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Titel: Bedreigd

Maker(s):  Ab en Iris van der Veen

Genre:   non fictie                   Lengte:  8’ 

Strekking:   Een portret van de bedreigde Afrikaanse olifant waarin de jacht 
op de ivoren slagtanden een hoofdrol speelt.

Verhaalstructuur:    
Een prettige voice-over neemt ons mee naar Namibië en Botswana. In de 
nationale parken leven daar nog grote kuddes olifanten, voor ons gevoel in 
harmonie met de omgeving. Met schokkende beelden van de slachters en 
slachtoffers toont de maker ons de keerzijde. Stroperij, met als doel de ivoren 
slagtanden, vindt er nog steeds in groten getale plaats. 
Met deze schokkende beelden probeert de maker ons bewust te maken wat 
de gevolgen hiervan zijn voor de dieren en de parkwachten (en daarmee ook 
voor de aarde). De epiloog zet alles in perspectief.

Filmische vormgeving:  
Mooie beelden van de kuddes olifanten en de tocht met de boot. Goede close-
ups zoals van het wapperen van de oren en het gebruik van de slurf. Een 
bijzondere en spannende scène vormt het oversteken van de olifanten naar de
waterplaats waarbij we een stukje van de jeep zien en zo mee kunnen voelen 
hoe spannend het voor de maker geweest is. Ook de functie van de slurf is 
goed gefilmd zoals bij het losmaken, zeven en eten van het gras. De geleende
beelden van stropers vormen een keiharde overgang in het verhaal van de film
en het panikerende geluid van olifanten ondersteunt de beelden enorm. Deze 
zijn goed kort gehouden maar hebben de nodige impact op de kijker. De 
montage is goed kort, de muziek wordt gewaardeerd en de geluidsmix is 
aangenaam met goed gebruikte stiltes. 

Emotie/Bijzondere kenmerken:

Vakantiebeelden zijn goed verwerkt tot een interessante film. Effectief 
bruikbaar voor educatiedoeleinden.

Waardering in punten:   230

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 



Miep Wolff
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Titel: Christina

Maker(s):  José Bibian

Genre: fictie                  Lengte: 8’20”

Strekking: De kleinkinderen beleven in hun fantasie een oorlogsmoment van hun opa en 
oma.

Verhaalstructuur:  De openingsscène, in kleur, met het gesprekje tussen de 2 kleinkinderen
komt vreemd over; wat weet de jongen en van wie, dat hij het verhaal aan het meisje kan 
overbrengen? Haast in een soort regressiemoment wordt de oorlogsbeleving van de 
grootouders getoond aan de kleinkinderen op de zolder van opa en oma. In de reconstructie 
van de gebeurtenis wordt de spanning, door de komst van de Duitse bezetter, maar ook de 
spanning onderling goed neergezet.
De jalousie om de jongen, tussen Anne en Christine leidt tot de gedachte dat het hier niet 
gaat om broertjes en zusjes uit één gezin.
Het slot, met opa en oma en daarbij de rol van Christine toont aan dat zij geen verraad maar 
juist vriendschap heeft betracht.

Filmische vormgeving: Vanuit het heden (in kleur) wordt gesneden naar de zwart-wit 
beelden in het verleden en weer terug naar het (gekleurde) heden.
Het camerawerk is goed, het openingsshot, vogelperspectief is goed genomen. De close-up 
van de jongen in de oorlogsscene is niet goed, hij kijkt, in het totaalshot, naar het meisje en 
in de close up van het meisje weg. Het kikvorsshot van de vader van Christine is technisch 
goed gedaan maar gevoelsmatig niet passend met de liefde die hij toch moet voelen voor 
deze kinderen (hij zet tenslotte zijn leven en dat van zijn dochter, voor ze op het spel). 
Het geluid bij de film is passend, speelt een belangrijke rol en versterkt de spanning. Het niet
tonen van het gesprek met de Duitse soldaat en Christina resp. haar vader is een mooie 
vondst. De strekking van het gebeuren beneden is geloofwaardig, hoewel de (met Duits 
accent) Nederlandssprekende soldaat vreemd overkomt. Het spel van de jongeren is 
redelijk. De spelregie verdient meer aandacht opdat de kinderen minder “spelen” en meer 
“zijn”. De angst en wanhoop had nog iets meer uitgewerkt kunnen worden. Als Christina wil 
dat ze zachter praten dan moet ze dat bijvoorbeeld zelf ook doen. Het geluid o.a. van 
beneden versterkt de spanning boven. Waarom, ten overvloede, nog eens de Jodenster bij 
de aftiteling?
Meer aandacht moet het vertelperspectief krijgen. Uit wiens perspectief wordt gefilmd. Een 
meer subjectieve camera geeft daar uitsluitsel over. De camera is nu meer toeschouwer. 

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een oorlogsgebeurtenis roept altijd weer emoties op. Het is goed om jongeren op deze wijze 
duidelijk te maken wat er in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebeurde. Goede film 
voor op scholen.

