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Het NOVA-Filmfestival werd op 2 en 3 november 2019 gehouden in de Schouwburg van Lochem. Op
zaterdagochtend in alle vroegte werden het NOVA-bestuur, de juryleden, technische dienst en het team
van de AVO aan elkaar voorgesteld en werden de laatste puntjes op de i gezet.
De wethouder cultuur van de gemeente Lochem opende het festival. Hij had een leuk en ongedwongen
verhaal en nodigde iedereen vooral uit om ook buiten het theater in Lochem een kijkje te nemen. Daar
was niet veel tijd voor, want er stonden 35 films op het programma, waarvan er 14 non-fictiefilms
waren.
Na iedere film nam één van de juryleden het woord en vertelde wat hij er van vond. Ja, het was altijd
hij. Helaas ontbrak een vrouw in de jury, zodat er van een afspiegeling van de bevolking geen sprake
was.
De juryleden waren Arjan van Gelderen, Arie Heerkens, Niek Mannes (alle 3 NOVA-jurylid), Fons
Rouwhorst een docent cultuur en Rudie Kreunen die een eigen videobedrijf heeft.
Films kijken maakt hongerig. Op zaterdagavond was er dan ook een diner in Hotel Het hof van Gelre.
De gangen werden steeds aangekondigd door het personeel van het hotel, maar niet nadat er hard
"orde" werd geroepen, zoals eigenlijk alleen John Bercow dat kan. Soep, een koud- en warm buffet en
ook nog eens een nagerecht. Het smaakte uitstekend.
Op zondagochtend werd eerst Benno Schepers van de AVO in het zonnetje gezet. Hij kreeg uit handen
van voorzitter Kees Tervoort de UNICA-medaille uitgereikt. Benno heeft zich zeer verdienstelijk
gemaakt voor de AVO. Hij richtte een flink aantal filmclubs op in de regio en maakte daarmee de
AVO groot. Hij was ook jarenlang penningmeester van de AVO.
Na drie filmblokken was het tijd voor de prijsuitreiking. Een lijst van prijswinnaars is hieronder te
vinden en op de website van de Nova. De groep MENTL5 van Louis Smits (Emile, Margot, Nancy en
Ton) kreeg naast andere prijzen ook nog eens het laureaat van dit festival met de film Tristesse.
Voor u gelezen, gekopieerd, geplakt en overzichtelijk gemaakt,
Arie Heerkens.

Geselecteerde films die vertoond werden op het NOVA Filmfestival 2019:
filmnr

titel

regio

1

Ambachtelijk

NB’80 Fictie Supernova

2

Appeltaart 3.0

NOVA Midden Nederland

3

Ben en het grijze koffertje

NOVA Noord Fictie Supernova

4

De Beleving

NOVA regio Zuid-Holland Super Nova
Non Fictie

5

De laatste oogst

NOVA regio Zuid-Holland

6

De schuld

FAA NH'63

7

De woede van water

NOVA regio Zuid-Holland

8

Deugd overwint geweld

FAA NH'63

9

Dobbel

NOVA regio Zuid-Holland

10

Een kerstcadeau

NOVA Midden Nederland

11

Een Vleugje Lavendel

LOVA

12

Escaper

NOVA Noord

13

Geologisch wonderland

FAA NH'63

14

Gezonken Modder

LOVA

15

Heling

NOVA Noord

16

Het Bericht

NOVA Noord

17

Het Dorp

LOVA

18

Hindericus Scheepstra schepper van Ot en Sien

NOVA Noord Publieksprijs

19

In de greep van de onderstroom

LOVA Fictie Supernova / beste
acteur

20

In de Wolken

NOVA Noord

21

Making Whoopie

AVO - Audio Visuele Vereniging Oost

22

Manrique's paradijs

AVO - Audio Visuele Vereniging Oost

23

Miriam

NOVA regio Zuid-Holland

24

Mountainbikers in the dust

NOVA Noord

25

Namus

FAA NH'63

26

"Niet van een leien dakje"

NB’80 S Super Nova Non Fictie +
Publieksprijs

27

Peelkolonie Griendtsveen

LOVA

28

Pittoresk Luxemburg

ZEEVA

29

Polska

FAA NH'63

30

Sprinter

LOVA Publieksprijs + beste actrice

31

Tristesse

NOVA regio Zuid-Holland
Publieksprijs / Laureaat

32

Verleden Toekomst

NB’80 Super Nova Non Fictie

33

Wat als....

