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Titel: Een Fiat uit 1913  
  
Maker(s): Wim Burghout  
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 20   
 
Strekking:    
Bezieling bij de restauratie van een unieke FIAT uit 1913 
 

Verhaalstructuur:     
Chronologisch vertelde registratie van de restauratie van een unieke “schuurvondst”. 
Het topmodel van FIAT, de typo5 uit 1913 is gevonden in Rusland en was eigendom 
van een Wit-Russische generaal. De registratie wordt ondersteund door een 
muziekje. Commentaar ontbreekt, zodat we niet te weten komen “wie is wie”. De 
technici komen nauwelijks aan bod en daardoor ontbreekt de mogelijkheid om hun 
passie op de kijker over te brengen. 
De film is voor een breed publiek wellicht te technisch en voor een technisch publiek 
te breed.  
 

Filmische vormgeving:   
Het camerawerk is goed verzorgd met voldoende afwisseling in standpunten en 
beelduitsneden. Enkele mooie close-ups ontbreken zeker niet: het uitnemen van 
bougies, het plaatsen van veren, de tandwielen etc. Maar de film mist een voice-over 
die ons wat meer uitlegt over interessante handelingen of achtergronden, waardoor 
onze aandacht wordt gevat. Ook functionele set-noise is schaars toegepast. Korte 
technische teksten als “overal moet dezelfde speling zijn” voegt voor de kijker weinig 
toe. Bovendien stoort het als de ondertiteling melding maakt van handelingen, die de 
kijker zelf kan zien. 
De geluidslaag wordt opgevuld met muziek, die weinig relatie heeft met het 
onderwerp, de tijdgeest of met het soort muziek, die in een garage gewoonlijk klinkt.  
Dat de auto niet erg uitbundig wordt gerestaureerd, wordt niet uit de doeken gedaan. 
Kennelijk is het patina van een 100 jaar oude auto waard om te bewaren, maar dat 
moet de kijker er wel zelf bij bedenken. 
 

Waardering in punten:   204 
 
De jury: 
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Titel: Een zee van herinneringen 
  
Maker(s):  Marion van Beek 
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 6’   
 
Strekking:     
Vernieling van de zee leidt tot de ondergang van het ecosysteem en onze 
voedselvoorziening. 
 

Verhaalstructuur:     
In een lineaire verhaalstructuur maken we kennis met wat de zee ons geeft en 
vervolgens in de probleemstelling wat de mensheid de zee aandoet met de gevolgen 
die dat heeft. Aan het einde geeft de maakster adviezen hoe deze ontwikkeling ten 
goede gekeerd kan worden. De functie van de zee als ecosysteem in de wereld 
wordt belicht. 
 

Filmische vormgeving:   
Een voice-over begeleidt de prachtige beelden van het onderzeese leven in 
(sub)tropische wateren. Die beelden zijn gestoken scherp en van uitstekende kleur 
en kwaliteit. De geleende beelden en de stills steken daar schril tegen af en doen 
afbreuk aan de filmische vormgeving. Een film is tenslotte het vertellen van een 
verhaal met bewegende beelden. 
De muziek, aanvankelijk op de achtergrond, is goed gekozen, maar wordt in het deel 
van de probleemstelling overheersend, waardoor de balans tussen het sterke 
commentaar en de rest van het geluid verstoord raakt. De commentaarstem komt 
soms wat “hard” binnen.  
Aanvankelijk is het commentaar objectief, wordt bij de probleemstelling subjectief en 
aan het einde ietwat belerend, als het commentaar oproept tot respect voor de zee. 
Dat zou ook wel duidelijk zijn zonder deze zinsneden. De boodschap van de film is 
daarmee (over)duidelijk, hoewel het commentaar tegen het einde van film wel 3 keer 
een einde suggereert.  
Er wordt weinig vernieuwends aangeboden. 
 

Waardering in punten:   217 
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Titel: Het Schelpenkettinkje  
  
Maker(s):  Gerard Voogt 
 

Genre: fictie                     Lengte: 52’   
 

Strekking:    
Hoe het verhaal van het schelpenkettinkje je achtervolgt voor de rest van je leven: eind goed, 
al goed. Een gevecht tussen “goed” en “kwaad”. 
 