Waardering in punten:  240

De jury:
Hay Joosten
Bianca van gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Uitzicht

Maker(s):  Bert  Verlinden

Genre: Fictie                      Lengte:   7’40”

Strekking: Een vrouw in “eikelland” neemt een dapper besluit en stapt uit een uitzichtloos 
huwelijk naar uitzicht biedende persoonlijke vrijheid. 

Verhaalstructuur: Drie akten-structuur. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van 
de vrouw. Zij ziet geen uitzicht meer in de relatie met haar man. Als ze besluit het huis te 
verlaten krijgt ze een viertal flashbacks van hun relatie, waarmee het verhaal aan de kijker 
wordt verteld. De karakters en hun rolverdeling worden goed neergezet. Maar er zijn toch 
wel enkele ongeloofwaardige ontwikkelingen (aanknippen van het licht, dichtritsen van de 
koffer, zonder dat de man een vin verroert). Die spanningsopbouw kan daar vergroot worden.
Eenmaal buiten bevrijdt ze zich van alle oude banden, als symbool gooit ze de sleutel terug 
door de brievenbus, gooit haar oude kleding in de gracht en laat de lege koffer achter.
Dansend gaat ze een nieuwe toekomst tegemoet, met een nieuw uitzicht. Het lijkt erop dat 
de film een stukje scenario mist om geloofwaardiger te zijn.

Filmische vormgeving:  
Goed camerawerk, snelle wisseling van camerastandpunt zoals in de slaapkamer en mooie 
kadrering zoals op de brug met het legen van de koffer. Functionele close-ups, zoals het 
vallen van de rekening. Snelle montage bij de diverse flashbacks zoals de mislukte vrijpartij 
in bed. Goede belichting als zij in bed ligt bij de opening en bij de spiegel. Maar de hele lichte
slaapkamer als ze de deur uitgaat, komt niet overeen met de vorige belichtingen.
Prachtig shot, met grote leegte achter haar in de spiegel. Dat lege leven gaat ze achter zich 
laten. Dit is betekenis geven door en met de camera! Als ze aan het eind van de lange gang 
de deur opent staat dat symbool van de lange weg die ze in het huis afgelegd heeft. Haar 
(ingehouden) woede in de keuken wordt goed weergegeven door het mes en de wortel in 
haar hand. De belichting (vanuit de afzuigkap) had daar wat beter gekund.
De montage bij het weggooien van de kleding (andere dan is ingepakt, lijkt het) waar veel 
overgangen in verwerkt zijn, geeft extra vaart in haar handeling. Technisch is de film wel in 
orde, maar in het scenario zitten wat vraagtekens omtrent de geloofwaardigheid. Door 
gebruik van de fades om flashbacks aan te kondigen moet de film steeds weer op gang 
komen. Het spel van de vrouw is goed. Het probleem zit in het slot van de film waar het 
scenario vreemde keuzes maakt. Waar staat de weggegooide kleding symbool voor? Goede 
muziekkeuze. 

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een zwaar onderwerp is vlot (misschien iets te vlot) neergezet. Er zit te weinig spanning in 
de film.

Waardering in punten:  235 
De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Bijbelmuseum Leerdam 

Maker(s): Kees Koren en Martin Pel

Genre: non-fictie                    Lengte:  25’40” 

Strekking: Het Bijbelmuseum en zijn ontstaan door de vele Bijbels, verzameld door 
de heer Wim van ‘t Zelfde. De passie van een verzamelaar.

Verhaalstructuur: Een documentaire, waarin de 5 W’s aan bod komen.
De eigenaar-directeur van het Bijbelmuseum vertelt, met diverse anekdotes, over het
ontstaan van zijn hobby, het verzamelen van Bijbels, leidend tot het bijzondere 
museum dat hij hiermee heeft opgezet.
Er wordt gebruik gemaakt van de nodige inserts d.m.v. foto’s, bezoekers en 
nagespeelde historische momenten rond de VOC-periode. Oneerbiedig gezegd: 
“Een praatje bij een plaatje.” Niet oninteressant, maar wel bijna 26 minuten lang en 
daarmee moeilijk de aandacht vasthoudend.

Filmische vormgeving: Het registrerende camerawerk kan veel beter, de eigenaar 
wordt veelal opgenomen vanuit één camerapositie, en ook daar zien we soms de 
schoorsteenmantel aardig scheef weergegeven. Het “Tussen Kunst en Kitsch”-
element, waarin iemand informatie wil omtrent zijn bijbel, wordt heel onrustig 
opgenomen. Het loopt ook niet overal lipsynchroon en dat is wel storend. De close-
ups van gedeeltes van de foto’s zijn goed genomen, maar de foto in zijn totaal is niet 
altijd goed zichtbaar. Het nagespeelde historische moment van de Geuzen (door een
groep reenactors) en de VOC is een aardige afwisseling maar in de aftiteling had de 
groep wel even benoemd mogen worden.  De natuurbeelden tussen de verhalen van
de diverse Bijbels in voegen niet veel toe.
De verteller weet heel veel te vertellen maar is niet altijd goed te verstaan en komt 
nogal monotoon over waardoor hij de aandacht verliest.
Het bijzondere van het museum komt wel goed over door het tonen van de vele 
mooie Bijbels die er aanwezig zijn. Bij deze Bijbels was het verhaal beter tot zijn 
recht gekomen dan voor de schoorsteen. De film duurt te lang door de manier 
waarop het filmisch (als kijkspel) weinig interessant is opgezet.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
De doelgroep-film wordt gedragen door de inhoud van de verhalen, de bijzondere 
platen en het zien van de enorme diversiteit aan Bijbels die er aanwezig zijn. Het is 
jammer dat de eigenaar zijn verhaal niet rechtstreeks vertelt aan een bezoeker. Dat 
had meer interactie gegeven met de kijker.