LOVA

34

What you know

NOVA Noord

35

Wolfje lost het op

NOVA regio Zuid-Holland

De genomineerde films voor NF 2019 die door een tekort aan projectietijd niet vertoond konden
worden zijn:
Sleurhut van Gerrit Jansonius, Anton van der Cingel, Joke Zandstra
•
Genieten in het Curringherveld van Wobbe Gorter
•
Van Hooi naar mazout van Will Dekoninck
•
Buchenwald van Jan Reinders
•
De Zevenhuizerplas van Johan van Lochem, Olga van Zalk en Ton van Kan
•
Tristesse uitgeroepen tot beste film op het NOVA-Filmfestival. Daar houdt het niet mee op, want Piet
de Kreij won met De beleving een SuperNOVA in de categorie non-fictie.
In totaal zijn er 7 films van ZH'12 vertoond op het NOVA-filmfestival, hoewel; het zijn er eigenlijk
7,5 want Dan Bekker maakte met Franka Stas de film Namus, die via NH'63 voor het festival werd
geselecteerd.
ZH'12 kan hier trots op zijn, want als 7 van de 35 films uit onze regio komen is dat ruim boven het
landelijk gemiddelde.

Culinair

Festival

Niet helemaal vanuit eigen initiatief maar meer door aanhoudend aandringen van Elvira (waar ik dan
weer geen weerstand aan kan bieden) wil ik jullie hierbij deelgenoot maken van onze culinaire
escapades op 2 en 3 november tijdens het NOVA Filmfestival in Lochem.
Wij waren uiteraard naar Lochem gekomen om de 25 beste films van Nederland te zien, maar dat
terzijde. Dat was mijn primaire opdracht niet! Misschien aan het einde nog even…
Na een heenreis met grote vertraging (de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht bleek
afgesloten te zijn) kwam ons gezelschap met een gemiddelde vertraging van 2 uur op onze
bestemming aan. Zelfs de receptioniste van het hotel durfde niet te vragen naar onze ‘voorspoedige’
reis. Daarom misten wij het drankje vooraf en spoedden ons regelrecht naar ‘De Eetgalerie’, een
adresje dat Arie met zijn fijne neus voor goed eten had geselecteerd.
Wij, dat waren op dit moment Hetty en Drees, Toke en René, Jenny en Cor, Arie en ik.

Het 3-gangen diner was voortreffelijk. We waagden ons aan Carpaccio, Trio de Mare, Polo Italiano,
Geitenkaasloempia’s en Biefstuk (200gram!), afgesloten met een erg grote ijscoupe en koffie. Dat had
ik thuis niet gekregen! Na in het hotel tijdens een alcoholische versnapering nog wat te hebben
nagepraat gingen wij ter ruste om ons voor te bereiden op de culinaire verrassing van de volgende
dag…
Na eerst 20 films te hebben overleefd, waarvan we toch ook wel genoten hebben, kwam dan eindelijk
het hoogtepunt van de tweede dag: ETEN! Arie ging niet mee; hij was veroordeeld tot het officiële
NOVA-buffet. Wij gelukkig niet; Drees had in zijn wijsheid besloten dat we naar de Italiaan zouden
gaan en had daarvoor uitgekozen: Trattoria ‘Aimo’

Het bleek een etablissement te zijn van een Nederlander die niet alleen de liefde voor wijn en eten had
meegebracht uit Italië maar ook die voor zijn vrouw. En dat was dus smullen (van het eten uiteraard).
Het eetclubje was wat gewijzigd: in plaats van Arie waren nu bij ons aangeschoven Nel v.d.M. en
Elvira.

