
Het Oude Nef te Bei-gen

N A T I O N A A L C O N G R E S

26-27 MEI — BERGEN N.H.

Waagtoren te Alkmaar

DeAlkmaarse Smalfilmclub

,40+' prijst zich gelukkig,

dit evenement voor smal-
filmers te kunnen organise-

ren in ,de parel van Noord

Holland', zoals Bergen dik-

wijls genoemd wordt.

Wij wisten beslag te leggen
op één der beste congres-

gelegenheden van Neder-

land: ,de Rustende Jager'.

Hard wordt er gewerkt om

U een paar onvergetelijke
congresdagen te bereiden.

Vanzelfsprekend rekenen

wij dan ook op ieders komst!



Van de gastheer ontvingen wij de volgende brief:
Is het schrijven van een opwekking tot het bijwonen van het Nationale Congres van Smal-
filmers, dat dit jaar door de Alkmaarse Smalfilmclub 40+ in Bergen wordt georganiseerd,
nog wel nodig?
Gezien de resultaten van vorige jaren, die een steeds toenemend aantal congresgangers te
zien gaven, is het beantwoorden van deze vraag haast overbodig.
Naast het zakelijke, wat nu eenmaal onvermijdelijk aan ieder Congres vast zit, wordt het
nodige gedaan voor verstrooiing van de deelnemers.
Het hoogtepunt vormt ongetwijfeld de bekendmaking van de prijswinnaars en de vertoning
van de bekroonde films, waarvoor velen lange tijd ingespannen bezig zijn geweest om het
beste te brengen, wat uit zo vele smalfilmamateurs naar voren is gekomen en waarvoor in
verleden ook internationaal waardering werd ondervonden.
Maar meer nog dan deze vaste congrespunten is de sfeer, die er heerst een ongezien
programmapunt, waarmee het Congres staat of valt. En deze sfeer, gebracht door alle deel-
nemers van heinde en ver, is tot nu toe steeds aanwezig geweest, en zal, naar wij hopen,
ook dit jaar weer een grage ongeziene gast zijn.
Ik hoop dan ook, dat de organisatoren van dit jaarlijkse filmfestijn bij uitnemendheid hun
moeite beloond zullen zien met een record aantal deelnemers. H.B. Helleman,

Voorzitter 40+

P R O G R A M ME A
van het N O V A - C O N G R E S op 26 en 27 MEI 1956

in de ,Rustende Jager' te Bergen-N.H.

Georganiseerd door de Alkm. Smalfilmclub 40 -\-
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ZATERDAG 26 MEI 1956:

Van 14 uur af: Ontvangst congressisten.
14 -17.30 uur: Aankomst deelnemers 40^ sterrit in de Rustende Jager.
15 uur: Jaarvergadering van de gedelegeerden in de Dancing.

Voor dames en overige congresbezoekers bestaat de gelegenheid in de
bioscoopzaal een voordracht met lichtbeelden te bezoeken van de bekende
Bergense Kunstschilder Matthieu Wiegman.

18 uur: Borreluur in de Dancing. Aan de vleugel Ab Blaauboer met ritmische
begeleiding. Prijsuitreiking 40+ sterrit.

19.30 uur: Diner in de voorzaal, daarna in de dancing gezellige feestavond met
medewerking van: het bekende dans- en showorkest van Freddy Huil
Scott en Black, komisch caicade-act
Frans van Dusschoten, imitaties.

02 uur: Sluiting.

ZONDAG 27 MEI 1956:

10.30 uur: Smalfilmforum in de serre of een bezoek te Bergen aan Zee aan het
Zeeaquarium.

12.30 uur: Noord Hollandse koffietafel in de dancing met als gast:
Kees Stet uit lerswoud.

14 uur: Prijsuitreiking van de bekroonde films in de bioscoopzaal, aansluitend
vertoning van een programma uit de bekroonde films.

18 uur: Sluiting van het congres 1956.



Het NO VA-Congre$ te Bergen N.H. 26-27 mei a.s.

Eindelijk komen dan de lang verbeide congresdagen in 't zicht, dit jaar later dan gewoonlijk,
waardoor het verlangen naar een vrolijk weerzien van oude filmkameraden tijdens een on-
gedwongen-gezellig week-end, en de spanning over de wedstrijduitslag des te groter wordt.
Een tipje van de sluier oplichten over de deelnemende wedstrijdfilms kunnen wij natuurlijk
niet; wél echter kunnen we u een en ander verklappen over wat u te wachten staat op 26
en 27 mei in en op weg naar Bergen.
,In Bergen?' denkt u, ,wel, natuurlijk de gewone gang van zaken'.
Inderdaad, van het officiële protocol kunnen wij niet afwijken; de ,versieringen' ervan ech-
ter hebben wij in handen gelegd van alleszins capabele en actieve lieden, die hersens noch
benen sparen in 't uitdenken en volvoeren van allerlei attracties en kleine attenties, welke
mede dit congres zullen maken tot één, waaraan u steeds met genoegen zult terugdenken.
Wanneer u per trein komt, kunt u, uit het station Alkmaar komend, recht daar tegenover
in de bus naar Bergen stappen, die op elke trein aansluiting geeft, en die u in 10 min.
naar Bergen brengt.
Wanneer u uitstapt bij de Stationsstraat bent u in 2 minuten in ,de Rustende Jager' waar
alles zich afspeelt, en dat geheel voor de ,buitenwereld' wordt afgesloten.
Daar is - nadat u eerst bij de ontvangstcommissie een officieel brevet van beëdigd congres-
sist op de borst is gespeld - om 3 uur de vergadering in de dancing.
Interesseert u dit niet zo bar? Spijbel en knijp uit naar de misschien ,efkes' interessantere
lezing-met-lichtbeelden welke Matthieu Wiegman, de alom bekende Bergense kunstschilder,
tezelfdertijd houdt voor de ,spijbelaars' en de dames-congressisten in de bioscoopzaal.
De tussentijds binnendruppelende congresgangers kunnen vast een kopje thee nuttigen in de
waranda - of bij mooi weer, dat wel besteld is, - op het terras.
Om 6 uur hopen we dat voorzitter Van Eldik de laatste klap met de hamer geeft en de af-
gevaardigden ter vergadering in de gelegenheid stelt even de benen te strekken. We gaan een
lekker borreltje pakken, West-Fries versierd, met op de achtergrond een zacht muziekje.
Inmiddels snellen de obers in de voorzaal af en aan, om alles voor het diner in gereedheid
brengen. (Ter geruststelling van de vegetariërs: er groeien tegen die tijd al brandnetels in
het Berger bos).
Hierna richten we de zoeker weer op de dancing, waar een avond vol attracties, met me-
dewerking van internationaal bekende artisten, ons wacht, en een gezellig orkestje onze
benen op de vloer zal houden tot in de kleine uurtjes!