Waardering in punten: 206

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: De Veluwse Midwinterhoornblazers

Maker(s): Herman Spijker 

Genre: non-fictie                     Lengte:   29’52”

Strekking: Geschiedenis, vervaardiging en bespeling van de midwinterhoorn en het 
sociale aspect van de vereniging. Een folklore herleeft en is dankzij de inspanningen 
op de Nationale Erfgoedlijst geplaatst. De makers nemen (te) veel hooi op de vork en
dat weerspiegelt zich in de lengte van de film. In een aantal films opsplitsen is beter.

Verhaalstructuur:    
Het verhaal is uit veel verschillende elementen opgebouwd. Je krijgt dan films binnen
een film. Een intro met korte stukjes uit de totale film. Diverse interviews. Uitleg 
omtrent de vervaardiging van een midwinterhoorn en de groep midwinterhoorn-
blazers tijdens hun optreden en samenzijn. De verschillende elementen worden wel 
afwisselend weergegeven, maar de structuur van de film lijkt niet erg doordacht.
Een voice-over verbindt de diverse elementen aan elkaar.
Er is veel aandacht besteed aan het researchwerk en het culturele en sociale aspect 
komt goed over. 

Filmische vormgeving:  
De intro is vlot gemonteerd en we zien daar ook goede afwisseling tussen totaal, 
half-totaal en close-up. Maar daarna komt er een lang interview, dat statisch gefilmd 
wordt aan een tafel met veelal hetzelfde camerastandpunt. Weinig close-ups en 
volgepropt met (best goede) gegevens, die de kijker allemaal niet gaat onthouden.
Het geheel is ondertiteld. Bij het interview met de maker van de hoorn zien we meer 
betrokkenheid en dit geeft gelijk een boeiender verhaal.
De beelden lijken niet overal goed scherp. We horen geregeld het live-geluid van de 
midwinterhoorn maar wel vaak dezelfde melodie.   
Bij het vervaardigen van de hoorn zien we enige afwisseling van camerastandpunten
en close-ups, maar het kan allemaal nog actiever en meer betrokken: kruip op de 
handeling, maak close-ups van handen en gezichten, cutaways en maak gebruik van
de actielijn.
De film is eigenlijk te lang voor het onderwerp. Het kan vlotter gemonteerd worden 
maar veel beelden kunnen ook weggelaten worden, zoals bij het uitgebreide 
interview aan het begin.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Het onderwerp is interessant en van cultuurhistorisch belang. Er is veel aandacht 
aan besteed en voor de doelgroep zeker een mooie herinnering. Ook voor het archief
van de vereniging of Historisch (film)Archief.

Waardering in punten:  196 

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: De zwaan

Maker(s): An van Norren & Josephien Rosendal

Genre: non fictie                  Lengte:   6’30”  

Strekking: We volgen Gonneke Prak, één van de kunstenaars, die betrokken is bij 
het kunstproject “Heilige Huisjes“ in Amersfoort, bij de ontwikkeling en vervaardiging 
van haar kunstwerk voor de Evangelische Lutherse Kerk.

Verhaalstructuur:    
Chronologische drie-akten-structuur. Het verslag, over het vervaardigen van het 
kunstwerk en de inspiratiebron, wordt verteld vanuit het perspectief van de 
kunstenares. Ze heeft researchwerk gedaan naar het ontstaan van “de Zwaan” als 
symbool voor de Lutherse kerk.
We volgen haar in het vervaardigen van het kunstwerk en het exposeren van haar 
kunstwerk aan de gevel van de kerk. “Praatje bij een plaatje”.

Filmische vormgeving:  
Het openingsshot met de poster van het project is goed gekozen, alleen de 
aankondiging “De Stad Amersfoort” is slecht te lezen. (Deze staat ook niet in de 
poster die aan de kerk hangt).
Het camerawerk is veelal statisch. Kan veel dichter op de actie (zoals bij het 
ophangen van het werkstuk)
Gonneke begint haar verhaal heel statisch, er is wel gezorgd voor een goede 
achtergrond, maar verder niet zo mooi in de kadrering. Ook de locatie voegt niets 
toe, in (de buurt van) de kerk of van etalages had meer sfeer in de film gebracht. Er 
zijn wel close-ups van de schetsen, van het zwarte gansje en -als ze aan het werk is-
van de diverse momenten, Maar we missen betrokkenheid omdat we Gonneke vaak 
op de rug zien of en profiel. Zoals de shots bij het kastje waar haar ”Paverpol” staat, 
daar staat de camera niet zo goed, we zien haar daar ook een keer raar wisselen 
van positie. Goede afwisseling van de activiteiten. Tijdens het ophangen zijn de 
opnames enigszins statisch. Er is door Gonneke goed researchwerk gedaan en de 
legende vormt een goede basis voor haar werkstuk.
Het luiden van de klokken en de mensen die haar werkstuk bekijken is speels.  