Een deel van onze groep nam eerst antipasto als voorgerecht, de rest had aan het bewonderen ervan
genoeg. Daarna kwam de lasagne, saltimbacca en tagliatelle op tafel, rijkelijk natgehouden door
‘primitivo’ (wens van Drees) en in mindere mate water. Na de koffie keerden wij verzadigd
hotelwaarts. We hadden nog een dag films te gaan. Want daar draaide het eigenlijk allemaal om. Hier
dan de resultaten:
Onze film ‘MIRIAM ‘kwam mooi van het doek maar daar bleef het ook bij.
Wel wonnen de volgende films:
Fictie:
1. ‘In de greep van de onderstroom’ van Jef Caelen LOVA
2. ‘Ambachtelijk’ van Tony Jacobs NB’80
3. ‘Ben en het grijze koffertje’ van Auke de Witte NOVA-Noord
Non-fictie: 1. ‘De beleving’ vanPiet de Kreij ZH12
2. ‘Niet van een leien dakje’ van Marijn Mariën NB’80
3. ‘Verleden toekomst’ van Rika Houthuijsen NB’80
Laureaat:
‘Tristesse’van groep ‘Mentl5’ ZH12
Het zit er weer op; hard aan het werk voor volgend jaar.
Niek, met dank aan Jenny voor de foto’s
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Voordat Peter de leiding van deze avond op zich neemt, heeft Drees enige droevige mededelingen.
De gezondheid van Bernard gaat bijzonder hard achteruit.
Jan Aartman is gevallen met de fiets en zodanig aan zijn been gewond geraakt ,dat hij op deze avond
verstek moet laten gaan.
Verder was het een Laat maar zien avond die klonk als een klok!
Ron heeft 2 korte films meegenomen.
De film Magic Maastunnel en La cabine pendule.
Ron wil graag, zo nu en dan, zijn eigen stijl doorbreken.
Door middel van het spelen met beelden van de
fietsmaastunnel in Rotterdam, de muziek van Pink
Floyd, plus veel montagetrucs, kregen wij een leuke film
te zien. Hij kreeg hiervoor m.n. complimenten voor zijn
creativiteit. La cabine pendule was een impressie van
kunstzinnige beelden en geluiden. De film maakte een
vervreemding zichtbaar. Kort en ook boeiend!
Film nummer 3 van Frits bracht ons razendsnel naar
de werkelijkheid van de Tour de France!
Deze begon in 2015 in Utrecht en de fietsers reden
o.a. ook 10 minuten door Gouda.
Frits comprimeerde dit in samenwerking met wat NOS
beelden tot 3 minuten. Echt leuk om naar te
kijken.

Rob de Weger laat zijn film Glasfusion, welke
hij al eens eerder heeft vertoond in een
beginfase, nu in volle glorie zien! Het is een
prima film geworden van een kunstenares die
met plat glas haar ontwerp “Feest van de geest”
stapje voor stapje zichtbaar maakt. Geloof mij,
”Dat is een hele kunst”.

Ben heeft een documentaire met de titel:
Hoe heeft men dat in vredesnaam kunnen bouwen”?
Hij volgt een bouwplaats in Gûedelon in Frankrijk, waar
men een kasteel bouwt met middelen uit de 13e eeuw. Wat
een opgaaf! De mensen die aan dit project werken dwingen
respect af! Ben heeft er een prachtig document van
gemaakt!
Drees laat de film Snoei zien, waar hij nog volop
mee bezig is. De geluidslaag moet nog volledig
doorgelicht worden. Hij wil graag een reactie van de
leden. Na het draaien van deze film viel er een
enorme stilte. Het is echt een film die binnen komt!
Reactie van Gerrit : “Het is vreemd om te zeggen,
maar dit is de laatste film van Bernard”.
Algemene opmerkingen waren: Het begin is wat
lang; het rauzen met de snoeischaar is een tijdsprong
en dat wringt wat!
Freijja

