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 Heerlen, 6 mei 2000 
 

JAARVERSLAG NOVA 1999 
Inleiding 
Dit jaar stond ook weer  in het teken van cursussen, jurytrainingen en de voorbereidingen voor het 
wereldamateurfilmfestival UNICA 2000 in TheaterHotel "De Oranjerie" te Roermond. 
Het bestand van geaccordeerde juryleden is verder uitgebreid: een aantal kandidaten heeft na het volgen 
van jurytrainingen met succes een proeve van bekwaamheid afgelegd. 
Een boekje met de namen en foto's van de geaccordeerde juryleden is dit jaar uitgegeven. 
 
NOVA-Manifestatie 1999 
De Nationale NOVA Manifestatie voor Film en Video vond dit jaar plaats in het TheaterHotel te Roermond op 
12, 13 en 14 november. 
Deze Manifestatie werd georganiseerd door de LOVA onder de leiding van Peter van Kalmthout met veel 
actieve vrijwilligers. 
Deze Nationale NOVA Manifestatie diende tevens als generale repetitie voor het UNICA Wereldamateurfilm-
festival 2000. 
Voor de Nationale Manifestatie is een promotiefilm geproduceerd door Henk Teunissen met in de hoofdrol de 
voorzitter van de LOVA, Peter van Kalmthout, die de kijkers uitnodigde om beslist naar Roermond te komen.  
Dit jaar zijn maar liefst 75 NOMINATIES toegekend. Deze kregen -bij wijze van uitzondering- alle een 
CERTIFICAAT voor vertoning tijdens de NOVA Manifestatie. Dit hield echter in dat dit festival dit jaar maar 
liefst drie dagen in beslag nam. 
 
Leo Baeten schrijft -in overleg met de secretaris- over de Nationale Manifestatie 1999 in "Video Hobby 
Magazine" :  
 

“Hollywood aan de Roer” .....de Nationale NOVA Manifestatie 1999 
 

Op de plaats waar de Roer uitmondt in de Maas, in Roermond dus, vond in het weekend van 12, 13 en 14 
november de Nationale NOVA Manifestatie plaats. In TheaterHotel “De Oranjerie” was de LOVA drie dagen 
gastheer voor allen die het amateurfilmen een warm hart toedragen.  
Voor de laatste NOVA Manifestatie in dit millennium had de LOVA alles uit de kast gehaald om er een 
geslaagd festival van te maken. De Limburgse gastvrijheid werd hoog in het vaandel gedragen en de 
bezoekers konden niet alleen in een sfeervolle ambiance van films genieten maar werden ook vergast op een 
kop koffie met vla en voor de liefhebbers was er ook nog de Limburgse godendrank Els. 
 

De heer Tof Thissen, wethouder Cultuur van de gemeente Roermond, heette de festivalgangers welkom in 
zijn stad. De wethouder uitte in zijn openingstoespraak zijn bewondering voor de amateurfilmers die al ruim 
60 jaar jaarlijks een groots festival weten te organiseren.  
Als goed politicus memoreerde Thissen dat Roermond een prachtige stad is. De kleuren blauw, goud en groen 
in het stadswapen verwijzen naar resp. de Maas, het cultuurhistorische erfgoed en de omringende 
bosgebieden.  
Het zij me vergeven dat ik dit aanvul met de opmerking dat in Roermond de enige reliek van St. Jakobus 
buiten Santiago de Compostela wordt bewaard.  
Maar goede wijn behoeft geen krans!  
Dat Roermond een mooie stad is, weten ze bij de NOVA al langer en niet voor niets zal in 2000 ook in 
Roermond de UNICA Manifestatie plaatsvinden.  
 

Video-explosie 
Tijdens de Nationale NOVA Manifestatie waren maar liefst 75 films te zien....van docuportages tot dansfilms, 
van “1-minuut” films tot een projectie op drie schermen.  
Door het grote aantal films was het noodzakelijk het weekend uit te breiden met de vrijdag.  
In zijn voorwoord in het programmaboekje vroeg NOVA-voorzitter Piet van Eerden zich hardop af of deze 
video-explosie niet aan een te soepele jury te wijten zou zijn geweest.  
Verwijzende naar een flink aantal cursussen die de laatste jaren van de grond zijn gekomen, de nieuwe 
mogelijkheden van de digitale montage en de training van de geaccordeerde juryleden wil het er bij Piet niet 
in dat de jury te soepel zou zijn geweest.  
 