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuk idee, waar cultuur en kunstenares goed in samenkomen. 
We missen alleen een overzicht van de totale expositie door Amersfoort.

Waardering in punten:   203

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Disney parade

Maker(s):  Jan van der Velde

Genre:  non-fictie                    Lengte:   5’25”

Strekking: De optocht neemt een loopje met de filmer.
Registratie van de wagens en Disney-figuren tijdens de parade in Disneyland. 

Verhaalstructuur:  
Een opeenvolging van de diverse wagens en figuren zonder aanvullende tekst
of commentaar. Het is geheel gefilmd vanuit het perspectief van de camera-
man. Er wordt echter geen verhaal verteld: “en, en, en” is geen verhaal maar 
een opsomming. Een verhaal moet een reden, een aanleiding hebben en dan 
(liefst spannend) uitgewerkt worden. 

Filmische vormgeving:  
Het camerawerk is registrerend, de wagens worden goed weer gegeven met 
oog voor detail, die ook vrij close getoond worden zoals bij de draak.
De cameraman had een goed plekje gevonden en weet dat hij met vaste 
belichting moet werken, wil hij in tegenlicht nog kleurrijke beelden krijgen. 
Maar hij filmt vanaf dezelfde (oog)hoogte. Ook daarin is meer afwisseling en 
spanning aan te brengen.
Leuk shot is de close up van Micky met een camera in het toegangshek. 
De montage is technisch goed gedaan. Maar we missen de interactie met het 
publiek en de reactie van het publiek bijv. een close up van genietende 
kinderen. We zien Pinokkio naar een kind toelopen maar de interactie missen 
we. Film is emotie!
De muziekkeuze is de set-noise en muziek ter plekke. Dat is verbrokkeld door 
de montage. Een doorlopende geluidsband van een deel van de parade is 
beter. Hier is dat goed te doen (geen muzikanten in beeld), zonder dat iemand 
het merkt. “Film is illusie” en de maker bepaalt wat “realiteit” is.
Aan het slot wordt de betovering verbroken en komt de werkelijkheid in beeld. 
Dat komt een beetje vreemd over. De lengte van de film is goed gekozen.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuke herinnering voor degenen die in Disneyland geweest zijn.

Waardering in punten:   194

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Geluk bij een ongeluk 

Maker(s): clubfilm VAAC

Genre: fictie                    Lengte:  12’12”  

Strekking: Klucht over vreemdgaan en ontrouw. Hoe het verkeerd raken van een golfbal 
verstrekkende gevolgen kan hebben, of de SIM-kaart als verrader.

Verhaalstructuur: Het fragmentarische verhaal vormt de basis van deze klucht, waarin 
verwikkelingen moeilijk te volgen zijn. Wie is wie? Drie-akten-structuur: introductie-
ontwikkeling-afwikkeling.
De onderdelen worden matig uitgewerkt en verteld. Er is geen zichtbaar vertelperspectief 
(vanuit wiens perspectief wordt het verhaal verteld) en de camera vereenzelvigt zich niet met
een van de personages. Er wordt niet gewerkt met set-up en pay-off, er zijn nauwelijks 
hindernissen, die overwonnen moeten worden en de kijker wordt nauwelijks betrokken bij de 
film. Het blijft een “en, en, en”-verhaal zonder aanleiding of reden voor de acties. De spelers 
maken geen gemotiveerde ontwikkeling door. Marieke, Bas en Charlotte komen zonder set-
up ineens in de film, terwijl ze elkaar onderling wel kennen. Hier mist duidelijk een doordacht 
scenario.
Inleiding: de puzzel en het winnen van de prijs ervan.
Wendingspunten zijn het bierglas dan kapotgaat door het verkeerd geslagen golfballetje en 
de verdwenen simkaart.
De handeling, het teruggooien van het balletje in het gezicht van de ander, is een vreemde 
(agressieve) handeling. 
De slotzin geluk bij een ongeluk is wat gezocht. Omdat we te weinig informatie hadden in die
richting.

Filmische vormgeving: In het acteerwerk is sprake van overacting.
Het camerawerk geeft afwisselingen in totaal, half totaal en enkele close-ups maar we zien 
wel vaak de auto in beeld, waarin Anton weggaat en weer thuiskomt. Ook worden de scènes 
vaak vreemd uitgewerkt; de ene keer kort zoals het posten van de brief, de bus moet erg 
dichtbij geweest zijn (maar het had ook zonder gekund: een zin en het is duidelijk). Dan weer
heel erg lang, bijv. alle boodschappen een voor een uit de tas. En zit je met een tas vol 
dagelijkse boodschappen bij de Golfclub op het terras?
Een close up van het simkaartje op de tafel is vreemd, als het later in de tas met 
boodschappen zit. Het lag niet op het randje en we hebben Charlotte het niet zien 
wegnemen.
En een beetje vreemd dat zij dat SIM-kaartje gaat bekijken, was daar een aanleiding voor 
een voorgevoel of zo?? Misschien wat meer aandacht besteden aan het schrijven en 
beleven van een scenario en draaiboek. De geloofwaardigheid van handelingen moet in het 
scenario meer aanknopingspunten krijgen.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Vast een leuke clubactiviteit geweest, waarin veel mensen een rol of functie hebben 
gekregen. Goed voor de sfeer. Maar voor een filmclub is belangrijk: hoe ga ik van taal naar 
beeldtaal zonder alles door de acteurs te laten uitleggen, zoals in een soap.

