
Coma back - O,J» Laan, Voorburg
In groeven gevangen - Barend de Vries, Rotterdam
Terreur op recept - A.G,, Werkman, Vlaardingen
Altijd - Anke en Ben Teeninga, Leiderdorp
Doodlopende uieg - LAS, Kaatsheuvel
Motivatie - Hans van IMierop
Parel zonder glans - Filmgroep Toptiek, Zuidlaren
Het beste - J.UI.M. Vaessen, Hoensbroek
Interpretatie - T. Hobbij, Noordwijkerhout
liet slakkeleven - T. Schütz, Amsterdam.

De bezoekers kozen de film "Terreur op recept" van A.G. Werk-
man uit Vlaardingen, uit als de beste,,
Deze film uas in breedbeeld opgenomen en werd vlekkeloos gepro-
jekteerd. Naar mijn mening voor het eerst in de geschiedenis
van de NOVA.

Als algemene teneur kunnen we opmerken dat de films langer
worden., De gevestigde mening, dat we in Nederland geen speel-
films kunnen maken, uerd dit jaar in Ede onderuit gehaald.
De medewerking van de direktie van de Reehorst was als vanouds.
Ook de leden van de UAF uit Wageningen waren van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat in de weer om te bevestigen dat zorg
voor je vrienden bij hun groot staat geschreven.
Frits Raaymakers paste zijn scorebord vlot aan in overeenstem-
ming met de toename van juryleden en films. Hulp kreeg hij van
distrikt Zuid I (Limburg) door het ter beschikking stellen van
hun scorebord.
Gerard Messemaker veilde als een vakman de ingebrachte overtol-
lige filmspullen.
Een aantal distrikten hadden hun aktiviteiten op de feestavond
gericht op het maken van geld ten behoeve van de NOVA.
De buikdanseressen van distrikt Centrum waren een soepele en
visuele trait d'union tijdens een geslaagd feest, waaraan een
rekord aantal bezoekers deelnamen.

Hetzelfde kunnen we zeggen van het UNICA-congres dat van 20 tot
2'3 augustus in Aken werd gehouden,, Nog nooit waren er zoveel
PJQVA-leden, die geheel of gedeeltelijk de UNICA gezamenlijk be-
leefden» Zij waren in staat 120 films te bekijken van 25 landen
uit de gehele wereld.
De nederlandse inzending werd goed ontvangen en bestond uit:

Twilight Zone - Hans V/een
De Hooi - Jan van UJeeszenberg
Retour - May Queadflieg
Tau-Tau - Harry Fitiê
Naughty Bird - Ed Tietjens

Drie films veroverden een medaille, nl.: Twilight Zone (zilver);
De Hooi (brons) en Retour (brons).
Jack Vecht had namens Nederland zitting in de jury»
Op de algemene ledenvergadering was de NOVA vertegenwoordigd
door Aad Hooy en Andrê Swinnen. Zij konden getuige zijn van
soms haast onoverbrugbare motiveringen van standpunten. Helaas
kwam de wereldpolitiek menig maal orn de hoek kijken. Uw sekre-
taris heeft gelukkig op een cruciaal moment die partijen weer
kunnen verenigen.
Mary de Klerk legde als notuliste alles wat er werd gezegd,
voor het nageslacht vast.