Flore Pensaert op bezoek.
Flore woont in Lokeren in Belgie en is in de mooie leeftijd van 21 jaar.
Al vanaf jonge leeftijd begon ze zelf met fotografie. Ze studeerde Humane
Wetenschappen en was zowat de enige in haar klas die bedreven was met
kunst. Daardoor was ze een buitenbeentje. Meer nog maakten hoge sensitiviteit
en hoogbegaafdheid haar een buitenbeentje, waardoor ze vaker aandacht geeft
aan taboe onderwerpen! Momenteel is ze Student Audiovisuele Kunsten (met
afstudeerrichting Documentaire, want je moet helaas kiezen) aan de RITCS
(Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound) in Brussel. Ze is bedreven in
meerdere kunstdisciplines: Film, Fotografie, Performance, Schrijven,
Modellenwerk, Beeldende Kunst en heeft veel opgetreden als dichteres en als
acteur in de Kunstbende.
Ze heeft prijzen gewonnen voor haar fotografie en de laatste tijd voor film.

Op het Nova Jonge Filmers festival van 31 augustus ging ze met twee prijzen naar huis en was ze
laureaat. Op het recente NOVA nationale filmfestival kreeg ze de prijs voor beste nieuwkomer.
Terugkerende elementen in haar werk zijn hoop, menselijke interactie en visies, en ook
taboeonderwerpen zoals de grens tussen psychisch gezond-ongezond.
Opvallend is haar jeugdige moed om lastige onderwerpen aan te pakken. Soms zijn haar films
poëtisch, anders gezegd, misschien minder toegankelijk op het eerste gezicht. De dramatische kracht
om het “gewone leven” in al haar facetten te verfilmen is prijzenwaardig. Haar prijswinnende films
zijn reden tot discussie en dat is leerzaam voor filmliefhebbers.
Als jong meisje werd ze veel gepest en was ze eenzaam. Contacten waren er niet of heel spaarzaam,
gelukkig heeft ze zich er bovenuit gewerkt en daar zijn haar films mee gedrenkt. Haar 1e film kwam
toen ze 17 jaar was en gaat over een meisje die door straten en over pleinen loopt waarbij alle mensen
staan als standbeelden. Tot ze in wanhoop neer zijgt tegen een boom en in slaap valt. Op dat moment
komen al de mensen tot leven. Hiermee vertelt ze in wezen haar jeugd.
De 2e film ( Pang Pang ) gaat over een vrouw die wordt mishandeld en haar leven wil beëindigen, zelf
kan ze dat niet. De film in de wolken gaat over haar Opa die dementie heeft en waar ze met haar Opa
en Oma over in gesprek gaat.
Heling is een film over liefde en teleurstelling, deze film heeft ze in drie delen gesplitst waar rouw,
twijfel en kracht tot in uitdrukking komt.
Grensoverschrijdend gedrag gaat over de Me Too beweging, daar heeft ze zelf mee te maken gehad,
hoewel ze niet is verkracht maar wel mee te maken heeft gehad.
De laatste film (Wonder) gaat over de geboorte van een kind wat al was overleden voordat de geboorte
plaatsvind. De emotie komt tot uitdrukking door niet de mensen te laten zien maar wel beelden. In de
voice-over hoor je de man en de vrouw met elkaar praten en de laatste beelden laten de man en de
vrouw weer zien met twee kinderen die daarna zijn geboren in wazige beelden.
Flore is een vrouw die vol emotie zit en daar haar films op afstemt. Evert verzocht aan het eind van de
vertoning aan ieder van ons om in een kring om haar heen te komen staan en wie wat wilde zeggen
kon dat doen.
Enkele van ons hebben haar dan ook
gecomplimenteerd om op deze leeftijd zulke
films te maken maar ook met de wens dat ze in
de toekomst ook meer vrolijke films gaat maken
en niet blijft steken in films met emotie. Hierna
gaf Rob de Weger een rondje wegens zijn
aankomende verjaardag.
Rob de Weger.