Waardering in punten:   205
De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Glas!!!Anders!!!!

Maker(s): Cees Stroo

Genre: non-fictie                     Lengte:   10’07”

Strekking: Het vervaardigen van een glasobject als demonstratie in een glasblazerij.

Verhaalstructuur: Er is niet echt een begin: waar zijn we? De 5 W’s worden niet 
ingevuld. Het volgen van een demonstratie glasblazen en -bewerken in het Nationaal
Glasmuseum (volgens de T-shirts) geschiedt chronologisch. Wat we zien wordt niet 
van commentaar voorzien. De beelden moeten voor zichzelf spreken. Het doel van 
het stukslaan van een glasobject komt pas veel later terug als het gegoten wordt in 
de open glasbol. Maar we zien geen gereed product en de film is daardoor niet “af”. 
Er is dus geen inleiding en geen slot aan de film en daarmee mist de film belangrijke 
onderdelen. Verhaalstructuur gaat over: wat wil je vertellen en hoe vertel je het? 
Advies: maak een plan, ook als je toevallig iets interessants tegenkomt! Dan maak je 
een plan al improviserend. Maar vergeet de 5 W’s niet zonder reden.

Filmische vormgeving: Het camerawerk is goed, we zien voldoende afwisseling 
tussen totaal, half-totaal en close-up. Goede close-up van het verwarmen van het 
glas in de oven en het rollen van het glasobject over de tafel. Ook een goed shot van
de samenwerking van 2 glasblazers.
De keuze voor deze titel is niet terug te vinden in het vervolg. Het is een bijzondere 
demonstratie, maar glaswerk van dit kaliber wordt wel vaker gemaakt. Het 
opbrengen van het poederglazuur via een zeef op het project is goed opgenomen. 
De muziek is nietszeggend maar wel aanwezig. Er ontbreekt set-noise of een voice-
over, die er wat meer over vertelt en het geheel wat boeiender had gemaakt. Veel 
gemiste kansen daardoor. De kijker had misschien best wat meer willen weten 
omtrent de vrouw, de samenstelling van het glas, glazuur, gebruikte chemicaliën enz.
Of je moet een “kunstfilm” maken, waarop muziek gesneden wordt zoals in Bert 
Haanstras “Glas”. Maar dit is meer een documentaire en dat vereist andere 
technieken van de filmer. Dan kunnen veel ongeveer dezelfde handelingen 
achterwege blijven. Daar wordt het tempo van de film hoger van. 
De montage is rustig in het tempo waarin het werk plaatsvindt. Geen interactie met 
de toeschouwers, ook dat was een mooie aanvulling geweest. Nu zijn ze een 
storende factor in beeld. Het slot is ook wat vreemd, wat gebeurd er in die oven 
waarin het object verdwijnt, wat is het uiteindelijke resultaat?

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuke herinnering aan een demonstratie maar zonder enige betrokkenheid en 
interactie met de makers en het publiek, zodat het statisch en onpersoonlijk 
overkomt. Een vrouwelijke glasblazer was ook een interessante insteek geweest.

Waardering in punten:  200

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 



Miep Wolff
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Titel:  Gouda nu en in 1511

Maker(s): Pieter Stofmeel

Genre: non-fictie                   Lengte:   8’

Strekking: Promotiefilm over Gouda en de Goudse ”Zotte Zaterdag”. 

Verhaalstructuur:  
De promotiefilm bestaat uit 2 delen en vormen eigenlijk 2 films in een:

1. Gedeelten uit de stad Gouda en haar bijzondere producten
2. Een reportage van de intocht en viering van de Zotte Zaterdag.

Het geheel wordt verteld door een voice-over. 

Filmische vormgeving:  
Een verteller neemt ons mee en de cameraman toont ons sfeervolle beelden van 
Gouda, het stadhuis, een goede close-up van het reliëf van de Waag met zijn kazen 
en andere belangrijke gebouwen in Gouda zoals de grote (lange) St. Janskerk. Een 
tilt langs de gebrandschilderde ramen maakt de kijker nieuwgierig. Diverse tilts 
mogen wel wat beter afgemaakt worden. Het beeld van de kerk tussen het 
gebladerte is wat donker. Het slotshot van het verlichte stadhuis in het donker is 
fraai. 
De beelden van de intocht tonen de optocht in diverse half-totalen zoals bij de uil. 
Maar het blijft een beetje een registratie van alles wat de camera passeert. Er is 
weinig interactie met de camera of reactie van het publiek en we blijven toch een 
beetje buitenstaander. Midden in de stoet staan verrast de deelnemers aan de 
optocht en vergroot de betrokkenheid en interactie met de camera.
We zien nog een goede close-up van de uil op de markt.
De beelden van het gebeuren op het marktplein worden vergezeld van livemuziek 
wat de vrolijke sfeer goed weergeeft. Het nummer “Drunken Sailor” moet wel van 
begin tot eind opgenomen. Het is niet uit 1511, maar van een paar eeuwen later, 
maar past in de sfeer. 
Verder is er nauwelijks interactie met de spelers en verkopers. Dit kan beter 
uitgewerkt worden, het zijn gemiste kansen. Een kort gesprekje met de deelnemers, 
een informatie omtrent (het verkrijgen) en betekenis van de kleding. Het jongetje dat 
om de hoek kijkt van de marktkraam had ook iets spannends kunnen zien i.p.v. de 
potterie. Het is een kwestie van even door de ogen kijken van de kijker en de 
montage niet voor lief te nemen.
De titel met de gouden letters voor Gouda is leuk gedaan.  

