
De Draaikop:
..Het begon allemaal zo eenvou-
dig. "Nieuwe leden moeten be-
ter worden opgevangen", klonk
het in begin 1966 in de bestuurs-
kring van de Groninger Smal-
filmers, "zij moeten worden OD-
geleid, geholpen aan filmtech-
nische kennis".
De nieuwkomers ontvangen se-
dert dien bij hun entree in 'de
club een handboek. Tevens werd
ingesteld een technische com-
missie van gevorderde filmers,
die elk één of meerdere pupillen
ter opleiding toegewezen krij-
gen.
Clubvoorzitter Hendriks meende
echter terecht, dat een derge-
liike opleiding alleen wezenlijk
effektief zou kunnen zijn met een
praktische handleiding erbij.
Hij nam schrijf- en tekenpen ter
hand, en ziet. . . na luttele maan-
rlen verschijnt er een complete
filmcursus in -drukvorm. kern-
achtig geredigeerd en rijk ge-
illustreerd met tekeningen,
schetsen en foto's in 3 delen.
Onze Draaikop drukkerij KAVE-
KA heeft er niet tevergeefs z'n
best op gedaan, want het resul-
taat mag er wezen. „Dat is nu



precies wat we hebben moeten",
luidt menig commentaar. Duide-
lijke indeling van de stof, toe-
lichtende verklaringen, kort en
bondig; het gaat per slot om het
visuele, vandaar dat behalve de
tekst in het bijzonder de schet-
sen ons zo grandioos aanspre-
ken, aanwijzingen om niet meer
te vergeten.
Het is zeker niet teveel gezegd,
als wordt verklaard, dat met de-
ze uitgave de beginnende, maar
ook nog menige gevorderde
smaifilm-amateur, die zich de
wijze lessen hieruit terdege ter
harte neemt een geweldige duw
vooruit krijgt. En het is haast
vanzelfsprekend, dat de NOVA
de copy-rights verwierf om het
a!s standaard handleiding te ver-
spreiden.
En we mogen er als noordelin-
gen met recht een beetje trots
op zijn, dat onze distriktsvoor-
zïtter Hendriks hiertoe niet al-
leen de stoot gaf, maar de vrij-
willig op zich genomen taak op
zo'n voortreffelijke wijze wist te
volbrengen, mede tot voordeel
van de Nederlandse filmama-
teurl" C. W. •
Rest ons nog te vermelden dat
de NOVA-filmcursus zo hard
"loopt", dat deze momenteel uit-
verkocht is en wordt herdrukt.
Mocht u hem willen bestellen
doe het dan direkt via uw club-
sekretaris, voordat oplage nr. 2
is uitverkocht!


