt geroepen. En de take eindigt met CUT, zodat iedereen weer
gewoon kan ademhalen. “Let op je woorden, jongedame. Er zijn kinderen bij”, klonk het in de
winkelstraat.
Alle teams waren deze derde dag druk met
filmen. Een van de teams ging naar Hoogeveen.
Jammer, want door wegwerkzaamheden moet je
10 minuten tot een kwartier omrijden, afhankelijk
van waar je moet zijn. De auto ging kapot. Kan
gebeuren. Andere begeleider opgebeld, die de
groep naar Hoogeveen bracht. Hij maakte vier
ritten. Minstens uur extra rijden dus, vanwege de
omweg. Ik heb niemand horen klagen. Spannend
is het om ook opnames te maken met een drone,
dat lukte aardig omdat de eigenaar van de drone handig kon manoeuvreren.
Het was mijn taak om alle opnamen centraal te archiveren. Over files en “files” gesproken! Soms
langer dan een half uur wachten en intussen wat nuttigs proberen te doen, zoals lege camera-accu’s
verwisselen of vragen bij montage beantwoorden, totdat weer 20 tot soms 45 GB aan data van een
trage camera naar een computer en van de computer naar een trage externe harde schijf is
overgebracht. En dat maal drie camera’s. Ik heb die dag eigenlijk niet meegedaan met filmen, behalve
in de ochtend, in een bos in de buurt.
Drie jonge acteurs: “Zo, nu heb ik echt het gevoel dat ik ben gaan acteren”. Zoiets is fijn om te horen.
Daarna draaide “mijn groepje” op de manege en ook daar enthousiaste geluiden. De spelregisseur
vroeg veel takes per scene en dat voorzag in een geweldige filmproductie ervaring.
De avond stond in het teken van het opbouwen van een professionele filmset, met drie camera’s, alle
licht, schmink en rolverdeling. Inderdaad ook met veel wachten en overdoen. We maakten in drie
scenes uiteindelijk een 1-minuut filmpje. De temperatuur in de groepsruimte was inmiddels tot
kookpunt gestegen. Met alle concentratie en opwinding dreef ik mijn kleren uit. Geweldig om dan
tijdens de relatieve rust erna, met de jongsten naar bed en het weerwolfspel dat de oudsten gingen
spelen (en kennelijk met de drankflessen bij de hand), om naar de koude tent te gaan en in de slaapzak