Natuurlijk zullen de meningen verdeeld blijven en mogelijk zijn 75 films wel een beetje veel van het goede, 
maar afgezien van een paar uitzonderingen hoorden toch alle films in Roermond thuis.  
Het niveau van het amateurfilmen stijgt niet alleen inhoudelijk nog steeds maar ook technisch door de 
moderne computers en videocamera’s die de amateurs vandaag de dag ter beschikking staan.  
Zeker de gouden films van dit festival waren bijna niet te onderscheiden van professionele producties. 
 

Dat amateurfilmers hun creatieve grenzen verleggen blijkt ook uit het feit dat een nieuw filmgenre is 
toegevoegd: de docuportage! Het verschil met een reportage of documentaire werd me niet helemaal 
duidelijk, maar de woordkeuze getuigt op zijn minst van een inhoudelijke betrokkenheid met de film.  
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Met grensverleggende creativiteit lijkt de keuze van het onderwerp voor een film niet veel te maken te 
hebben, omdat jaarlijks veel films met eenzelfde thema worden gemaakt. Natuurlijk is het toeval maar 
opvallend was toch dat dit jaar veel dansfilms waren te zien. En dat waren nog prachtige films ook!  
Niet alleen werd aan twee “dansfilms” een gouden medaille toegekend maar ook de zilveren film “De vier 
zijden van de cirkel” was een prachtig verfilmde en gemonteerde dansfilm. Overigens was de uitwerking van 
deze films totaal verschillend. 
 

Het uit Kees Tervoort, Bouke Jasper en Cor van der Plaat bestaande technische team heeft zich uitmuntend 
van haar projectie-taak gekweten.  
Voor het team was het daarom spijtig dat er één smet (nou ja) op haar blazoen kleefde door een technische 
storing tijdens de vertoning van de film “De lege spiegel”.  
Dat Cor van der Plaat als één van de makers van deze film tevens in het projectieteam zat, geeft aan welke 
zorg aan de projectie besteed werd.  
Toch kon het projectieteam niet alles alleen doen. Peter Keysers vertoonde zijn 16 mm film met eigen 
apparatuur. Het was jammer dat door het doorzichtscherm de beeldkwaliteit van deze prachtige natuurfilm 
niet volledig tot haar recht kwam.  
Voor de vertoning van de 8mm film van Jan Fleuren moest de hulp van Herman Ottink ingeroepen worden. 
Jan Fleuren ziet nog geen redenen om op video over te gaan. Wordt hij de laatste der Mohikanen nu Nel en 
Ton Reekers ook op video zijn overgestapt?  
 

De jurering  
De films werden beoordeeld door Gerrit van Doornen (amateurfilmer), Jef van Gompel (amateurfilmer), 
Toop Narold (amateurfilmer), Eric Stalknegt (beroepsfilmer) en Ruud Steen (amateurfilmer).  
Enige weken vóór het festival hadden de juryleden zich een (heel) lang weekend teruggetrokken om alle films 
te beoordelen, bespreken én waarderen. Gelet op het grote aantal films geen eenvoudige opgave.  
Bewondering geldt vooral voor Toop Narold die op het laatste moment moest invallen, toen een van de 
gevraagde juryleden door ziekte verhinderd was.  
 

De op voorhand al bekende uitslag werd zorgvuldig geheim gehouden.  
Soms wordt wel eens geopperd dat een jurering ter plekke veel spannender is, maar deze aanpak heeft toch 
enige voordelen. De juryleden kunnen in een ontspannen sfeer hun oordeel geven en eventueel na overleg met 
collega juryleden bijstellen. Per saldo resteert een afgewogener juryoordeel.  
 

Het systeem maakt het ook mogelijk juryrapporten te schrijven. De jurysecretaris Jan Schoonen kwijt zich al 
jaren consciëntieus van deze taak. Over het in één maand schrijven van 75 juryrapporten op basis van 375 
aantekeningen (5 * 75 = 375!) mag niet lichtvaardig gedacht worden.  
Aan de problematiek van het ontcijferen van soms bijna onleesbare handschriften ga ik maar voorbij. Mijn 
waardering voor Jan en ik denk dat de filmers blij zijn met “zijn” juryrapporten.  
 

In één adem met Jan wil ik ook Henk Boose noemen, de man achter de juryrapporten. Ik heb begrepen, dat 
door de last-minute verandering in de samenstelling van de jury enige capriolen uitgehaald moesten worden 
om alles tijdig klaar te krijgen.  
 

