
Nationale NOVA-manifestatie 2004
Door Leo Baeten.

In het weekend van 30 en 31
oktober werd de Nationale
NOVA Manifestatie 2004 geor-
ganiseerd. In het sfeervolle
Stadstheater Zoetermeer ont-
moetten vele filmers en belang-
stellenden elkaar twee dagen
om plezier te beleven aan de
films die door de Aangesloten
Organisaties van de NOVA wer-
den genomineerd. Sedert 1991
wordt de Manifestatie steeds
door een andere Aangesloten
Organisatie georganiseerd
onder het motto: 'de NOVA
komt naar je toe'. Deze keer was
Zuid-Holland I (ZHI) verant-
woordelijk voor de organisatie
na in 1998 al eerder met dit
bijltje gehakt te hebben. Mat
Gerritsen, voorzitter van ZH I,
memoreerde in zijn voorwoord
in het programmaboekje dat
er sindsdien veel veranderd is.
Hij dacht daarbij vooral aan de
techniek van het filmen. Maar
wie had tien jaar geleden kun-
nen denken dat voor informa-
tie en communicatie van e-mail
en website gebruik zou worden
gemaakt! Natuurlijk is er in
het afgelopen decennium qua
techniek veel veranderd, maar
wat gelukkig niet veranderde
was het enthousiasme van de
vele medewerkers die van deze
Nationale NOVA Manifestatie
een feest hebben gemaakt.
De Nationale Manifestatie is
landelijk het hoogste podium
waar amateurfilms vertoond
kunnen worden en dat vraagt
om een ambiance en een opti-
male techniek om daarmee
alle films goed tot hun recht
te laten komen. Daarvoor had
het organisatiecomité prima
gezorgd! De sfeervolle zaal
maakte het film kijken tot een
genoegen, het toneel was leuk
ingericht met een door Niek
van Oostenbrugge vervaar-
digd decor dat geïnspireerd
was op het NOVA-logo en de
catering verliep zonder strub-

belingen. Het belangrijkste was
natuurlijk wel dat het NOVA
projectieteam voor een foutloze
projectie zorgde.

Amateur-filmers zijn geschied-
schrijvers
De Nationale NOVA Manifes-
tatie 2004 werd officieel
geopend door de heer
B. Emmens, wethouder Kunst
en Cultuur van de gemeente
Zoetermeer. In zijn toespraak
wees de wethouder er op dat
amateur-filmers o.a. van belang
zijn als geschiedschrijvers.
Zij leggen gebeurtenissen
vast waarvoor de professio-
nele filmers normaliter geen
belangstelling hebben. Om dit
stukje geschiedschrijving te
laten zien kreeg de wethouder
een DVD met daarop films
over Zoetermeer in de laatste
25 jaar. Om te laten zien dat
amateur-filmers ook meer doen
dan alleen geschiedschrijving
kreeg de wethouders daar-
naast ook een DVD van de film
'De Eksterhof, laureaat van de
Nationale NOVA Manifestatie
2003.

Week van de
niet-professionele film
Onder het motto "de week
van de niet professionele film"
organiseerde ZH I in de week
voorafgaande aan de Nationale
NOVA Manifestatie diverse acti-
viteiten om een nieuw publiek
én gemeentelijke en provinciale
instellingen te laten zien dat
amateurs best interessante
films maken. Hiertoe organi-
seerde ZH I lezingen, inloop-
avonden bij clubs, filmvoorstel-
lingen én stimuleerde met als
thema "u's my life" de productie
van korte films door middel-
bare scholieren. Dit project is
nog niet afgerond maar op de
Manifestatie waren al enige
veelbelovende resultaten te
zien. Mogelijk heeft dit project

tot gevolg dat weer een aantal
jeugdigen zich bij filmclubs
aansluiten. Overigens denkt
ZH I niet dat door deze "week
van de niet-professionele film"
het ledenbestand van de NOVA
toeneemt. Wel wordt gehoopt
de naam NOVA te promoten,
en de amateurfilm te ontdoen
van het beeld "goed bedoeld
maar klungelig".