Verhaalstructuur:     
Chronologisch kostuumdrama met grote tijdsprongen en enkele (soms overbodige) flash-
backs. De traagheid van de vertelling in de film en van het spel past wellicht bij het tijdsbeeld 
(eind 19e eeuw), maar maakt ook dat de kijker zijn aandacht wel een beetje kwijtraakt. 
Hierdoor, maar ook door het ontbreken van een vertelperspectief (vanuit wiens beleving 
wordt het verhaal verteld), blijft de film op afstand en maakt de kijker geen emotionele 
binding met een van de karakters. Het spel wordt door de camera geregistreerd alsof het een 
toneelstuk is. Cameraregie en afwisselende camerastandpunten (objectief, subjectief, shot 
en tegenshot, “over shoulder”, kikvors- of vogelperspectief etc.) ontbreken. Met die 
hulpmiddelen wordt de camera onderdeel van de vertelling en versterkt het verhaal.  
Ook kan de uitwerking van de karakters in de ontwikkeling van het scenario beter, waardoor 
de kijker als het ware “in de karakters wordt gezogen”. 
In het verhaal zijn geen duidelijke wendingspunten herkenbaar en er is weinig 
spanningsopbouw, bijvoorbeeld: wie herkent wie als eerste en is dat duidelijk voor de kijker? 
Hoewel het schelpenkettinkje de rode draad beoogt te zijn, is de vriendin en vroeger 
buurmeisje van de hoofdpersoon degene die beide verliefden weer bij elkaar brengt en (in 
feite) het schelpenkettinkje als rode draad overbodig maakt 
 

Filmische vormgeving:   
De film wordt gedragen door de dialogen en die zijn soms moeilijk te verstaan, doordat ze 
afwisselend te zacht, dan weer te hard en soms overstuurd zijn. Met de (van tijd tot tijd 
zichtbare) dasspeldmicrofoons zou de balans beter moeten kunnen. De acteurs spelen naar 
vermogen niet onverdienstelijk, maar door nagenoeg alle handelingen in (half)totalen te 
filmen, dreigt “overacting”. Film wijkt op dit punt wezenlijk af van toneel. 
Het camerawerk is in de totalen goed, maar in de half-totalen is de kadrering niet altijd 
evenwichtig (gulden snede!). Er wordt helaas veel op ooghoogte gefilmd.  
Sommige tijdssprongen worden nadrukkelijk neergezet, terwijl er eigenlijk geen noodzaak 
lijkt te zijn.   
De muziek is prima gekozen en komt op de juiste momenten naar voren. De locatiekeuze is 
natuurlijk fantastisch, hoewel een enkel modern aspect wel geretoucheerd of overdekt had 
mogen worden. Datzelfde geldt voor de set dressing en de kleding, waaraan veel aandacht 
is gewijd.  
 

Waardering in punten:   202 
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Titel: Geflest  
  
Maker(s):  Albert Bokslag 
 

Genre: Fictie                     Lengte: 4’   
 
Strekking:    
Liefde overwint alles. Of toch niet? 

 
Verhaalstructuur:     
Animatie in live verfilmde achtergrond, waarin het verhaal lineair wordt opgebouwd. 
In de inleiding treffen we een zeeman, die de zee op trekt. Het eerste wendingspunt 
wordt gevormd door de ontmoeting met de zeemeermin, waar hij verliefd op wordt. 
Na een crisissituatie worden beiden op het strand geworpen, waar de rollen 
omgekeerd zijn. De afstand tussen beiden blijft aanwezig. Verhaal met een open 
einde.  

 
Filmische vormgeving:   
De tekenanimatie in live achtergrond zorgt voor een leuke kijkervaring. Origineel 
gegeven en speels en creatief uitgewerkt. De muziek is goed gekozen en sluit prima 
aan bij de beelden. Hoewel het verhaal wat simpel is, past het goed bij de 
vormgeving en andersom. Aardige vondst is de tatoeage op de arm van de zeeman. 
Goede afwisseling in beelduitsneden, met totalen, half-totalen en close-ups. Door het 
vertelperspectief op de zeeman te richten en zijn emoties helder weer te geven, 
leven we als kijker met hem mee en kunnen ons in hem verplaatsen. 

 
Waardering in punten:   227 
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Titel: iWash  
  
Maker(s): Sjoerd Rond  
 

Genre: fictie                     Lengte:2’    
 
Strekking:    
Hulpvaardigheid leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Wie wast het 
beste? 
 
Verhaalstructuur:     
Lineair verhaaltje in parallelmontage, waarin moeder en dochtertje 
beiden een schoonmaakklusje in de huishouding doen. De door het 
dochtertje geboden hulp wordt tot het eind van de film door moeder erg 
gewaardeerd, totdat……... Het plot is voor sommigen een bekend 
gegeven, maar voor anderen een verrassing. 
 
Filmische vormgeving:   
Het camerawerk is van uitstekende kwaliteit met shot en tegenshot bij de 
dialoog tussen moeder en kind. Ook de identieke camerastandpunten bij 
moeder en kind worden gewaardeerd. De moeite die het kind heeft bij 
het aanrecht wordt prima in beeld gebracht. De splitsing van parallelle 
handelingen is een leuke vondst en die wordt daarna in beeldtaal verteld. 
Uitstekende geluidsband met helaas een wat minder verstaanbaar begin. 
De muziekkeuze wordt gewaardeerd. 
 
Waardering in punten:   211 
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Titel: Oare Jo  
  
Maker(s): Joke Zandstra - v.d. Woude  
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 35’   
 
Strekking:    
Het onderzoek van een vrouw naar haar familiegeschiedenis leidt tot een 
verrassende zoektocht en menselijk leed. Op zoek naar “Andere Jo(hanna)”. 