FADE OUT
Zondagmorgen vroeg uit de veren: voor de smalfilm-leergierigen zit om half elf het film-
forum gereed in de serre om hun geestelijke honger op dit gebied te stillen. De ,volleerden'
en de dames kunnen de auto van man-lief of een bus pakken tegenover de Rustende Jager
naar Bergen aan Zee om een bezoek te brengen aan het zee-aquarium (met als extra at-
tractie een lichtgevende tamme haai) en daarna een kopje koffie drinken aan zee.
Om half één hopen wij weer aan tafel te gaan, om alle eer te doen aan de West-Friese
koffiemaaltijd, die opgeluisterd zal worden door hoog bezoek.
Dan om 2 uur het hoogtepunt van het congres: in de bioscoopzaal de prijsuitreiking en ver-
toning der bekroonde films, waarna officiële sluiting van het congres 1956.
Dit alles hangt u dus boven het hoofd in Bergen; ,maar nu op weg naar' zult u vragen.
,Wat zal me gebeuren: auto-panne of een knappe-lifster-met-mooie-benen? Als ik maar eerst
in Alkmaar onder rook(reuk) (doorhalen wat niet gewenst wordt) van de 40+ ben, dan
is het zaakje gepiept'. Mispoes! Althans voor hen, die met een auto komen.
Wij hadden in 't hoofd u een klein, maar genoeglijk en sportief obstakel in de weg te
leggen in de vorm van

een eenvoudige sterrit van hoogstens drie kwartier, tussen Alkmaar en Bergen



Neen, u hoeft niet bevreesd te zijn, dat dit een zodanig inspannende kwestie wordt, dat u
geen hersens meer overhoudt voor de vergadering, of benen voor een dansvloer! Het ge-
heel is erop gericht een gezellig, sportief intermezzo te vormen om u vast in de stemming
te brengen, uw geest te ontspannen en om en-passant iets van de omgeving en het historisch
schoon van Alkmaar te leren kennen.
Dat wij, vanwege de eenvoudige opgave, rekenen op vele foutloze ,parkoerzen', bewijst het
,eigenhandige' klassementsproefje-zonder-auto-tot-slot, dat feilloos de winnaar zal aanwijzen.
Dat wij rekenen op een gesmeerde sterrit-op-wieltjes, bewijze het feit, dat de organisatie
hiervan berust bij doorgewinterde R.A.C.-West-Rally-rijders en -organisatoren, die wij in
onze gelederen tellen.
Dat wij rekenen op veler, - eigenlijk op aller - deelname is wel 't meest vanzelfsprekend
van alles. De prijsuitreiking geschiedt tijdens het borreluurtje; bovendien ontvangt elke deel-
nemer een aardige blijvende herinnering aan deze 40+ sterrit. Het inleggeld bedraagt vier
kwartjes; de kosten kunnen dus geen bezwaar vormen; evenmin de tijd, want, zoals reeds
eerder gezegd: duur van de rit ongeveer drie kwartier; tijd van binnenkomst van 14 tot
17.30 uur in de ,Rustende Jager' te Bergen.
Ongeacht dus of u al of niet vergadering of lezing wilt bijwonen, óf dat u pas tegen de
borrel denkt te verschijnen: alle auto-rijdende-NOVA-isten kunnen meedoen; met een kleine
variant op die bekende weg tussen Keulen en la ville Lumière:

Tussen Alkmaar en ,de Rus'
Ligt de sterrit 40 plus.

Nadere bijzonderheden over deze rit krijgt elke deelnemer hieraan, een paar dagen voor
het congres, gelijk met de overige congres-paperassen, thuis gestuurd.
Wij verzoeken ieder tijdig, d.w.z. vóór i mei zijn deelnemerskaart ingevuld in te zenden en
gelijktijdig zijn verschuldigde gelden over te maken.
Denkt u er wel aan: Bergen is een zeer gezocht toeristen-centrum, waar het ,seizoen' met
Pinksteren reeds begint. Aan hen, die zich na i mei opgeven kunnen wij dus geen logies
garanderen.
Ook zij, die alleen de filmmiddag kunnen bijwonen, raden wij aan bijtijds hun plaats door
middel van de aanmeldingskaart te bestellen; wij verwachten een grote toeloop en onze
bioscoopzaal is wel ruim, maar niet rekbaar.
En nu is het wachten op u!! H.E. Haverkamp-Lebbink,

Secretaresse 40+