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuke promotiefilm voor de stad Gouda. 

Waardering in punten:   220

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Guggenheim

Maker(s): Ruud Gubbels

Genre: Non-fictie                    Lengte:   6’45”

Strekking: Een documentaire over het ontstaan van het Guggenheim museum in 
Bilbao, over de architect Frank Gehry en de maatschappelijke gevolgen voor de stad 
van de aanwezigheid van dit Solomon R. Guggenheim Foundation-project. Van 
slapende provinciestad naar jaarlijks 1 miljoen bezoekers.

Verhaalstructuur: De documentaire behandelt drie elementen:
1. Het werk van de architect Frank Gehry,
2. Het ontstaan en de bouw van het museum Guggenheim en 
3. De ontwikkeling die de stad daardoor doormaakt. 

Die opbouw wordt goed weergegeven door eerst de oude en later de nieuwe 
projecten binnen de stad. Het geheel wordt aan elkaar verbonden door een voice-
over. Er is gebruik gemaakt van extern materiaal zoals diverse foto’s en (moderne) 
zwart-wit opnamen. Vanuit de stad komen we bij het gebouw en verkennen daarna 
de binnenzijde.

Filmische vormgeving:  
Er is veel aandacht besteed aan het zoeken naar (een evenwicht tussen) extern 
beeldmateriaal en eigen materiaal. De kwaliteit van het externe beeldmateriaal is niet
overal mooi, zoals bij de foto van Solomon Guggenheim aan het eind van de film, dat
is jammer. Hier wreekt zich het gebrek aan planning voorafgaand aan het opnemen 
van de film, waardoor veel fotomateriaal gebruikt wordt waar live-opnamen van de 
stad te maken waren. Er is veel researchwerk gedaan. De beelden van de camera-
man zijn goed. We zien een mooi beeld van een van de doorkijkjes in het museum. 
De tilt ups worden goed afgewerkt, alleen heeft de maker bij het tonen van de zalen 
met de schilderijen de neiging om in het plafond te eindigen. Er wordt ook wel erg 
veel gebruik gemaakt van de pan, tilt en zoombeweging, dit is om toch enige 
beweging te krijgen in de statische beelden van het gebouw, maar probeer daar een 
andere oplossing voor te vinden, door boeiende close-ups. Het externe materiaal is 
functioneel binnen het verhaal. De film is goed gemonteerd en het verhaal wordt 
boeiend verteld door een goede voice-over. De passende muziek herhaalt zich wel 
erg vaak.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een goede weergave over een minder bekende foundation die toont dat kunst een 
grote invloed kan hebben voor de ontwikkeling tot welvaart binnen een stad.

Waardering in punten:   223

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen
Miep Wolff
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Titel: Eiland 56

Maker(s): Rob Broek 

Genre: fictie, animatie                      Lengte:  9’ 

Strekking: Als je moet overleven, heb je niets aan een stofzuiger, broodrooster of 
een strijkijzer. De lotgevallen van een drenkeling op een onbewoond eiland; vele 
problemen en verassingen volgen. Is de vrouw de redding van de drenkeling? Met 
zijn tweeën betekent nog minder water, eten, enz. Hoe loopt dat af?

Verhaalstructuur: Drie-akter structuur. In de introductie wordt het loze bestaan van 
de drenkeling getoond. De ontwikkeling biedt een krat met veelal nutteloze inhoud en
gevechten tegen vijanden, honger en dorst. Een passerende boot laat hem links 
(eigenlijk rechts) liggen. Hij ziet het niet meer zitten, maar de haai brengt hem op 
andere gedachten. In de Afwikkeling spoelt een vrouw aan en na enige strubbeling 
zien we een happy end. Een korte speelfilm vanuit het perspectief van de drenkeling,
die toch wat lang wordt door de opsomming van alle problemen, ontstaan met het 
aanspoelen van de kist. 