 
Verhaalstructuur:     
Een dramatische familiegeschiedenis, die verteld wordt door de verhalen van 
ooggetuigen, historici en oud beeldmateriaal. Het is voor de kijker even zoeken naar 
het verhaal en waar de film heen gaat en de film zou gebaat zijn bij een korte 
inleidende tekst. Nu komt de kijker er allengs achter dat “Oare Jo” het in WOII 
omgekomen zusje van de maakster is, naar wie zij vernoemd is. 
Het verhaal speelt zich af in een buurtschap nabij de vliegbasis Leeuwarden, waar 
gedurende de Duitse bezetting een belangrijk Duits jachtsquadron gelegerd was. In 
september 1944 wordt het vliegveld in het kader van operatie Market Garden 
gedurende twee dagen door geallieerde bommenwerpers aangevallen. Daarbij 
worden ook woonhuizen geraakt en verliezen veel burgers hun huis en haard en 
sommigen hun leven, onder andere het zusje van de maakster, dat zij daardoor niet 
gekend heeft.  
Het vertelperspectief zou gebaat zijn bij een meer principiële en strakker 
doorgevoerde keuze. Gaat het nu over het boek (dat enkele malen gebruikt wordt), 
over de maakster zelf (waarmee het verhaal in het dorp Itens begint) of over haar 
verloren zuster? 
 

Filmische vormgeving:   
Het camerawerk is eenvoudig en functioneel van aard. De geïnterviewde personen 
zien we (langdurig) achtereen midden in het kader. Dat levert weinig spannende 
beelden op. Denk aan de gulden snede! Als er al camerabeweging wordt toegepast 
is het niet zo functioneel. De maakster heeft wel diverse close-ups toegepast van 
details en elementen die van belang zijn voor het verhaal. Vermoedelijk bij gebrek 
aan voldoende opvullend beeldmateriaal zijn het wel veel “talking heads” geworden. 
De set-up met het bestellen van het bloemstuk, krijgt zijn pay-off als het stuk bij het 
graf van Johanna wordt gelegd. Het slot met de herdenking in de kerk wordt wat 
zwaar geacht. 
Door het gebruik van het Fries voor de vertellingen is (helaas) een ondertiteling 
nodig. Dat leidt soms de aandacht van de beelden af, maar het is wel authentiek. 
Het geluid is prima verzorgd en de geluidsband evenwichtig met goed gekozen 
muziek en geluidsfragmenten bij de diverse historische foto’s.  
De animatie met het kaartje resp. de bominslagen vormt een welkome afwisseling. 



De film is boeiend, maar aan de lange kant en de maakster dreigt de objectieve kijker 
daarbij te verliezen.  De film moet zeker bewaard blijven als document voor het 
nageslacht. 
 

Waardering in punten:   218 
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Titel: Kunst in een driehoek  
  
Maker(s): Anja de Roo-Van Klaveren  
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 8’   
 
Strekking:  
Hoe dode monumenten tot leven worden gebracht, wat leidt tot een boeiend verhaal. 
De straten en wegen waar de monumenten of kunstobjecten  te vinden zijn vormen in 
Apeldoorn (met enige fantasie) een driehoek.  
 

Verhaalstructuur:     
Een lineair verteld verhaal met een enkele flashback ter herinnering aan de 
schokkende gebeurtenis, die aanleiding was voor een van de beelden. Een 
stadsplattegrond verduidelijkt de straten en wegen waarlangs ze te vinden zijn. De 
voice-over vertelt ons het een en ander over de aard en betekenis van de beelden, 
maar laat de kunstenaars en de creatieve ontwikkeling (grotendeels) buiten 
beschouwing. De voice-over weet er een ziel in te leggen, zodat de kijker na het zien 
van de film op een andere manier naar de beelden zal kijken. Aan het einde van de 
film is de driehoek “rond”. 
 

Filmische vormgeving:   
Rustig camerawerk met enkele bewegingen en afwisseling van totalen, half-totalen 
en close-ups. Van de beelden zouden best wat meer close-ups getoond mogen 
worden. De kadrering wordt als verrassend ervaren. Zeer goed verzorgde tekst, 
waardoor de beelden als een geheel nieuwe ervaring worden beleefd. De voice-over 
is goed en duidelijk verstaanbaar. In de muziek zitten af en toe duidelijk hoorbare 
“knips”. Dat stoort. 
Het kaartje staat enkele keren lang in beeld, maar als je niet in Apeldoorn bekend 
bent, is het toch nog niet duidelijk genoeg. Hier geldt: inlevingsvermogen in de kennis 
van de kijker. 
De montage is aan de trage kant en de vele zoombewegingen maken dat niet 
sneller. Er is discussie mogelijk over de vraag of inzoomen (of beter: naar het 
onderwerp toe) in dit geval beter is dan uitzoomen (van het onderwerp af). De 
klassieke werkwijze is: naar het onderwerp toe, maar je kunt er ook voor kiezen om 
eerst wat details te laten zien, zodat de nieuwsgierigheid van de kijker wordt gewekt, 
die pas later wordt ingelost door het geheel te laten zien. Welke werkwijze je ook 
gebruikt, het moet het wel consequent gebeuren. 
Het eindshot is een dissonant en vormt een stijlbreuk met de rest van de film.  
 