Anders dan in voorgaande jaren was het juryrapport géén resumé van de opmerkingen van de afzonderlijke 
juryleden, maar een samenvattend rapport met als onderwerpen "thema en inhoud", "filmische vormgeving" 
en "verhaalstruktuur". 
 

De jurering vooraf maakt het ook mogelijk, dat na vertoning van de film met de ma(a)k(st)er gesproken kan 
worden, zonder verdacht van beïnvloeding van een nog wikkende en wegende jury.  
Deze korte gesprekken zijn bijzonder leuk. Volgens de planning zouden deze interviews door Piet van Eerden 
en Jan de Goede worden afgenomen, maar laatstgenoemde moest wegens ziekte op het laatste moment verstek 
laten gaan. Zijn plaats werd ingenomen door oud-LOVA voorzitter Wim Bongers en hij kweet zich met verve 
van zijn taak. 
 

Veel medailles 
De medaille-oogst was groot! Maar liefst 3 gouden, 14 zilveren en 35 bronzen medailles mocht NOVA-
voorzitter Piet van Eerden aan het einde van de Nationale Manifestatie aan gelukkige filmers overhandigen.  
De 3 gouden medailles werden toegekend aan Ferry en Leida Kneefel voor hun film “Juan’s droom”, aan Piet 
van Eerden en Cor van der Plaat met “De lege spiegel” en aan Huub Bervoets voor zijn film “De 
Valkevallei”.  
In “Juan’s droom” schetsen Ferry en Leida Kneefel een portret van de Mexicaanse danser en choreograaf 
Juan José Islas, die sinds 1989 in Nederland woont. Zijn activiteiten, zijn fascinaties en passies worden in de 
film ontplooid. De film heeft grote indruk gemaakt door de intrigerende en integere wijze waarop de mens 
achter de danser aan de kijker werd voorgesteld. 
 

“De lege spiegel” van Piet van Eerden en Cor van der Plaat was ook een dansfilm! In deze speelfilm wordt 
verhaald hoe een nieuweling in het corps de ballet de vedette én lievelingetje van de juf van haar troon stoot.  
Opvallend aan deze film was vooral de prachtige (professionele) fotografie en montage. Ondanks enige 
problemen tijdens de projectie kwamen deze aspecten toch volledig tot hun recht.  
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Jammer was dat de film veel lange balletfragmenten vertoonde. De film zou nog sterker geweest zijn, 
wanneer het dramatische gegeven meer de aandacht had gekregen. 
 

Huub Bervoets was met “De Valkevallei” in de historie gedoken. Het verhaal van deze speelfilm speelt zich 
af in 1765. Het dan pas tienjarig muzikale wonderkind Wolfgang Amadeus Mozart strandt tijdens een 
concertreis, onderweg van Aken naar Luik, in de buurt van Noorbeek. In het Limburgse heuvelland belandt 
hij in een spannend avontuur à la de Bokkenrijders rond de rover Jenne, zijn vriendin en de dochter van de 
graaf.  
Met deze film was Huub met afstand de langste film van het festival: zestig minuten. Ondanks de lange duur 
boeide de film van het begin van het einde. 
 

Huub Bervoets laureaat 
Met drie gouden medailles bleef tot het einde spannend wie de laureaat van de Nationale Manifestatie 1999 
zou worden. Ongetwijfeld meer uit chauvinistische dan objectieve redenen kon dat maar één film zijn: “De 
Valkevallei” van Huub Bervoets. En de jury had het goed gezien: Huub werd laureaat. 
 
Na “Otto’s Dagboek” uit 1993 is Huub nu voor de tweede keer met een lange speelfilm laureaat geworden. 
Als geen ander heeft hij het maken van een (lange) speelfilm in zijn vingers.  
 
In “De Valkevallei” is veel aandacht en zorg besteed aan de oogstrelende historische entourage. 
Kwaaddenkers zullen zeggen dat Huub hiervoor niet heeft moeten zorgen, omdat de film gemaakt is in 
samenwerking met toneelgroep “De Bron” uit Noorbeek die gezorgd heeft voor de rekwisieten. Maar dit 
“geluk” moet je ook afdwingen!  
“De Valkevallei” werd geproduceerd door een grote groep enthousiastelingen die veel vrije tijd en energie in 
deze film gestopt hebben. De afgunst en verdachtmakingen die Huub zich heeft moeten laten welgevallen, 
doen pijn. Dat heeft deze amateur pur sang niet verdiend. 
 
