
Spotlicht op...
RUUD VAN DER HORST

Bij het horen van de naam Ruud van der Horst moet op zijn minst een

belletje gaan rinkelen. Ruud is immers de voorzitter van de NOVA en dus

iemand waaraan niet voorbij gegaan kan worden! Natuurlijk weten de

meeste NOVA-leden wel welk gezicht bij de naam hoort of onderhouden

ze contacten met Ruud. Maar kennen NOVA-leden Ruud van der Horst

echt? Weten ze iets van de mens achter de functionaris?
RUUD VAN DER HORST (FOTO: CARIN BROUWERS)

Ruud is een geboren en getogen Am-
sterdammer. In 1 943 zag hij in de stad

aan het IJ het levenslicht en na beha-

len van het MULO-diploma ging hij als

boekhouder in het havenbedrijf aan de

slag. Zoals elke gezonde jongeman in

zijn tijd, moest hij de militaire dienst-

plicht vervullen. Ruud werd ingedeeld

bij de geneeskundige troepen en kreeg

een opleiding tot hoofdverpleegkun-
dige. Na zijn afzwaaien in 1964 keert

Ruud weer terug naar zijn eerste lief-

de: de boekhouding. Er volgt niet een

leven van twaalf ambachten en dertien
ongelukken maar als een echte job-hop-

per gaat Ruud van het ene naar het an-

dere bedrijf. Natuurlijk deed hij dat om

zijn positie te verbeteren, zeker nadat

hij zich verder bekwaamd had in zijn vak

door met succes een avondstudie SPD

(Staats Praktijkdiploma Boekhouden) af

te ronden. Op 34-jarige leeftijd treedt

Ruud in 1 977 in dienst bij het verzeke-

ringsbedrijf Centraal Beheer en werkt

zich op tot hoofd van de financiële ad-

ministratie van een van de divisies van

het concern. Na diverse overnames en

fusies komt Ruud vervolgens bij Getro-

nics terecht, aanvankelijk als hoofd van

de financiële administratie van de soft-

wareontwikkeling en in de laatste jaren

van zijn arbeidzame leven als manager

Special Projects. In 2005 is Ruud met

vervroegd pensioen gegaan.

Serieuze zaak

Vanwege zijn werksituatie was Ruud in

1978 Amsterdam ontrouw geworden

en naar Apeldoorn verhuisd. De plezie-
rige periode in Gelderland werd slechts

overschaduwd door het overlijden van

zijn vrouw Hennie in 2000. In zijn geva-

rieerde loopbaan was Ruud eind jaren

tachtig enige tijd werkzaam bij het bios-

coopbedrijf CINEAC. In die tijd zag hij

veel films en ontstond zijn liefde voor het

filmen. Zijn producties beperkten zich

tot vakantie- en familiefilms. Maar filmen
was voor Ruud wel een serieuze zaak.

Hij knipte en plakte dat het een lieve lust

was en zonder wroeging gooide hij veel

van zijn opnamen weg als niet goed of

niet bruikbaar. De filmer Ruud van der

Horst was dan wel geboren maar in zijn

vrije tijd hield hij zich toch voornamelijk

met andere zaken bezig. Zijn middelste

dochter was voetbalgek en Ruud werd

in 1982 eerst bestuurslid en al snel

daarna secretaris/penningmeester van

de KNVB afdeling Gelderland. Hij be-

kleedde deze functie tot 1 996. Ook was

hij in deze periode voorzitter van het Dis-

trict Oost van het damesvoetbal.

Het duurde nog tot 1 997 voordat het fil-

men een prominente plaats kreeg in het

leven van Ruud. In dat jaar werd hij lid

van de Apeldoornse VAAC. Maar Ruud
bleek toch meer een gedreven bestuur-

der te zijn dan een filmer. Al een jaar la-

ter werd hij bestuurslid van de VAAC en

in 2001 volgde hij Wim Nummerdor als

voorzitter op. Op dat moment was hij

ook al bestuurslid van Midden Neder-

land en in 2003 volgde hij Jan Essing

als voorzitter op. En alsof dat allemaal

nog niet genoeg was werd Ruud in dat-

zelfde jaar ook nog penningmeester van

de NOVA om in 2004 Piet van Eerden

als voorzitter op te volgen.

Bestuurder

Over Ruud kan gezegd worden dat hij

eerst en vooral een bestuurder is. Na-

tuurlijk heeft hij een grote liefde voor het

filmen maar op filmfestivals zal men zijn

naam vergeefs bij de deelnemers zoe-

ken. Op clubwedstrijden van de VAAC

won hij wel eens een prijsje maar op re-

gionaal of landelijk niveau schittert hij

door afwezigheid. Met een duidelijk un-

derstatement zegt hij: "Ik heb nooit een

film ingestuurd". Maar begin dit jaar is

Ruud teruggetreden als voorzitter van

de VAAC en Midden Nederland. Nu hij

"alleen nog maar" NOVA-voorzitter is,

moet het toch mogelijk zijn dat hij een

échte film gaat maken! In de rust van het

landelijke Harderwijk waar hij nu met zijn

vriendin Marga woont, moet dat lukken.

Het zou best leuk zijn om de NOVA-voor-

zitter niet alleen als bestuurder maar ook

als filmer te leren kennen.
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