Waardering in punten: 210   
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Titel: Opsporing verzocht 2.0  
  
Maker(s): Adrie Bijsterbosch  
 

Genre: fictie                     Lengte:1’    
 
Strekking:    
Een misverstand kan leiden tot een leuk plot: een éénminuutfilm, waarbij 
de pointe tekstueel is (niet filmisch). 
 
Verhaalstructuur:     
Een lineair verhaal(tje). De maker slaagt erin ons te misleiden en te 
verrassen met het slot. Humor brengen is niet eenvoudig en de maker is 
daarin goed geslaagd. Een vertelde mop op een uitstekende manier 
uitgewerkt. 
 
Filmische vormgeving:   
De mise-en-scène is overtuigend en het spel van de acteurs is 
geloofwaardig. De casting is prima: uniformen en verdere uitrusting van 
de agent(en) is hedendaags en de beide automobilisten zijn een prima 
keuze. 
Er wordt helaas “over de as” gefilmd en dat maakt het lastig te 
positioneren als kijker.  
Het camerawerk met shot en tegenshot bij de dialoog tussen agent en 
chauffeur is uitstekend. 
Er zijn weinig close-ups te bekennen. 
Hoewel de geluidsband over het algemeen zeer overtuigend is, miste 
een van de juryleden het woord “serieverkrachters” en dan gaat de hele 
witz helaas de mist in. 
 
 
 
 
Waardering in punten: 217   
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Titel: Sergio  
  

Maker(s): clubfilm Flevo Lacus  
 

Genre: non-fictie                      Lengte: 6’    
 

Strekking:    
Een persoonlijke en emotionele vertelling van iemand met de aandoening FAS, die 
dat beschouwt als “levenslang”. Hoe alcohol al voor de geboorte kan leiden tot een 
uiteindelijk verwoest leven. 
 

Verhaalstructuur:     
Een vertelling in de “ik-vorm”, waarbij veel beeldmateriaal symbool staat voor het 
leven van de hoofdpersoon; tralies staan voor zijn gevangenschap, een half hoofd 
voor zijn halve verwoeste leven etc. Maar de hoofdpersoon onderkent zijn problemen 
en is op de goede weg.  
Met veel flashbacks krijgt de kijker een beeld van de achtergronden en het ontstaan 
van de ziekte Foetaal Alcohol Syndroom. De reconstructie wordt wat zakelijk verteld 
voor deze emotionele geschiedenis en het gevoel dat de kijker bekruipt bij het zien 
van de film. Het constant als negatief ervaren worden maakt dat de jongen stukloopt 
en zijn leven letterlijk in scherven komt te liggen. 
Voor een van de juryleden ligt de nadruk iets te veel op het agressieve, waardoor de 
vertelling aan geloofwaardigheid inboet. De epiloog, dat de kijker na het zien van de 
film deze aandoening zou kunnen herkennen, doet afbreuk aan het krachtige 
persoonlijke signaal. 
 

Filmische vormgeving:   
In het begin zit de film de hoofdpersoon letterlijk “op de lippen”. Dat is een sterk 
beeld, maar door het verhaal verder in losse sketches en foto’s te vertellen zwakt dat 
een beetje af. Het vertelperspectief wordt dan ook wat minder helder. De voice-over 
is goed en duidelijk verstaanbaar en verder is de geluidsband ook prima in orde met 
een passende muziekkeuze.  
Goede shots, die als symbool voor zijn eenzaamheid staan, zoals op het dak, in 
tegenlicht met een blikje bier, weggedoken in een hoekje van de zaal etc. Dat brengt 
emotie over. 
Zonder sentimenteel te worden grijpt de film behoorlijk diep aan. 
 
Vernieuwend 
Een film die als educatieve film zou kunnen dienen voor professionele hulpverleners. 
Herkenning is het vaak begin van het oplossen van de problemen. 
 

Waardering in punten:   222 
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Titel: Oma  
  
Maker(s): Jose Bibian  
 

Genre: fictie                     Lengte:  9’  
 
Strekking:    
Dochter houdt haar ouders een spiegel voor inzake hun houding jegens 
grootmoeder. Hoe je op jeugdige leeftijd volwassen kunt zijn. 
 