Het prijzenfestival kon niet op! Naast de 52 medailles werd nog een tweetal extra prijzen uitgereikt.  
De door Herman Ottink beschikbaar gestelde prijs voor “beste belichting” ging naar Yves Boillot voor zijn 
thriller “Alabaster Flesh” en Peter en Lenie van Spanje kregen voor hun film “Natuuroase in de Randstad” de 
door Jan Schoonen beschikbaar gestelde prijs voor de “beste nieuwkomer”. 
 

UNICA medaille  
Tijdens de Nationale NOVA Manifestatie wordt traditioneel de UNICA medaille uitgereikt aan een 
amateurfilm(st)er die zich verdienstelijk voor de amateurfilmwereld heeft gemaakt. In het kader is een kort 
verslag van Ruud Steen te lezen.  
 

 UNICA-Medaille voor Leo Baeten 
 

Op de 3e en tevens laatste dag van de Nationale NOVA Manifestatie 1999 in Roermond werd tergend 
langzaam onthuld, aan wie de UNICA-Medaille uitgereikt zou worden.  
Piet van Eerden, de voorzitter van de NOVA, gaf enkele bijzonderheden prijs over de persoon Leo Baeten. 
Nu wilde het toeval, dat ik naast Leo zat bij deze “onthulling” en aangezien Leo op zich had genomen om een 
verslag van de NOVA-Manifestatie te schrijven, zat hij ijverig aantekeningen te maken.  
Zelfs toen Piet van Eerden de wandelpassie van Leo memoreerde, zat hij nog steeds druk te schrijven en 
had geheel niet in de gaten, dat het zijn eigen persoon betrof. 
Toen dan tenslotte de naam -Leo Baeten - werd genoemd, viel het kwartje en de pen uit zijn hand. Volkomen 
verrast liep hij naar het podium om dit enorme eremetaal in ontvangst te nemen. 
 
De UNICA-onderscheiding is alleen weggelegd voor personen die veel voor de amateur-film- en videohobby 
hebben betekend. Dat is dus per definitie voor hen die op bestuurlijk vlak lang werkzaam zijn geweest. 
Welnu, Leo is al meer dan 10 jaar voorzitter van de Geleense film- en videoclub, een club die hoog staat 
aangeschreven met een hoog filmisch niveau!  
Tevens is hij ook 10 jaar voorzitter van District Zuid II (de huidige LOVA) geweest en was hij 
sekretaris/penningmeester van het team dat de UNICA in Maastricht organiseerde.  
En.....al die jaren actief filmer gebleven , die al menige welverdiende prijs heeft mogen behalen.  
Leo is bovendien zo’n bevlogen cineast, dat hij menige beginneling heeft geschoold tijdens cursussen, vaak 
bij hem thuis gegeven. Kortom een filmer, die al heel wat actieve filmers in zijn kielzog heeft meegezogen. 
 

Dat Leo in staat is om zeer goede films te maken, heeft hij ook dit jaar weer bewezen door in Roermond 
“Zilver” te behalen met zijn gevoelige film “Afscheid van morgen”.  
 

Vanaf deze plaats dan ook een welgemeend “Proficiat” en wij van de LOVA vinden dat die enorme gouden 
plak - de UNICA-Medaille - bij de juiste man terecht is gekomen. Hoera ! 
 

