
Teksten LOVA LAAT ZIEN 2009. 
Amateur filmers maken van alles; speelfilms, documentaires, reportages.  
Er zijn in Limburg 16 clubs met rond de 200 actieve filmers.  
In het onderliggende programma krijgt u een dwarsdoorsnede van hun werk te zien. 

18 min. format   
(4 programma’s van ongeveer 18 min.)  
____________________________________________________________________ 

Uitzending zaterdag 2 januari 10.00 uur, 11.12 uur,  13.00 uur en 14.12 uur 

1. Het theatertje van Krisjan Jacobs               Ton Polman              17 min. 
Ton Polman uit Munstergeleen bracht een bezoek aan Antwerpen en leerde de bevlogen 
poppenmaker/speler Krisjan Jacobs kennen. Hij maakte er een boeiend filmportret van. 
_______________________________________________________________________ 

Uitzending zaterdag 2 januari 10.18 uur, 11.30 uur,  13.18 uur en 14.30 uur 

2. Ieder zijn hobby                                         Videokollektief Weert   3 min. 
Ieder zijn hobby”  is een korte speelfilm van Videokollektief  Weert en gaat over een 
amateur wielrenner die op een zondagmorgen in alle vroegte zijn hobby probeert uit te 
oefenen. 

De leefde is puur                                Theo van Gestel         10 min. 50 sec. 
Theo van Gestel van Videoclub Noord-Limburg maakte “de Leefde is puur”. Een 
liefdesgeschiedenis in slapstick vorm. 

2 voor 12                                       Wim Bongers             1 min. 
Kent u het fenomeen de “één minuutfilm”? Hierbij is het de bedoeling om in één minuut 
een afgerond verhaaltje te vertellen. Wim Bongers, Sanne Piepers en Gert-Leon Vanlier 
uit Geleen maakten zo’n één minuutfilm met als titel “2 voor 12”. Zal het bij hun nog 12 uur 
worden? 

In goede en kwade dagen                 Leo Baeten              1 min. 
Er is elk jaar landelijk een serieuze één minuut filmwedstrijd waarin gestreden wordt om de 
“One Minute Movie Cup ”. Leo Baeten uit Sittard won deze cup jongslede mei met zijn film 
“In goede en kwade dagen”. 
______________________________________________________________________ 

Uitzending  zaterdag 2 januari 10.36, 13.36 uur, 17 .00 uur en 22.00 uur   

3. Kinderspel                                      LAS Maastricht          11 min. 20 sec. 
In deze aflevering twee films van Videoclub LAS uit Maastricht. De eerste film heet 
“Kinderspel” en heeft als thema ”Geef de man een speeltje en hij is de koning te rijk”.  
 
Waandele in Venetië                              Bèr Steijns             4 min. 50 sec.  
Bèr Steijns van de LAS uit Maastricht neemt ons elk jaar mee op vakantie. Dat is leuk. 
Ook deze keer in Venetië laat hij ons zien wat hij werkelijk belangrijk vindt.  

_______________________________________________________________________ 



Uitzending  zaterdag 2 januari 10.54, 13.54 uur, 18 .00 uur en 23.00 uur 

4. Rick van Caldenborgh                             Patrick Brouwers        11 min.  
Patrick Brouwers is een jonge gepassioneerde amateur filmer uit Oost Maarland. Hij is 16 
jaar en heeft een film gemaakt over de talenvolle jonge wielrenner Rick van Caldenborgh.  

It's a wonder                                   Maarten Diederen        5 min.  
De LOVA organiseert elk jaar speciaal voor jongere filmers het 4XF Fast Forward Film 
Festival. Hieraan kunnen jongeren tot 27 jaar meedoen. Ook Maarten Diederen, 18 jaar uit 
Schinveld deed dit jaar mee met de muziekclip “It’s a wonder”. Zet de volumeknop niet te 
hoog, denk aan de buren. 
______________________________________________________________________ 

60 min. formats  
(2 programma’s van ongeveer 60 min.  
een programma van ongeveer 45 min.  
en een programma van ongeveer 24 min.) 

Uitzending zaterdag 26 december 09.00, 11.55 uur en  14.55 uur  zaterdag 2 januari 
09.00 uur 

1. Edith                                           Jef Caelen              37 min. 
Een film maak je meestal niet alleen. Daarom zocht Jef Caelen van de Geleense smalfilm 
en videoclub samenwerking met theaterregisseur Peter Stam. Hun inspanningen leidde tot  
“Edith”. Een prachtige film over verleden en heden. Jef won in november goud met deze 
film en werd in 2009 op de landelijke wedstrijd als beste amateurfilm van Nederland 
gekozen. 

De fresco's van St. Gerlach                     Hollands, Last, Reijntjes, Polman        20 min. 
Bent u wel eens in Houthem bij Valkenburg geweest. Daar ligt de prachtige St. Gerlach 
kerk. Videoclub Brunssum maakte samen met Ton Polman een mooie film over de pas 
gerestaureerde fresco’s in deze kerk. 
_______________________________________________________________________ 

Uitzending zaterdag  2 januari 12:33 en 15:33  

2. Herzstück                                       Jef Caelen              22 min. 30 sec. 
Dat amateurfilmers ook grote thema’s durven aan te snijden bewijzen Jef Caelen en Peter 
Stam in “Herzstück”. Een hartverscheurend verhaal zonder dialogen over een man en een 
vrouw met veel onverwerkt leed. 
_______________________________________________________________________ 
 
Uitzending  zaterdag 2 januari 21.00 uur zondag 27 december 09:00 uur en13:00 uur 
 
3. De pianiste                                      Peter Brouwers          45 min. 
Peter Brouwers van de LAS uit Maastricht maakte een documentaire over het 
fascinerende levensverhaal van een Maastrichtse concertpianiste.  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 



Uitzending zondag 27 december 11.00 uur, 15.00 uur,  zaterdag 2 januari 16.00 uur 
 
4. De erfenis                                       Huub Bervoets           20 min. 
Na de dood van hun moeder moeten de zaken onder de kinderen verdeeld worden. Dat 
loopt  niet van een leien dakje. Huub Bervoets van de Geleense smalfilm en videoclub 
maakte er een film over. 

Aan de oever van de tijd                                 Jef Caelen              21 min. 
Ook Jef Caelen is lid van de Geleense smalfilm en videoclub. Een actieve club met veel 
uitstekende filmers. In “Aan de oever van de tijd” vertelt Jef het verhaal van een min of 
meer toevallige ontmoeting tussen een man en een vrouw. Door deze ontmoeting komt er 
meer diepgang in hun leven. 

Bloot                                           Lucas Camps             10 min. 
Lucas Camps uit Maastricht is een veelbelovende jonge filmer. Lucas is 22 jaar en was 
een van de jonge deelnemers aan het door de LOVA georganiseerde 4XF 
jongerenfilmfestival. Met “Bloot” won hij dit jaar de derde prijs. “Bloot” vertelt het verhaal 
over de toevallige ontmoeting van twee oude bekenden. Maar is die ontmoeting wel zo 
toevallig? 

Vrouw van papier                                Lucas Camps             7 min. 
Vrouw van papier is de tweede film van Lucas Camps en gaat over een jongeman die leeft 
in een papierenwereld. Alles is van papier. Ook zijn vrouw. Zijn rustige bestaan wordt 
onzeker als de vrouw tot leven komt. 

Wilt u ook verhalen vertellen en toveren met filmbeelden en wilt u meer weten over films 
maken, meldt u dan aan bij een van de Limburgse film- en videoclubs. Voor adressen 
bezoek de website: www.lova-limburg.nl 