Verhaalstructuur:     
Het verhaal wordt lineair verteld vanuit het perspectief van de dochter des huizes. Ze 
is een zorgzaam persoon, die voor haar leeftijd behoorlijk volwassen gedrag 
vertoont, gezien haar opstelling tegenover haar jongere broertjes. “Handen wassen” 
wordt een symbool in de film: in onschuld? Dochters beleving van de behandeling 
van oma door haar ouders verloopt van verbazing naar verdriet en boosheid. Met als 
wendingspunten dat oma de soeplepel laat vallen en het uitpakken van de tweede 
“morsbak”, gekocht van haar eigen zakgeld. Dat oma dan weer aan tafel mag komen 
eten is evident en hoeft nauwelijks getoond te worden. 
Het verhaal neemt een sociaal probleem (houding tegenover dementie) onder de 
loep en, hoewel het verhaaltje niet al te veel diepgang kent, is het goed uitgewerkt. 
Het slot dringt diep door met de selfie als toonbeeld van herwonnen gezinsgeluk. 
 

Filmische vormgeving:   
Omdat de kijker een emotionele band met de dochter opbouwt, ervaart de kijker 
enkele technische gebreken als minder storend, hoewel de dialogen soms moeilijk 
verstaanbaar zijn. Dit is een verdienste van spelregie en cameravoering, maar geluid 
is een even belangrijke factor en dat voldoet soms niet. Ook kleurcorrectie zou hier 
en daar verbeterd kunnen worden. 
Grootmoeders dementie kan nog wel wat geraffineerder worden neergezet. Het 
scenario zou daarin moeten voorzien. Het spel is verder zeer verdienstelijk en de 
karakters van alle personen in de film komen goed uit de verf. Duidelijk is: de 
vrouwen hebben “de broek aan”. Zeker het spel van de dochter verdient een pluim.  
 

Opmerking: 
De film is als jeugdfilm ingezonden naar het jeugdfilmfestival. Het bevreemdt dat de 
film hier als film van een volwassene ingezonden wordt. 
 

Waardering in punten:   231 
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Titel: Vaison la Romaine  
  
Maker(s): Gerrit Jansonius  
 

Genre:  non-fictie                    Lengte: 12’    
 
Strekking:    
Geschiedenis van de Franse stad Vaison la Romaine, thans een 
belangwekkende toeristische trekpleister, in de Romeinse oudheid een 
belangrijk handelscentrum. 
 
Verhaalstructuur:     
Reportage over deze oude stad, verwerkt in een vakantiefilm. 
Opgebouwd in twee delen: de oudheid met de vele ruïnes en een door 
de voice-over vertelde geschiedenis en huidige stand van zaken, waarin 
de kleurrijke beelden van winkeltjes en terrassen de sfeer bepalen. 
 
Filmische vormgeving:   
Het camerawerk is stabiel en goed en de camerabewegingen voorkomen 
dat het een diavoorstelling wordt. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt 
van totalen, close-ups en half-totalen. De kleur van de film is opvallend. 
De voice-over verstrekt wel een grote hoeveelheid informatie in 12 
minuten en doet dat dan ook een beetje gejaagd. Hier zou een beperking 
van de informatie op zijn plaats zijn. De kijker kan toch niet alles 
onthouden. De voice-over is wel goed verstaanbaar en de juiste muziek 
verbindt heden en verleden. 
De interesse voor deze stad is zeker gewekt met deze film. 
 

Waardering in punten:   207 
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Titel: Sulveren swipe  
  

Maker(s): Joke Zandstra - v.d. Woude  
 

Genre: non-fictie                     Lengte:  18’  
 

Strekking:    
Tradities zijn het waard om in stand te worden gehouden: de zilveren zweep is de 
wisselprijs, die bij het traditionele ringsteken in Bolsward te winnen is. Maar daar 
komt meer bij kijken dan alleen een geoefend oog en een vaste hand….. 
 

Verhaalstructuur:     
Een verhaal in drie delen, gevormd door de uitleg omtrent de wedstrijd en de prijs: de 
‘Sulveren Swipe’, de voorbereiding van alle onderdelen van paard tot koets en 
kleding, maar dat zien we eigenlijk een beetje in twee delen: eerst voor de camera en 
later “in het echt” en vervolgens de vier episoden van de wedstrijd en prijsuitreiking.  
Alles onder deskundig commentaar van een voice-over en van binnenbeelds 
commentaar van de beide hoofdpersonen. Naarmate de film vordert stijgt de 
bewondering voor de beide hoofdpersonen voor hun vastberadenheid en kennis. 
 