Ruud Steen 
 

Na de uitreiking van de UNICA medaille memoreerde NOVA-voorzitter Piet van Eerden ook de toekenning 
van de Hoogenbijl Prijs aan Bert Coolen. Deze tweejaarlijks toe de kennen prestigieuze prijs vraagt eveneens 
een grote inzet voor het amateurfilmen. Bert Coolen is niet alleen een gedreven filmer maar heeft voor en 
achter de schermen veel bijgedragen aan de (re)organisatie van NB ’80. Van harte proficiat Bert met deze 
waardering voor je vele werk. 
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Iraanse muziek 
Omdat het zelfs voor de meest geharde festivalgangers soms wel even een beetje te veel van het goede wordt, 
is traditioneel de zaterdagavond ingeruimd voor een diner en feestavond.  
Natuurlijk wordt ook tijdens de feestavond niet aan filmen voorbij gegaan. Onder het genot van culinaire 
hoogstandjes kan nog eens over de vertoonde films nagepraat worden en wordt de kennismaking hernieuwd 
met oude filmvrienden.  
De LOVA had er alles aangedaan om er een gezellige avond van de maken. Pianist Jac Peters en het 
driemansorkest “Special Request” zorgden voor een plezierige achtergrondmuziek en maakten een dansje 
mogelijk.  
Een surprise was het optreden van filmster Melody Deldjou Fard, die met haar vader en broer enige Iraanse 
liedjes vertolkte. Zo zie je maar weer dat filmers best meer kunnen dan beeldjes achter elkaar zetten. 
Het toeval wilde dat gelijktijdig met de feestavond in het TheaterHotel ook een concours van carnavalsliedjes 
plaatsvond. Niet helemaal toeval omdat het alweer de “elfde van de elfde” (voor “Hollanders” : het begin van 
het carnavalsseizoen) geweest is.  
De filmers konden even de carnavalssfeer proeven door een optreden van het “Rebels Kepelke”, een 
joeksband met 16 charmante dames. 
 

Wie de jeugd heeft.... 
De vergrijzing van de NOVA is een veelbesproken onderwerp. Niet ontkend kan worden dat dezelfde steeds 
grijzer of kaler wordende hoofden op de Nationale Manifestatie te zien zijn. Maar toch is de jeugd in opmars.  
Onder de deelnemers waren ook jongeren met zeer verdienstelijke producties. Een speciale vermelding 
verdient de negentienjarige Iraanse Melody Deldjou Fard met haar gevoelige film “Onthou deze vlucht...”.  
Een mooie prestatie leverde ook een drietal jongeren van het Kunstcollege Weert die o.l.v. Ton Nijssen een 
videojournaal van het festival maakten. Hun werkstuk werd voor de prijsuitreiking vertoond.  
Het zal ongetwijfeld een stresserige toestand geweest zijn om de film klaar te krijgen, maar de kijkers konden 
van een leuk en goed gemaakt verslag genieten. 
 

Tot besluit 
Het organisatieteam o.l.v. LOVA-voorzitter Peter van Kalmthout kan met een tevreden gevoel terugzien op 
deze Nationale Manifestatie.  
Ruim anderhalf jaar zijn Jan van Asperen, Eda Banens, Wim Bongers, Arie de Jong, Jos Saes en Sjef 
Severens bezig geweest met de voorbereidingen.  
Het was veel werk maar het resultaat mocht er zijn.  
 

Naast alle lof voor het organisatieteam én de gastvrouwen, mag niet vergeten worden dat veel mogelijk werd 
dankzij de donaties van gulle gevers. De NOVA, DSM, Stichting Beeldende Amateurkunst, het Prins 
Bernhard Fonds, Stichting Fonds voor Amateurkunst en de gemeente Roermond mogen in dit verband met 
naam en toenaam genoemd én bedankt worden.  
Ook een woord van dank voor de materiële bijdragen van Houben Mediatechniek (Haelen), Gilde 
Opleidingen afd. Bakkerij (Roermond), Tuincentrum van Eck (Roermond) en Van Nierop Sport (Roermond). 
 
“Partir c’est mourir un peu” zegt de Fransman zo mooi. Afscheid  nemen doet altijd een beetje pijn. Maar de 
pijn wordt verzacht door de zekerheid van het weerzien. Op 18 en 19 November 2000 treffen we elkaar weer 
in Veldhoven waar NB’80 de Nationale NOVA Manifestatie 2000 organiseert.  
Als smaakmaker werd op het einde van het festival een door animatiefilmer Frans Hoofd gemaakt 
promotiefilmpje vertoond.  
Mogelijk zijn er dan minder films te zien, omdat door de Y2K-problematiek veel computers ontregeld raken.  
Of weten de amateurfilmers de millennium problematiek te omzeilen? Ik denk het wel en dus tot in de 
volgende eeuw.” 

 
Uitslag Nationale NOVA Wedstrijd voor Film & Video 1999 
zie bijlage (in de NOVA-website) 
 
De NOVA-Manifestatie in de volgende jaren 
Het systeem om de Nationale Manifestatie door het land te laten rouleren, is ook dit jaar weer een succes 
gebleken. De Manifestatie trekt zowel de "oudgedienden" als belangstellenden uit de directe omgeving en 
amateurfilmers die de vorige jaren in hun eigen omgeving kennis hebben gemaakt met deze unieke 
Manifestatie. 
Gelukkig weten we nu al welke Aangesloten Organisaties de organisatie van dit evenement voor de 
komende jaren op zich zullen nemen: 
2000: NB'80 
2001: AVO 
2002: VAVAC 
 
NOVA-Filmotheek  
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Films van de Nationale Manifestatie 1999 die goud of zilver hebben gehaald en enkele films die daarvoor 
door de Federatieraad zijn geselecteerd, zijn gekopieerd en in de Filmotheek opgenomen. Dit heeft 
geresulteerd in twee videoprogramma's. 
 