In memoriam Bernard Vink

9 maart 1945

13 november 2019

Clubavond 19 november
We hebben een ingelast programma!
Bernard is op 13 november 2019 overleden.
Drees, onze voorzitter, heeft iedereen uitgenodigd om een herinnering of film mee te nemen van
Bernard. Drees doet de aftrap met een praatje, waar hij zijn laatste herinneringen aan Bernard
beschrijft.
Het gaat over de samenwerking met Bernard voor de film Snoei. Hij heeft de film thuis aan Bernard
laten zien. Reactie van Bernard: ”Prachtig” en zijn pretoogjes lichten even op!
Harry herinnert zich een avond dat Bernard voor het laatst op de club was.
Het onderwerp was geluid. De discussie dreigde te verzanden. Bernard stelde toen vragen, die
stimuleerde tot nadenken en de meningen kwamen los. Uiteindelijk werd het een waardevolle discussie
waar Bernard volgens Harry mee wilde zeggen: ” Ga door om het goede antwoord te vinden. Daar is
deze club voor”!

Ben Roete vertelt dat hij Bernard 20 jaar geleden het voorstel heeft gedaan om naar de filmclub
Toverlint te komen. Hij heeft een film meegenomen over een kunstenaar . Bernard heeft die zelf
gemaakt en was er in die tijd niet zo tevreden over. Arie vult aan, dat het eigenlijk een productie van
Wim Kuijsten was. Nadat deze overleed maakte Bernard zijn werk af.
Freijja memoreert haar samenwerking met Bernard. Een samenwerking van 7 jaar die startte met de
film Niets voor Giny! Zij laat de making off zien van deze film, waarna we gezamenlijk besluiten
meteen de speelfilm nog een keer te bekijken.
Bernard was sinds 1998 een trouw lid van onze club Toverlint.
Samen met de mensen van de club films maken, dat was zijn lust en zijn leven!
Hij heeft aan vele producties meegewerkt. Producties die tijdens het clubfestival door een
onafhankelijke jury werden bekeken en soms was er één zo goed dat hij door mocht gaan naar het
regiofestival. Viel de film daar ook in de smaak dan ging deze door naar het landelijk NOVA
filmfestival. Werd de film daar een topper, dan mocht hij zelfs op internationaal niveau worden
bekeken. Dit gebeurde met de film van Toverlint uit 2004: “Gisteren, vandaag en morgen”. Samen met
een groep Toverlinters heeft men toen deze film ook in Zuid-Korea bekeken.
Het regiofilmfestival Zuid-Holland stelde een prijs in voor de meest emotionele prijs van het festival.
Mat Gerritsen, de toenmalige voorzitter van Toverlint won die prijs met de film ”Tot de dood ons
scheidt” ! Later werd deze prijs de Mat Gerritsenprijs genoemd.
Wat was Bernard trots en blij, toen hij met de film “Niets voor Giny” deze prijs won!
In zijn eigen films was het onderwerp emotie altijd belangrijk. “Hoe breng je dat aan de kijker over”,
was een vraag, die hij zichzelf vaak stelde . De films: Niets voor Giny; Vraag mij niet waarom ; Losse
eindjes zijn hier voorbeelden van. Met de film: “ Vraag mij niet waarom” haalde Bernard het
Novafestival!
Het was niet alleen het produceren van een film, wat de aandacht van Bernard had. Het kijken naar
films en het analyseren van een film vond hij net zo leuk en ook belangrijk. Wat is goed of wat is fout
in deze film en hoe kun je dat oplossen? Vooral dat laatste had zijn warme belangstelling!
Je ziet zijn naam vaak bij de aftiteling van andere toverlintproducties staan, omdat hij altijd bereid was
iemand de helpende hand te bieden.
In een club zijn altijd wel problemen! Was het van technische aard, dan kwam Bernard in actie en loste
het met veel plezier op!
Organisatorisch wilde hij ook graag zijn steentje bijdragen. Ik denk dan aan het afgelopen lustrumjaar
2018, waar Bernard met enorm veel enthousiasme zich voor heeft ingezet. Het 1 minuut festival; het
Gouds filmfestival en de officiële feestavond heeft hij met een geweldige drive ter hand genomen en
er met de Toverlinters iets moois van gemaakt!
Bij de NOVA, de landelijke organisatie van de amateurfilmer, was Bernard inmiddels ook een
bekende. In 2018 verzorgde hij met veel plezier de promo van deze organisatie. De Unica werd
immers het jaar daarop in Nederland georganiseerd!
In meer dan twintig jaar had hij veel ervaring opgebouwd wat betreft een film maken en monteren.
Vooral dat laatste kon hem urenlang bezig houden. Dat shot moest op die plek! Hoe dan ook! Het is
een kwestie van kijken en doorgaan! Dat wilde hij graag overbrengen! Heb je niet het goede shot dan
moest je het alsnog maken!
Vele medewerkers van zijn films weten, dat er dan nog een keer uitgerukt moest worden om dat ene
shot te maken.
Waren de shots dan allemaal op de goede plek, dan kon Bernard uren doorgaan om de film te verfijnen
en krachtiger te maken in de montage.

