
DISTRICTSWEDSTRIJD NH '63.
Op 19 april j.l. kwamen in de Stadsschouw-
burg te Den Helder de leden van de bij NH'63
aangesloten filmclubs bijeen om hun jaarlijkse
districtswedstrijd te houden. Tevens vond er
een selectie voor de Nationale Wedstrijd 1S68
plaats.
De organisatoren - de Helderse Smalfilm Club
- hadden het goede idee om iedere film door
een charmante lady-speaker te laten aankon-
digen, hetgeen de wachttijd tussen twee films
in bekortte. Wellicht een idee voor het komen-
de NOVA Filmfestival!
Nu de films. Uiteraard was de projectie toe-
vertrouwd aan de NOVA-Technische Commis-
sie onder leiding van Frans van Burkom, het-
geen betekende dat de films in een vlot tempo
werden vertoond, een enkele a-synchroniteit
- die helaas niet te voorkomen was - daarge-
laten. De Trap van Cees Druijven haalde 6,1.
Vissen op de Wadden van de heer Schurink
uit Amsterdam was een goede sfeertekening,
maar miste de kwaliteiten om met een hoger
cijfer dan 4,5 uit de bus te komen. Uit Aals-
meer kwam Sprookje en werd met 5,7 beoor-
deeld. Sport in close-up was de tweede film
van Cees Druijven en haalde 5,8. Misschien
was dit lage cijfer een gevolg van de a-syn-
chroniteit, die bij de projectie ontstond, maar
het lijkt mij dat de jury daar wel rekening mee
zal hebben gehouden. De heer Tromp uit
Aalsmeer vertoonde zijn film De Cirkel en
verdiende daarmee een 6,1. De heer Hobijn
uit Amsterdam maakte een poppenfilm en
werd met de eerste prijs en de wisselprijs van
NH'63 onderscheiden. Voor geen goud is een
film waaraan 4 jaar door het echtpaar Hobijn
is gewerkt en was veruit de beste film van de
wedstrijd. De jury - bestaande uit de heren
Wildschut, Vet en v. Wijngaarden - kende een
8,3 toe. ,Neemt mij in der hand' van de heer
Hoogland haalde 6,6; Kronen en bruggen van
de heer Reperman 5,2; Misverstand van de
heer van Dral 6,2; Portret van P. Admiraal
van de heren Geus en Van Engen uit Zaan-
dam 6.5; TV-spot van de heer Tromp uit Aals-
meer 6,8; Toros van Kees Ruiter 5,9; Bosrand
van de heren Landsheer en Dijkstra uit Zaan-
dam 6,8; Kristal-Aria van de heer Hobbelink
uit Den Helder 5,2 en als laatste de enige
super-8 film: Honi soit van de heer Duivens
5,3.
Hoewel de prominenten uit het district NH'63
dit jaar ontbraken, was het toch verheugend
te constateren dat in NH'63 wordt gefilmd, ge-
tuige het grote aantal inzendingen bij de dis-
trictsvoorselectie.
De films Portret van P. Admiraal en ,Neemt
mij in der hand' werden met een derde prijs
onderscheiden, Bosrand en TV-spot met een
tweede prijs, terwijl Voor geen goud de eerste
prijs en de wisselprijs ontving. Voorts werd
aan bovenstaande prijswinnaars het NOVA-
certificaat uitgereikt.
(Gegevens voor dit verslag werden ontleend
aan De Schaar, van de smalfilmclub ,De Vlin-
der' uit Alkmaar.) •