Filmische vormgeving:   
Diverse mooie shots van de ring, het paard en omgeving duiden op een goede 
cameravoering. Toch wordt er vrij veel op ooghoogte gefilmd en dat kan spannender.  
Het commentaar is ter zake doende en de commentaarstem ligt goed in het gehoor 
en prima te verstaan. Muziek is mooi en past bij het onderwerp. De geluidsband is 
evenwichtig. Het montageritme is aangenaam, maar er worden wel verschillende 
“stoppertjes” gesignaleerd om de montagepunten te verhullen (geiten, gevel, maaltijd 
etc.). Er zijn betere mogelijkheden (close-ups), die functioneler de montagespringers 
kunnen verbergen. 
De liefde van het echtpaar voor hun passie en elkaar wordt goed verwoord. Ook al 
hebben ze niet gewonnen, volgend jaar staan ze er weer, zegt de glimlach op de 
gezichten. 
Film is illusie en het optuigen van koets, paard en berijders kan natuurlijk eenvoudig 
gezien worden als voorbereiding op de echte wedstrijd. Het wederom onttakelen van 
het geheel en op een later tijdstip inladen op de aanhangwagens kan daarmede 
achterwege blijven. Dat is voor de kijker absoluut aanvaardbaar en komt de 
continuïteit van je verhaal en film ten goede. 
Bij de puntentelling en de prijsuitreiking is de kijker te veel op afstand om precies te 
begrijpen wat er gebeurt. Het gaat ook allemaal heel snel. Desondanks een fraai 
resultaat dat boeit tot het einde. 
 

Waardering in punten:   234 
 

De jury: 
Bianca van Gelderen 
Urbain Appeltans 
Richard de Pijper 
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Titel: Creatief bezig zijn ….. verveelt nooit  
  
Maker(s): Wout van den Brink  
 

Genre: non-fictie                     Lengte:  7’  
 
Strekking:    
Een persoonlijk verslag van de creatieve ontwikkeling van een vrouw. 
 
Verhaalstructuur:     
Een verhaal in drie delen: de aanleiding is het missen van de mogelijkheden oma als 
kind creatief te worden uitgedaagd. Het middenstuk is de ontwikkeling van de eigen 
creativiteit tijdens en na de opleiding tot docent en tot slot zien we creatieve 
ontwikkeling tot bloei komen met prachtige resultaten. Elke creatie is een uitdaging. 
De maakster is de binnenbeeldse verteller, die zonder overdreven bezieling over 
haar werk vertelt. Door het ontbreken van emotie blijft de kijker wat op afstand.  
Het deel van het papier scheppen met de kinderen en vervolgens de expositie van 
de schilderijen kon wat verder uitgewerkt worden. 
 

Filmische vormgeving:   
Het camerawerk is eenvoudig en een weinig afstandelijk. Nog dichter op het 
onderwerp vergroot de betrokkenheid bij de kijker. Ook subjectieve shots (over 
shoulder en vanuit het gezichtspunt van de dame) maken dat de kijker die 
betrokkenheid voelt. Omdat het onderwerp niet heel verrassend is, moet je als 
filmmaker nieuwe wegen bewandelen om boeiend te blijven. Ook een witte jas tegen 
een witte achtergrond kan beter vermeden worden. De maakster brengt wel haar 
passie voor het creatief bezig zijn over. 
De geluidsband verdient meer aandacht, want er is behoorlijk kwaliteitsverschil in de 
commentaarstem. Ook het snijden in de muziek verdient aandacht, hoewel de 
muziekkeuze wordt gewaardeerd.  
Het einde komt wat abrupt over.  
De montage is rustig en houdt een zeker ritme in stand. 
Het idee is prima, maar de vertelling had nog spannender gekund. 

 
Waardering in punten:   210 
 
De jury: 
Bianca van Gelderen 
Urbain Appeltans 
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Titel: Skeelerhuus  
  
Maker(s): Martin Strelitski  
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 12   
 
Strekking:    
Skeelerhuus en zijn gebruikers, met Loes -een van de junioren- in de schijnwerpers. 
 

Verhaalstructuur:     
Een mooie introductie schept hoge verwachtingen, je verwacht spektakel en actie in 
wat verder komen gaat, maar dat valt wat tegen. Het verhaal wordt daarna 
afwisselend verteld door een voice-over, Loes zelf en een interviewer en de beelden 
van de opening worden niet voortgezet.  
Waar gaat de film over? De titel doet vermoeden dat het honk van de vereniging 
centraal staat, maar die rol lijkt uiteindelijk voor Loes weggelegd te zijn.  
 

Filmische vormgeving:   
Bij de cameravoering blijven we een beetje op afstand en de extreme 
camerastandpunten van de opening komen niet terug. Wel zijn er close-ups 
opgenomen, maar bij het interview met Loes met twee camera’s gaat er één over de 
as. Dat sticht verwarring bij de kijker. Beide camera’s moeten aan een zijde van de 
actielijn blijven. Het is een beetje een statisch deel van de film geworden.  
Loes is een uitstekende vertegenwoordigster van haar sport. Ze komt gedecideerd 
en uitermate volwassen over.  
De beelden van Loes’ training blijven op afstand en Loes kan daar beter uit de verf 
komen. Lage camerastandpunten, Loes dicht langs de camera scherend of er 
overheen, ‘rijders’ en subjectieve shots dat zijn spectaculaire beelden, die de kijker 
dichter bij het onderwerp brengen en de betrokkenheid vergroten. 
Het live geluid is aanvaardbaar van kwaliteit met weinig overheersende windruis. De 
muziekkeuze is goed, maar het ‘gehele’ Wilhelmus aan het einde van de film is niet 
noodzakelijk en vertraagt de film.  
 