een goede slaaphouding te vinden. Na het intermezzo die nacht was het de wekker die me wekte. Na
dit schrijfwerk is het 8.40 uur inmiddels, drie begeleiders zitten aan de koffie en ik zag zojuist de
tweede jongere uit de slaapzaal komen, en hoor geklater van een douche. De laatste dag is
aangebroken.
Dag 4
Bij thuiskomst vrijdagmiddag om half zeven kan deze week met grote voldoening als afgesloten
worden beschouwd. Er zijn vier films geproduceerd. Weliswaar niet allemaal klaar, eigenlijk allemaal
nog niet afgemonteerd, maar het materiaal ligt er en de eerste ruwe versies zijn gemonteerd. Maar
belangrijker nog is de filmervaring die de grote groep heeft opgedaan. Hun enthousiasme voor film is
gegroeid.
Vriendschappen zijn verdiept, kennis met acteurs
gemaakt, ervaringen met opleidingen uitgewisseld.
De jongeren doen mee met corvee, pakken hun
spullen in en zijn vrij om te voetballen of te
hangen, terwijl andere groepjes tot het allerlaatste
moment, als ook de computers moeten worden
ingepakt, bezig blijven met monteren. Hun eerste
resultaten veroorzaken gierende reacties, vooral bij
de bloopers. Dat is zo mooi aan het werken met
jonge filmers: ze tonen durf, grote creativiteit,
spelen met vormen en muziek. Ze hebben geen last
van filmcodes, maar wel veel handigheid met de
computer en zoeken bij voorkeur effecten op. Dat
leidt tot spannende verhalen met een luchtige toon. En toen kon ik na het archiveren van de laatste
montageklussen voldaan naar huis.
Er waren tussen Twiggelte en Gouda veel lange files (550 km), maar alleen de andere kant op. Helaas
stond al na drie minuten rijden een sein van een spoorbaan permanent op rood. De tegenliggers waren
brutaal en met hulp van iemand op de uitkijk slalomden zij langs de gesloten halve slagbomen. Mijn
file was bang en er draaiden automobilisten om, om het elders te proberen. Bij de overweg kon ik de
uitkijk vertrouwen en op haar wenken voerde ik het waagstuk uit. Een auto met kampdeelnemer stond
langszij geparkeerd. Gaf ik nu het slechte voorbeeld? In ieder geval kan ik het navertellen.
Het afscheid is voor een deelnemer heel vervelend, als je niet als eerste wordt opgehaald. Je ziet
mensen vertrekken, het is afgelopen, maar je ouders zijn er nog niet. Niet alleen een verloren half uur
heb je, maar een verloren dochter ben je dan. Ik wil weg! En de jonge studente uit Groningen, die ik
twee dagen lichtvoetig zag zweven door de ruimte en van leerling zich ontwikkelde tot deskundige
begeleider van de jongsten, had niet alleen tranen in haar ogen, nee, haar wangen waren zo nat dat ik
met twee zoenen leek op degene die huilde bij het afscheid. Ja, iedereen vertelde aan de ouders hoe
reuze gezellig het was, Bianca hoopt op nieuwe leden voor de Jong Film Studio Beilen.
En Els, mijn partner, die de eerste verslagen al had gelezen (we bellen elkaar niet als we op reis zijn),
reageerde als volgt: “Heerlijk om nu dan toch in je "droom" te zitten die nu realiteit is: werken met
film- enthousiaste jongeren". Niks aan toe te voegen. Volgend jaar weer!
Evert Hasselaar.

Kleien met Ellen Pattenier.
De laatste avond van oktober is toch wel een bijzondere avond. Normaal huizen we in de studio, maar
deze avond gingen we op visite met zeventien man en 11 camera’s naar Ellen Pattenier.
Haar locatie is Achter de Kerk. Om daar ’s avonds te komen lijkt een beetje luguber. Door een zwart
hek kom je in een stikdonkere tuin vol met blad van de bomen.
Ergens zie je een klein beetje licht schemeren en dat zal dan wel de locatie van Ellen zijn. Om te
zorgen dat je nergens tegenaan loopt zijn mobieltjes heel makkelijk om er een lampje mee aan zetten
zodat je wat meer ziet. In ieder geval kwamen 17 mensen zonder ongelukken in haar atelier.
De bedoeling is om een 9 shot film te maken, dit naar aanleiding van de verhandeling van een
gastspreker in april l.l. die daar veel gemak van heeft om korte speelfilms te maken. Dat gaan we nu
uitproberen met Ellen, het vastleggen van het maken van een schaal met klei.
Omdat de ruimte nogal klein is wordt besloten om de sessie drie keer te herhalen zodat er telkens
4 camera’s snorren. Nou ja snorren? Tegenwoordig hoor je niets meer.
Het moet gezegd, met uitleg van hoe je begint met een homp klei tot het maken van een vaas is wel
oefening nodig. De uitleg die ze gaf was duidelijk en zeker informatief.
Het was alleen jammer dat telkens als ze een vaas afhad ze hem onmiddellijk weer omvormde tot een
klomp klei. Al met al een leerzame avond. 26 november zullen we zien of er 11 creaties zijn gemaakt.
De foto’s gemaakt door Hetty vertellen al iets van het maken van de schaal..

Op de laatste foto laat Ellen zien dat ze ook met
goud kan kleien en daar heeft iedereen wel erg veel
belangstelling voor. Stel je voor! Al dat goud ligt
zomaar op de tafel. Allemaal handen thuis.

Rob de Weger.