SBA heeft het pakket "Onder het mes" aan de Filmotheek gegeven om verder te verspreiden 
 
Zie verder het verslag van de Filmothecaris Ben Teeninga, die wederom onze dank verdient voor het vele 
werk dat hij belangeloos voor de NOVA verricht. Naast het beheren en uitlenen van de films en videobanden, 
zorgt hij ook voor het up-to-date houden van de filmotheekcatalogus. 
Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat de hele wereld kennis kan nemen van de gegevens van onze 
filmotheek- en videotheek middels een uitstekend verzorgde Internet website. 
Nogmaals dank, Ben! 
 
"Video Hobby Magazine" en "Video Uit en Thuis" 
Met de uitgever van "Video Hobby Magazine"  is overeengekomen, dat de NOVA gratis kan beschikken over 
een aantal pagina's in elk nummer van dit blad, zes keer per jaar.  
Ook worden artikelen en gegevens over de NOVA opgenomen in "Video Uit en Thuis". 
 
Stichting Beeldende Amateurkunst SBA  
Sedert de oprichting in 1990 is voorzitter Piet van Eerden onze afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van 
de SBA. In 1999 kwam dat bestuur enkele malen bijeen in het pand van de SBA in Utrecht. 
Bovendien vond een aantal overleggesprekken plaats met de directeur en de audiovisueel consulent, die 
zich o.a. heeft ingespannen om subsidies te verwerven voor projecten die leiden tot vernieuwing en 
kwaliteitsverhoging van de niet-commerciële film in Nederland. 
 
Het hoofdstuk FILM EN VIDEO in het Jaarverslag 1999 van de SBA -stichting beeldende amateurKUNST- 
bevat o.a. een overzicht van de activiteiten die in relatie staan tot de NOVA. Een kopie van dit hoofdstuk is 
bijgevoegd. 
 
Jurytrainingen 
De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan de opleiding van ervaren juryleden. 
Ook dit jaar hebben weer cursussen en trainingen plaatsgevonden op diverse locaties in Nederland. 
Bovendien besteden Piet van Eerden en Herman Ottink veel tijd en energie aan het bijbrengen van de eerste 
principes van filmen en jureren bij film- en videoclubs en bij Aangesloten Organisaties. 
De dank van de NOVA gaat uit naar deze vrijwilligers voor hun onbetaalde inzet. 
 
60 seconden wedstrijd  
Dit jaar heeft NOVA Midden-Nederland deze wedstrijd in Ugchelen georganiseerd. 
Na een afvalrace op 29 mei zijn de volgende prijzen behaald: 
1e prijs: "DE VREK" van K. van der Spiegel uit Rijswijk (ZH) 
2e prijs: "DOUCHE" van Honza Hak  uit Lelystad 
3e prijs: "INCIDENT" van Piet van Eerden uit Heemskerk 
De 1e en 3e prijs winnaars hebben deelgenomen aan de World Minute Movie Cup wedstrijd bij UNICA'99 in 
Lappeenranta (FIN). 
 
UNICA 1999 
43 Nederlanders hebben het UNICA Congres en Wereldkampioenschap van de niet-professionele Film in 
Lappeenranta in Finland bijgewoond. 
Een groepsreis voor  38 personen is door uw secretaris georganiseerd. De door de Federatieraad gevraagde 
en toegestane mogelijkheid om in verschillende hotels te worden ondergebracht heeft tot veel extra werk en 
communicatieproblemen met de Finse organisatoren (m.n. Tula Turtia) geleid. 
 
Jarno Cordia (ZH II) en Steven Geldof (NH'63) hebben -op uitnodiging van de NOVA en de UNICA- 
UNICA'99 als jeugdige filmers bijgewoond. Zij hebben Nederland prima vertegenwoordigd! 
 
