
Nationale Filmwedstrijd 1942.
Zeer tot ons genoegen kunnen wij thans berich-

ten dat hiervoor 24 inzendingen genoteerd konden
worden, hetgeen onder de huidige omstandigheden
een mooi resultaat is. De afdeeling Juniores was
het sterkst bezet, terwijl het gros der inzendingen
uit 8 mm films bestond.

De beoordeeling door de jury gai het volgende
resultaat:

Afd. Juniores.

Klasse A: Speelfilms.
Ie prijs: niet toegekend.
2e prijs-, „Liefde's Dwaasheid" van A. de Groot,

Den Haag. 8 mm.
3e prijs: „Ontnuchtering" van Trio Eindhoven. 8 mm.

Klasse B: Documentaire films.
Ie prijs: niet toegekend.
2e prijs: „Van Heide, Bosch en Vennen", van

Jhr. Ch. Six, Eindhoven. 16 mm.
2e prijs: „Van Elsje en Snifmans" van A. Beeftinck,

Arnhem. 16 mm.
3e prijs: „Het boek en zijn bewerking", van

B. J. Peterson, Rijswijk. 16 mm.
Eervolle vermelding-. „Groeiende Kristallen", van

E. Schadek, Amsterdam. 16 mm.

Klasse C: Absolute en Fantasie-films.
Geen inzendingen.

Klasse D: Truc-films.
2e prijs: „de Kleuterklas van Tante Jet", van

N. Schuier, Arnhem. 8 mm.

Afd. Seniores.
Klasse A: Speelfilms.
Ie prijs: niet toegekend.
2e prijs: „Reactie" van F. Eulderink, Enschede. 8 mm.
3e prijs: niet toegekend.

Klasse B: Documentaire films.
Ie prijs: „Meizoentje" van A. Carré, Hlllegersberg.

16 mm.
2e prijs: „Schetsboek" van A. Carré, Hillegersberg.

16 mm.
3e prijs: niet toegekend.

Klasse C: Absolute en Fantasie-films.
Ie, 2e en 3e prijs niet toegekend.
Eervolle vermelding: „Onwaarschijnlijke Waar-

schijnlijkheden", van F. Eulderink, Enschede.
8 mm.

Klasse D: Truc-films.
Geen inzendingen.

De Wisselprijs
kon ditmaal niet worden uitgereikt. Deze blijft dus
voor weder l jaar in het bezit van de afdeeling
Den Haag.

Voor een korte bespreking der films, verwijzen
wij naar het afzonderlijke artikel van een der
jury-leden op pag. 64.

Het jury-lid, de heer Mr. S c holt e was, zeer tot
zijn en ons leedwezen door ziekte verhinderd de
zitting bij te wonen. Voor hem viel de heer
Z o m e r s c h o e in.

De winnaars zijn reeds tevoren door ons ver-
wittigd. Van deze plaats wenschen wij hen nog-
maals van harte geluk met het behaalde succes.
De prijsuitreiking zal plaats hebben tijdens de
jaarvergadering te Amersfoort op 7 Juni a.s.

Over het Nationaal Programma zullen t.z.t. nog
nadere mededeelingen volgen. Vermoedelijk zal
het niet mogelijk zijn dit nog vóór de zomermaan-
den te doen circuleeren en hiermede zal dan tot
het begin van het nieuwe seizoen in September
gewacht moeten worden.

De Algemeen Secretaris,
Ir. A. F. E. JANSEN.