En dan ineens is het voorbij!

Op 21 november 2019 was de uitvaart van Bernard.
Er waren ongelofelijk veel mensen waaronder heel veel Toverlinters!
Tijdens de dienst was er van Toverlint een collage van het filmwerk van Bernard te zien.
Wat zullen wij onze lieve vriend en altijd helpende hand enorm gaan missen!
Freijja
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Vooraf heeft Harry nog een mededeling dat er een groep Toverlinters verwacht wordt op 14 januari
2020 bij de club Erza in Roozendaal. Wie gaan ermee? Genoteerd worden: Arie, Freijja en Wil.
Vandaag komt Ellen Pattenier, keramist, de films
bekijken, die enige weken geleden in haar atelier
zijn gemaakt!
Deze groepsactiviteit heeft voor 7 filmpjes
gezorgd.
De leiding van deze avond heeft Evert en hij
vraagt Ellen aan het einde van de films haar
gemotiveerde keuze voor één film kenbaar te
maken.
Ellen maakt objecten van klei. De klei is
Porseleinklei, welke maar 20 % krimpt.
Evert bijt de spits af met een verrassend
effect. Al draaiende zie je de beelden.
Leuk gevonden!
Maar……de opdracht is om de film in 9
shots te maken. Dat is beslist lastig en de
meesten hebben zich daar dan ook niet
aan gehouden!
Rob de Weger wel. Hij heeft een
duidelijk instructieve film gemaakt.

De groep van Ben heeft veel meer shots gebruikt. Er staat ook mooie muziek onder.
Tamis heeft een promo voor Ellen gemaakt vanuit de zaak waar Ellen exposeert in Rotterdam.
Niek heeft een mooie film met mooie beelden, maar hij is niet af.Hij had wel het voordeel dat hij
opnamen heeft uit 2 sessies.Hij vond het desondanks moeilijk, die beperking van 9 shots.

Drees deed mee met versnelde beelden en ook
achteruit!
Ron bedacht dat je de shots ook over elkaar kan
leggen.Heel origineel! De beelden waren niet
zo duidelijk, maar de muziek van Philip Glass
maakte veel goed.
Piet is verrast door de verschillende
benaderingen.
Hij mist de passie (beleving) van Ellen met
haar werk. Jammer, want zo’n onderwerp
verdient degelijk werk. Je moet beginnen met
een goed uitgewerkt idee.
Duidelijk is dat dit soort zaken juist een goede voorbereiding vereist. Je krijgt anders het probleem,
welke je ook bij de Vlist film hebt. Je loopt elkaar in de weg.
Ellen besluit alle films te laten afdraaien in haar atelier! Zij kan geen keuze maken.
Een boeiende avond ! Bedankt Evert en Ellen!
Daarna kijken we nog 2 films van Niek. De film van Adrie Moerings van heel lang geleden en wat
recenter de film van Arie Bouter. De man van de torens! Mooi om weer eens te zien!
Tot besluit een oproep van Arie voor de film vergeten kinderen.
Er zijn nog 4 notabelen nodig. Jan en Wout geven zich op.
De jongen van 18 jaar kan wellicht de kleinzoon van Wout zijn.
Freijja