De films
De films werden beoordeeld
door een jury bestaande uit
Bianca van Gelderen (ama-
teur-filmster), Guido Haesen
(Luxemburg, amateur-filmer),
Wim Nummerdor (ama-
teur-filmer), Herman Ottink
(voormalig cameraman en
opname/productieleider bij
de NTS/NOS/NOB) en Gerard
Swets (amateur-filmer). Uit de
aantekeningen van de vijf jury-
leden stelde Henk Siekmans,
geassisteerd door zijn vrouw
Tineke, de juryrapporten
samen. Jan Schoonen, de secre-
taris van de Jury Coördinatie
Commissie, zorgde voor kopie-
en van de juryrapporten voor
deelnemers en bezoekers.
Voor de Nationale Wedstrijd
waren tijdens de voorselecties
in de regio's in totaal 46 films
genomineerd. Het aantal films
verschilde nauwelijks met
voorgaande jaren maar de
gemiddelde projectietijd was
veel korter. Dit had als plezieri-
ge bijkomstigheid dat in tegen-
stelling tot de laatste jaren alle
genomineerde films vertoond
konden worden. Vanwege
de beschikbare projectietijd
had de organisatie echter wel
moeten besluiten de makers
niet meer voor het voetlicht te
halen. Dat was jammer maar
een onvermijdelijke maatregel
om alle genomineerde films
te vertonen. De juryrapporten
werden als vanouds publie-
kelijk voorgelezen en wie de



Urboin Appeltans heeft de laureaat in ontvangst genomen voor

de speelfilm "Prinsje".

maker(s) waren was op het pro-
jectiescherm te zien.
De jury kende gouden medail-
les toe aan DE TERUGKEER van
Vladimir Murtin en André van
der Hout, MIJNE VRIENDEN van
Cineastengroep Maaskant en
PRINSJE van Urbain Appeltans
en Jo Bouvrie. Verder werden 10
zilveren en 21 bronzen medail-
les uitgereikt en kregen 12
producties een eervolle vermel-
ding. Voor de palmarès wordt
verwezen naar de tabel. Met
drie gouden medailles bleef het
tot het laatste moment span-
nend welke film laureaat van de
Nationale NOVA Manifestatie
2004 zou worden. Het werd de
hartverwarmende speelfilm
PRINSJE.

De film gaat over een wat oude-
re man die verliefd is op zijn
even oude buurvrouw. Hij stelt
alles in het werk om haar hart
te veroveren en gaat daarbij een
leugentje om bestwil niet uit de
weg. In het juryrapport staat o.a.
te lezen:
"De geanimeerde titel zet de kijker

al direct op het puntje van zijn

stoel. Voeg daarbij het mooie exposé

van de hoofdrolspelers en zie: er

ontspint zich een bijzondere vertél-

ling. Het verhaal heeft een lineaire

structuur, is heel rustig van opbouw

en uitwerking, kent een paar wen-

dingspunten, gevolgd door een leuk

plot. De vertelling oogt traag, maar

past juist daardoor uitstekend in de

setting van de oudere mensen en in

die van de schildpadden. De opbouw

is zeer zorgvuldig en met een mooie

rollen van de acteurs; ze passen heel

goed in deze Roald Dahl vertelling".

Naast de 34 medailles én de
laureaat van de Nationale NOVA
Manifestatie 2004 kende de
jury ook een drietal bijzondere
prijzen toe voor resp. de beste
cameravoering (beschikbaar
gesteld door Herman Ottink),
het beste scenario (beschikbaar
gesteld door de regio ZH I) en de
beste nieuwkomer (beschikbaar
gesteld door Jan Schoonen).

UNICA medaille voor
Gerrit van Doornen
De Nationale NOVA manifesta-
tie is ook de gelegenheid waar
de NOVA de UNICA medaille
uitreikt aan een lid die zich
meer dan verdienstelijk heeft
gemaakt voor het amateur
filmen. Dit jaar was de keuze
gevallen op Gerrit van Doornen.
Gerrit heeft altijd voor de ama-
teur-filmer klaargestaan. Zo

verhuurde/leende hij jarenlang
projectieapparatuur voor de
districtsfestivals. Hij was jaren-
lang voorzitter en motor van
de videoclub uit Zoetermeer en
heeft in het verleden veel werk
verzet om de NOVA tot bloei te
brengen c.q. te laten voortbe-
staan. Gerrit is geaccordeerd
jurylid en jureerde enkele malen
in de Nationale Wedstrijd. Hij
was ook lange tijd werkzaam in
"het vak" en verkocht o.a. het
zeer bekende en nog steeds in
gebruik zijnde "glass screen"
voor het overzetten van smal-
film op video.