Waardering in punten:   215 
 
De jury: 
Bianca van Gelderen 
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Titel: Healing Environment  
  
Maker(s): Bert Verlinden  
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 7’   
 
Strekking:    
Licht, lucht en ruimte in een gebouw waar mensen zich thuis voelen. Hoe 
deze drie elementen van doorslaggevende betekenis zijn bij de bouw en 
het functioneren van het Meanderziekenhuis in Amersfoort. 
 
Verhaalstructuur:     
Bedrijfsfilm (?) over een nieuw en duurzaam gebouwd ziekenhuis, 
gedragen door een voice-over en commentaar leverende betrokkenen. 
De projectleider vertelt over de inspiratie voor het gebouw, het ontstaan, 
de gebruikte materialen en de beleving die het gebouw beoogt op te 
roepen en dat wordt al dan niet gelardeerd door anderen in hun 
commentaar. Alles met het oog op bespoediging van het herstel van de 
patiënten.  
 
Filmische vormgeving:   
Helaas komen licht en ruimte niet altijd terug in de wijze waarop één en 
ander in beeld wordt gebracht: donkere openingsshots, nauwsluitende 
kadrering bij interviews etc. Er wordt echter ook fraai camerawerk 
getoond. Het camerawerk is wel wat eenzijdig met veel grote totalen.  
De muziekkeuze is aangenaam. 
De materiaalkeuzes worden uitgebreid toegelicht als zijnde van invloed 
op het herstel van patiënten, maar het commentaar van de enige patiënt 
is wat mager en bevestigt niet enthousiast de visie van de projectleider: 
“Het is belangrijk dat ik beter word”.   
Het vertelperspectief is niet altijd eenduidig. De ambulancebroeder 
spreekt in zijn commentaar over de eerste hulp en niet over 
patiëntenkamers. Het brengt de kijker op het vereerde spoor.  
We zijn technisch op de hoogte maar dat zien we nauwelijks terug bij de 
patiënt. 
 
Waardering in punten: 209 
 
De jury: 
Bianca van Gelderen 
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Titel: De Vlijt  
  
Maker(s): Adrie Bijsterbosch  
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 18’   
 
Strekking:    
De geschiedenis en toekomst van molen ‘De Vlijt’, tegenwoordig ondergebracht in 
een stichting, die het gehele terrein in eigendom verwerft via schenking door de oude 
molenaar. 
 

Verhaalstructuur:     
Er spelen verschillende verhaallijnen een rol in de film: de bakker, die zijn broden 
bakt en verkoopt aan de presentator, die de opmaat vormt voor de molen, het meel 
dat van de molen afkomstig is, de historische ontwikkeling van de molen, de werking 
van de molen en de functie van de molenaars alsmede de huidige molen in zijn 
omgeving. Dat is allemaal vrij veel en zet de kijker diverse malen op het verkeerde 
been. Die presentator komt niet meer terug in de film, ook niet als voice-over.  
Misschien dient hier te gelden: “In der Beschränkung zeigt sich der Meister“.  
 

Filmische vormgeving:   
Een voice-over draagt de film, maar doet dat niet even vloeiend als zou kunnen. De 
tekst is op zichzelf goed, maar er wordt wel heel veel informatie over de historie  
verstrekt. Je kunt niet van de kijker verwachten dat alle informatie beklijft. Daardoor 
wordt het allemaal wel wat veel en verliest de kijker de aandacht. 
De geluidsband is goed verzorgd met evenwicht tussen set-noise, commentaar en 
muziek. 
De cameravoering is vloeiend en afwisselend, maar kan nog wel wat creatiever. 
Onscherpe beelden moet je niet willen tonen en sommige foto’s ‘staan’ wel lang. De 
dronebeelden aan het begin zijn zeker functioneel, maar door de stand van de zon 
zie je de schaduw van de drone. Later worden nog wat dronebeelden vertoond, maar 
dan is dat minder functioneel.  
We missen de emotie van de oude en nieuwe eigenaars. Die vormt in het 
voortbestaan van de molen een belangrijk aspect. 
 

Waardering in punten:   215 
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Titel: Oprecht  
  
Maker(s): Clubfilm EFA  
 

Genre: fictie                     Lengte: 15’   
 
Strekking:    
Hoe breng je een gepassioneerd moordenaar tot een ander inzicht. Film, gebaseerd 
op Godfried Bomans’ sprookje “De oprechte moordenaar”. 
 

Verhaalstructuur:     
Een absurd verhaal, lineair verteld. Een deel van het verhaal zou in flashbacks 
kunnen, maar het absurdisme wordt versterkt door het gebruik van gestileerde 
poppetjes; zo wordt duidelijk dat de moordenaar zijn verhaal al vele malen heeft 
verteld met de vreselijkste gevolgen.  
 