De NOVA heeft voor de UNICA-wedstrijd de volgende films ingezonden: 
 
film auteur 
TEKENS Ferry & Leida Kneefel 
HAPPY MEAL? Nancy & Gerard Dirks 
DANCE MACABRE Huub Bervoets 
SEINHUIS 13 Film- en Videoclub LAS'79 
FLOWER POWER Frans Hoofd 
SPOORLOOS Sjef Potters 
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Slechts één film werd geselecteerd voor openbare bespreking door de jury: "Seinhuis 13" 
Deze film kreeg van drie juryleden brons, hetgeen niet voldoende was voor een medaille. 
Ondanks dit magere resultaat werd het Nederlandse programma wel genomineerd voor de prijs voor het 
interessantste landenprogramma.  Bij de stemming werd deze prijs echter toegekend aan Duitsland. 
Volgend jaar mag Nederland maximaal 70 minuten film insturen 
Aan de 1-minuut-filmwedstrijd hebben de volgende Nederlandse films meegedaan: 
DE VREK K. van der Spiegel 
INCIDENT Piet van Eerden 
 
Beide films behoorden tot de beste 16, zodat Nederland in 2000 weer twee 1-minuut-films mag inzenden. 
Ook het resultaat mocht er wezen: beide films behaalden een derde prijs. Proficiat! 
 
Een programmaboekje -samengesteld door Vladimir Murtin- met een korte beschrijving van alle Nederlandse 
films in het Nederlands, Engels, Duits, Frans werd ter plaatse aan de UNICA-gangers uitgedeeld.  
Voor de vertalingen zorgden de filmmakers zelf, gecorrigeerd en aangevuld door Iris Schoonen. 
 
Vladimir Murtin heeft de Algemene Vergadering van UNICA'99 bijgewoond, gesecondeerd door Piet van 
Eerden. 
 
Een kopie van de uitgaven van UNICA-News is door de secretaris en Vladimir Murtin aan alle AO's 
gezonden.  
 
UNICA 2000 
Voor de organisatie en uitvoering van het wereldamateurfilmfestival UNICA 2000 in Roermond is een 
stichting UNICA 2000 in het leven geroepen. 
Het stichtingsbestuur bestaat uit Piet van Eerden, Arie de Jong en Jan Schoonen. 
 
Het UNICA 2000 Comité bestaat uit: 
Piet van Eerden - President 
Arie de Jong - secretaris 
Jan Schoonen - penningmeester 
Vladimir Murtin - promotie 
Eda Banens - accommodatie 
Johan Kuiper - excursies 
Bert Pot - artiesten 
Hay Joosten en Steven Geldof - begeleiding Jeunesse 
 
Bij UNICA'99 in Lappeenranta  is uitgebreid promotie gemaakt voor UNICA 2000 in Roermond. 
Riny Alberts heeft van Bols 36 halve liter flessen bijzondere jenever gekregen. Deze flessen zijn verdeeld 
onder de Nederlandse deelnemers en in Finland weer ingenomen, om op deze manier heffing van  
invoerrechten te voorkomen. 
Arie de Jong heeft voor blokjes kaas met een Nederlands vlaggetje gezorgd. 
Jan Schoonen heeft Nederlandse affiches verzameld, welke door Jan Essing per auto naar Lappeenranta 
zijn meegenomen. 
Vladimir Murtin heeft een promotiefilm gemaakt, die aan alle afgevaardigden is uitgedeeld. 
Bovendien heeft Vladimir Murtin het UNICA 2000 logo en affiche ontworpen. 
Alle afgevaardigden hebben van uw secretaris een koker met vijf affiches ontvangen. 
 
UNICA-Filmotheek 
In het najaar zijn 10 films uit de UNICA-Filmotheek, bestaande uit de beste van films van recente UNICA-
wedstrijden, ter beschikking gesteld van de Aangesloten Organisaties. Slechts 4 AO's  hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Evenals vorige jaren vond geen persoonlijke begeleiding plaats, maar zijn de 
films met de in de programmaboekjes opgenomen tekst van AO naar AO gezonden. Uw secretaris en 
Vladimir Murtin hebben gezorgd voor het aanvragen en verzenden van de films. 
Deze werkwijze heeft ook deze keer goed gefunctioneerd tegen zeer geringe kosten. 
 
Bestuur 
Het Bestuur van de NOVA bestond in 1999 uit: 
Piet van Eerden (voorzitter), Arie de Jong (secretaris), Jan Essing (penningmeester). 
De voorzitter werd met algemene stemmen herkozen voor een periode van drie jaar.  
 