Afscheid van Piet van Eerden
Tijdens deze Nationale NOVA
Manifestatie werd officieel
afscheid genomen van Piet van
Eerden als voorzitter
van de NOVA. Tijdens
het traditionele diner-
dansant op zaterdag-
avond was hij reeds
overladen met mooie
woorden én cadeaus.
Zo ontving hij van
Herman Ottink een
home made voor-
zittershamer met
inscriptie omdat hij
tijdens zijn veertien-
jarig voorzitterschap
van de NOVA nooit
een voorzittershamer had hoe-
ven te gebruiken.
Remmet Ouwejan overhan-
digde hem, eveneens uit eigen
atelier, in gemengde technie-

ken uitgevoerde kunstwerkjes
en Hay Joosten (audiovisueel
consulent Limburg) reikte
hem het eerste exemplaar
uit van het boekje over het
Undergroundproject waarvan
Piet deel uitmaakte van het
organisatiecomité.
Zondagmiddag werd Piet voor
het front van de troepen nog-
maals in het zonnetje gezet.
Zijn opvolger Ruud van der
Horst benoemde hem tot ere-
voorzitter. Aansluitend reikte
de heer B.B. Schneiders, burge-
meester van Heemskerk, Piet
een koninklijke onderscheiding
uit. Piet was zeer verrast en
mag zich nu Ridder in de Orde
van Oranje Nassau noemen.
De vele loftuitingen voor Piet
waren meer dan verdient. Hij

Burgemeester B.B. Schneiders fel Keert Piet van

Eerden met zijn Koninklijke onderscheiding.

was de motor achter de grote
bloei van de NOVA in het laatste
decennium en gaf haar de hui-
dige structuur. Met het afscheid
van Piet komt het einde aan een
tijdperk. Het is te hopen dat zijn
opvolgers de door hem uitge-
zette koers blijven volgen en de
NOVA kunnen laten bestaan als
een bloeiende vereniging voor
de amateur-filmers.

Tot slot
Heel wat mensen uit de regio
ZH I hebben zich samen met
het NOVA-bestuur ingespan-
nen voor een sfeervol festival.
Zonder de vele medewerkers
en medewerksters tekort te
willen doen een pluim op de
hoed van het organisatiecomité:
Ruud van der Horst (voorzitter),

spanningsopbouw. Mooie karakter- Gerrit van Doornen ontvangt de UNICA-medaille van Ruud van der Horst. Mat Gerritsen (vice-voorzitter),



Willemien Rotteveel (secretaris),
Gerrit van Doornen (lokale en
financiële organisatie), Wim
Filippo (secretariaat), Wim Drost
(penningmeester), Piet van Eerden
(advisering), Jan van der Schans
(coördinatie medewerkers) en
John Riegen (webmaster). Niet
onvermeld mag blijven het NOVA-
projectieteam dat zorg droeg voor
een prachtige vertoning: Bouke
Jasper, Cor van der Plaat en Kees
Tervoort. Last but not least zijn wij
onze sponsoren erkentelijk voor

hun steun waardoor dit festival
georganiseerd kon worden. De
Nationale NOVA Manifestatie 2004
werd mede mogelijk gemaakt
door financiële bijdragen van VSB
Fonds, Floravontuur, AVTM (impor-
teur EiM), Gemeente Zoetermeer,
Prins Bernhard Cultuur Fonds,
Stichting Beeldende Amateur-
kunst, Nederlandse Aardolie
Maatschappij en Fonds voor
Amateurkunst en Podiumkunsten.
Wanneer en waar de Nationale
NOVA Manifestatie 2005 zal plaats-

vinden is op dit moment nog niet
bekend. Zeker is wel dat de FAA
NH'63 haar schouders onder de
organisatie zal zetten.

NOVA website
De NOVA website is te bereiken via
www.novafilmvideo.nl. Wanneer
de site wordt benaderd via de pro-
vider Wanadoo, komt men op de
oude site. Deze wordt niet meer
ge-updated. Er kunnen ook geen
verwijzingen meer op worden
geplaatst.