Filmische vormgeving:   
Het spel van de acteurs is soms wat theatraal. Film is wat acteerprestaties betreft 
anders dan theater. Dit zou wellicht door een vlottere montage nog wat verholpen 
kunnen worden. Een goede spelregie is op zijn plaats. 
De cameravoering is zou in het middendeel wel wat beter (closer) kunnen om de 
angstgevoelens te benadrukken, maar brengt in het begin, met shot en tegenshot, de 
confrontatie tussen beide karakters goed in beeld. Het camerawerk maakt slechts 
beperkt gebruik van close-ups. Het spel van de verdwaalde bezoeker is soms wat 
overdreven geacteerd. 
De karakters zijn voldoende uitgewerkt en de casting voldoet aan de verwachtingen. 
De muziek past uitstekend bij het duistere verhaal. De stemmen per kanaal links-
rechts wisselend is leuk gevonden, maar kennelijk niet consequent doorgevoerd. 
 
De kruisen in de tuin zetten de kijker even op het verkeerde been, waarna de clou 
nog geestiger is. 
 

Waardering in punten:   212 
 
De jury: 
Bianca van Gelderen 
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Titel: Klokkenluiders van Kampen  
  
Maker(s):  Kees Prins 
 

Genre: non-fictie                     Lengte: 11’   
 
Strekking:    
De Kampense klokkenluiders, hun passie voor de klokken en het luiden 
daarvan en hun gilde. Film gericht op het enthousiasmeren van nieuwe 
kandidaten. 
 
Verhaalstructuur:     
Er zijn diverse verhaallijnen in deze film. Langs deze lijnen komen we 
met de klokkenluiders, de historische betekenis van het luiden, het 
ontbreken van enkele belangrijke klokken in de toren van Kampen, het 
gieten daarvan op de “Kampense wijze” en het gilde van de 
klokkenluiders in aanraking. Deze onderwerpen worden niet alle even 
gestructureerd aan de kijker voorgeschoteld. Er ontbreekt dan ook een 
eenduidig sprekersperspectief door de gehele film. Daarmee krijgt de 
kijker ook geen binding met  één van de personen. En dan komt het 
onrustig over. 
 
Filmische vormgeving:   
De camera toont ons veel totalen en hoofden van geïnterviewde 
personen. Het commentaar van de sprekers gaat onder de beelden 
gewoon door en dat voorkomt dat de film een overdosis aan “talking 
heads” oplevert. Dat is goed. De klokken zelf komen niet in beeld en dat 
is toch wel jammer. 
De geluidslaag is prima verzorgd en de interviews zijn goed 
verstaanbaar .De toespraak van de man op de kansel is afstandelijk en 
slecht te verstaan. Bij klokgebeier bestaat de kans dat de opname-
automaat helemaal dichtslaat en dat is goed voorkomen. 
Over het gebruik van picture in picture bestaan verschillende meningen, 
die niet altijd positief uitvallen. De titels zijn wat eenvoudig vorm gegeven 
en passen niet goed bij het onderwerp. 
 
Waardering in punten:  201  
 
De jury: 
Bianca van Gelderen 
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Titel: Het kindbruidje  
  
Maker(s):  Jose Bibian 
 

Genre: fictie                     Lengte: 9’   
 
Strekking:    
Liefde overwint alles. Haar kracht is zo sterk, dat iemand kan wachten op het geluk 
ook al is die verboden. 
 

Verhaalstructuur:     
Het middendeel van de film is een grote flashback, waarin we de aanleiding zien van 
de openingsscène, waarin de man zijn vrijheid tegemoet gaat. Die speelt zich af in 
het hier en nu, evenals het verrassende einde van de film. 
Het vertelperspectief gaat in de flashback langzaam over van het meisje naar de 
jongen. 
 

Filmische vormgeving:   
Boeiend camerawerk met prachtige fotografie bij de beelden van het kindbruidje. 
Haar spel is zeer overtuigend: tranen in de ogen met een angstige blik, die onheil 
verraadt, De jongen is eveneens goed neergezet. De spelregie is geslaagd in het 
creëren van een verdrietige, boosaardige sfeer, terwijl de volwassen vrouwen -
opgetogen van verwachting- zich nauwelijks om de gevoelens van het meisje 
bekommeren. 
De set dressing en locatiekeuze maken de sfeer van een Zuid-Aziatisch drama 
geloofwaardig.   
Goede kleurnabewerking in de flashback, die helaas op een enkel punt niet constant 
lijkt te zijn. De geluidsbewerking is ook prima met effecten, sfeergeluiden en een 
uitstekende muziekkeuze. De verfilming van de moord op de toekomstige bruidegom 
is van grote klasse. We worden constant in spanning gehouden. 
Het enig minpuntje dat de jury naar voren wenst te brengen is de casting van de 
bruid op latere leeftijd. Die heeft te westerse trekken. 
 
Door de taalkeuze en oosterse titel van de film wordt de film nog geloofwaardiger. 
 

Waardering in punten:   267 
 
De jury: 
Bianca van Gelderen 
Urbain Appeltans 
Richard de Pijper 