Federatieraad 
De Federatieraad werd in 1999 gevormd door: 
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Henk Siekmans  en Jan Kooi (NOVA Noord), Jan Essing (Midden-Nederland), Harry Teering (AVO), Henk 
Alberts (VAVAC), Bouke Jasper (FAA NH'63), Mat Gerritsen (ZH I), Jan Schoonen (ZH II), Bert Coolen 
(NB'80), Peter van Kalmthout (LOVA) en Koos Hortensius en Jan van der Schans (NOIA). 
 
De Federatieraad is viermaal bijeengekomen en wel op 13 maart, 12 juni (Algemene Ledenvergadering),  
11 september en 11 december. 
De plaats van samenkomst was Hotel-Restaurant De Gentel te Geldermalsen. 
Personen met specifieke taken 
Jan van Weeszenberg, Jan Schoonen en Wim Nummerdor zetten zich in voor de verbetering van het jureren. 
Vladimir Murtin is UNICA-contactpersoon.  
Ben Teeninga beheert de Filmotheek. 
Henk Alberts (VAVAC) en Bouke Jasper (NH'63) zijn benoemd tot lid van de Commissie van Onderzoek. 
 
Nota's, brochures en ander drukwerk 
Dit jaar zijn de volgende certificaten, nota's en brochures verschenen, aangepast, resp. uitgereikt: 
• Taken en bevoegdheden bij de organisatie van de Nationale NOVA Manifestatie 
• Draaiboek voor de organisatie van de Nationale NOVA Manifestatie (revisie) 
• Informatiefolder "De Landelijke Organisatie NOVA" (regelmatig aangepast) 
• Aangepaste Filmotheek-catalogus met een korte beschrijving van de films 
• Lijst van bij de NOVA aangesloten clubs 
• Aanmeldingsformulier voor de 60-seconden wedstrijd 
• Lijst met gastsprekers (vervaardigd door Riny Alberts) 
• Lijst met NOVA-adressen 
• Boekje met Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement Filmotheek van de NOVA 
• Aanmeldingsformulier voor deelname aan de Nationale NOVA Wedstrijd 
• Nominaties voor deelname aan de finale van de Nationale Wedstrijd 1999 
• Certificaten Nationale Wedstrijd 1999 
• Programmaboekje Nationale NOVA Wedstrijd 1999 (door de LOVA) 
• Programmaboekje Nederlandse inzending naar UNICA'99 (door Vladimir Murtin) 
• Wedstrijdreglement 1999 voor de Nationale Wedstrijd voor Smalfilm en Video 
• Juryrapporten voor alle genomineerde films voor de jurering van de finale van de Nationale Wedstrijd (door 

Jan Schoonen) 
• Alle (indirecte) NOVA-leden -behalve de NOIA-leden wegens gebrek aan gegevens- hebben een ingevulde 

oranje NOVA-lidmaatschapskaart ontvangen. 
• De NOVA-zegels werden ook dit jaar weer in eigen beheer door de secretaris vervaardigd en door de 

penningmeester (evt. vergezeld van plastic hoesjes) verzonden. 
• Er is een promotiekrant geproduceerd met een verwijzing naar de NOVA voor videofilmers die zich bij een 

club willen aansluiten. 
 
NOVA op Internet  
De secretaris heeft een website voor de NOVA op Internet (http://www.knoware.nl/users/UNICA/nova.htm of 
kortweg: come.to/NOVAfilm) onderhouden. 
Op de NOVA-website is o.a. te vinden: 
• Laatste Nieuws 
• Adressen van Bestuur en AO's 
• Adressen van clubs 
• NOVA-Manifestatie 
• 60 seconden wedstrijd 
• Verwijzingen naar andere websites 
• Statuten 
• Wedstrijdreglement 
• Diversen 
Een deel van de inhoud van de website is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
Public Relations  
In diverse bladen en tijdschriften is aandacht geschonken aan activiteiten van de NOVA en van bij de NOVA 
aangesloten clubs. 
 
Tenslotte 
Voor nadere details verwijs ik naar de verslagen van de Federatieraadvergaderingen en de website van de 
NOVA. 
 
Arie de Jong 
secretaris 
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Bijlagen : 
• Hoofdstuk FILM EN VIDEO in het Jaarverslag 1999 van de SBA 
• NOVA website 
w.o. 
• Uitslag Nationale Wedstrijd 1999 
 