Filmische vormgeving: De opening met de animatie die in het eiland verschijnt is al
erg leuk. Maar als dan blijkt dat de gehele film een animatiefilm is, worden we 
verrast. Leuke tekeningen en animaties volgen elkaar op. Goed camerawerk. Er 
wordt geregeld een ander camerastandpunt aangenomen. Er zijn close-ups zoals in 
de boom, de dobber en de fles. Wel een eenvoudige getekende animatiefilm (niet-
filmisch).
De belevenissen zijn ook goed gevonden zoals het terugkomen van de fles, de 
voorbijvarende boot en de vallende kokosnoot.
Goed dat we alleen het ruisen van de zee horen en een klein beetje tekst en zelfs die
was niet direct noodzakelijk. Muziekkeuze kan niet beter.
Voldoende humor in de film wat ook erg goed is gedaan.  

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een originele film met humor, maar voor volwassenen misschien net iets te simpel.

Waardering in punten:   230

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Innocent Victims

Maker(s):  José Bibian

Genre:  Fictie                     Lengte:   10’20”

Strekking: Onschuld in de hoofdrol. Onschuldigen zijn vaak slachtoffer, maar kunnen 
schuldige omgeving ook een lesje leren.

Verhaalstructuur: De speelfilm wordt verteld vanuit het perspectief van een klein, 
onschuldig meisje. Een gedeelte van de film wordt parallel gemonteerd zoals bij de ruzie van
de ouders, die doorgaat als het meisje wegloopt, het hondengeblaf, dat een zoektocht 
suggereert, het zoeken naar het meisje als de zwerver op pad is om haar terug te brengen. 
Tegen haar zin tot ze haar ouders ziet. Goede set up naar de blijdschap die ze toont als de 
zwerver later bij haar thuis komt.
De inleiding: de ruzie tussen twee ouders in het bijzijn van een klein meisje doet het meisje 
besluiten om weg te lopen. 
Het middenstuk heeft diverse wendingspunten: als het meisje een zwerver tegenkomt en met
hem meegaat naar zijn onderkomen, een plek onder de brug. Als de man op de fiets het 
meisje herkent via Amber Alert en zij dus gevonden wordt en als de zwerver meegenomen 
wordt.
Het slot geeft een happy end, waarbij het meisje in de armen van de (onschuldige) zwerver 
valt, waar ze vriendjes mee geworden was. De titel wordt dus 2x ingelost. 

Filmische vormgeving: In de film wordt niet gesproken en daarmee is het dus een prima 
beeldverhaal. Het camerawerk is prima, de beelden van het eenzame meisje met haar 
koffertje en de beelden onder de brug. De camera geeft vorm aan het verhaal en neemt 
standpunten in, die het verhaal versterken. Bij de tafelscène in het begin zou een standpunt 
met Rune tussen haar ouders nog sterker werken.
De belichting is ook goed gedaan, vooral de scene onder de brug als het meisje ligt te slapen
en de zwerver over haar waakt. En als zij bij de zwerver op schoot geniet van zijn lange 
baard.
Het geluid past overal goed bij de gebeurtenissen. Buitenbeelds hondengeblaf versterkt de 
spanning.
Het spel van de zwerver en het meisje zijn zeer goed (meisje kan zichzelf zijn). Het karakter 
van de zwerver is wat te verzorgd gecast. Baard, overhemd en fiets zijn te goed voor een 
juiste karakterisering.
De zorgzaamheid van de zwerver wordt goed neergezet en het moment dat het meisje 
begint te huilen is erg goed gespeeld(?)

Emotie/Bijzondere kenmerken: Een goede speelfilm waarin de onschuld goed wordt 
neergezet en een hoofdrol krijgt toegedeeld. Het natuurlijke spel van Rune verdient hoge 
waardering.
De noodaak en het succes van functie van het Amber Alert wordt goed weergegeven en 
verwerkt in het verhaal.

Waardering in punten:   250

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Mais                                                            

Maker(s):  Huub Hospers

Genre: non-fictie                      Lengte: 12’   

Strekking: Landbouwonderzoeksbedrijf Delphy voert onder andere onderzoek uit 
naar de raseigenschappen van Europese mais. Wetenschappelijke verwerking van 
maïszaad tot snijmais en korrelmais wordt vertoond. Opbrengsten en ziekten van de 
rassen worden wetenschappelijk vergeleken. Alles tot nut van de maisproducenten.

Verhaalstructuur: Documentaire over het onderzoek naar de diverse stadia van de 
maïs in de onderzoeksruimte en op het veld. Deze wordt objectief verteld door 2 
verschillende voice-overs. De verslagen (talking heads) worden afgewisseld met 
diverse werkzaamheden en andere inserts. Alles wordt op chronologische volgorde 
verteld, maar eigenlijk vertelt de binnenbeeldse projectleider eerst wat er later wordt 
vertoond. 

Filmische vormgeving:  
Het camerawerk is goed. Hij zit geregeld goed op de actielijn. Er zijn mooie totalen 
van de machines op het land maar ook goede close-ups van het vullen van de zak 
met zaden en het zaad in de zaaischijf. Ook de dronebeelden zijn goed.
Alleen bij het eerste verhaal van de projectleider (die erg statisch overkomt en steeds
vanuit één camerastandpunt genomen wordt) kijkt de verteller de verkeerde kant op 
(uit beeld). Dat komt vreemd over. Hij had aan de andere kant in beeld moeten 
komen (met meer ruimte voor zijn gezicht). Als hij de tweede keer in beeld komt staat
hij wel goed. De tweede voice over komt niet in beeld. De stemmen zijn niet zo 
prettig om naar te luisteren. De man raffelt zijn verhaal wat af op een monotone 
hoogte. Bij de vrouw horen we veel geruis en dat stoort ook. De tekst is van tijd tot 
tijd (te) specialistisch.
Er wordt muziek toegevoegd, maar of het echt is TOEvoegt is de vraag. Het is goed 
dat we ook de set-noise te horen krijgen.
Voorde doelgroep zal het wel duidelijk zijn maar de kijker blijft met veel vragen zitten 
over het gebruik van deze mais? Consumptie? Veevoer?

 Emotie/Bijzondere kenmerken: Naast de beelden omtrent de maïsverwerking komt
de film ook over als een promotiefilm voor de firma. Pas op dat dit niet de indruk 
geeft dat het hier gaat om een commerciële film. Het is een echte doelgroep-
promotiefilm, die minder geschikt is voor een algemeen publiek.

Waardering in punten: 208
De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Mijn dag 

Maker(s): Rens de Wit

Genre:  Fictie?   (aangemeld als non-fictie)      Lengte:   6’

Strekking: Een dagje meelopen op de boerderij met 10-jarige dochter Cato, 

Verhaalstructuur: De film is een persoonlijk verslag vanuit het perspectief van
Cato.
Op chronologische wijze vertelt zij wat ze zoal op een dag doet, thuis op de 
boerderij. Dat varieert van kippen voeren tot een duik in het familiezwembad. 
Het skateboard, dat ze (soms) gebruikt als vervoermiddel vormt de rode draad
in het verhaal. 

Filmische vormgeving:  
Eenvoudig camerawerk, vaak op ooghoogte van de cameraman genomen en 
te weinig op ooghoogte van Cato. Zoals in het konijnenhok en bij de kippen. Er
is wel gedacht aan het maken van close-ups zoals bij de eieren en het jonge 
poesje. Jammer dat de cameraman aanvankelijk niet meegaat in de 
kippenren, je blijft dan filmen vanuit het perspectief van het meisje. Nu wordt 
de toeschouwer letterlijk door het gaas buitengesloten. Dit had ook versterkt 
kunnen worden door wat vaker een “over shoulder” te nemen bij haar 
activiteiten. De tilt up van haar skateboard naar de bank waar zij samen met 
de poes op zit is goed gedaan en leuk.   
Er is tingelende muziek onder gezet die aanvankelijk wel past, maar probeer 
eens te kijken wat er beter past bij een spelend kind. Misschien ook meer set-
noise gebruiken.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuk idee dat met wat meer zorg nog beter uit de verf gekomen was. 
Maar een fijne herinnering voor iedereen. 
Voor de jury meer een fictie dan een non-fictiefilm.

Waardering in punten:  202

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Nooit meer 

Maker(s): Frans van Hal & Herman Bakker

Genre: fictie                     Lengte:   1’

Strekking: Het drama van een uitgeleend boek. Woordgrap, geen 
beeldgrap, wat veel sterker is.

Verhaalstructuur:   
Een 1-minuutfilm vertelt vanuit het perspectief van de eigenares van het 
boek. Een chronologisch gebeuren met een aardige woordclou. Er wordt 
gebruik gemaakt van de één van de 5 V’s: Verrassing. In een komische 
film werkt dat goed, maar hier slechts matig.

Filmische vormgeving: Schoolmatig camerawerk met een close up van
het bellen en een (goede) over shoulder bij de dialoog tussen de 
eigenaar van het boek en de man die het boek te leen heeft. De 
interactie tussen de twee komt hierdoor over, maar we missen iedere 
emotie. Dit komt ook door het statische spel. Er wordt weinig overtuigend
geacteerd. Spel en dialogen zijn niet overtuigend. De muziek is 
ondersteunend en we horen set-noise van het lopen op het grind. Het 
tonen van het naambord van de bewoner, waarop zijn beroep vermeld is,
is een aardige clou, maar niet meer dan dat. De film is redelijk 
gemonteerd maar verloopt traag doordat alles statisch is en weinig 
verassend.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een goed idee voor een 1-minuutfilmpje, maar door de woordgrap geen 
winnaar van het 1 minuut filmfestival.

Waardering in punten: 194

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: De adviezen van Baldra

Maker(s):  Wim Noback

Genre:   non-fictie                   Lengte:   15’

Strekking: Een persoonlijk reisverslag van Ermelo naar Noorwegen.

Verhaalstructuur: Een vakantieverslag. De reis start bij de galerij van het 
Raadhuis in Oslo, de reden daarvan is dat de maker alle 
bezienswaardigheden, die hij in Noorwegen gaat bezoeken wil koppelen aan 
de mythologische kunstwerken die hij daar in de galerij heeft gehangen met 
behulp van Photoshopping. Ieder kunstwerk vormt een ”kapstok” die hij 
symbolisch overzet in de reële omgeving zoals “het Vikingschip”, dat gezet 
wordt naast de overtocht met de Ferry. Dat is mooi gevonden, maar het is wel 
vreemd dat de camera na de inleiding in Oslo weer teruggaat om het 
gezelschap in Ermelo op te halen. Dat vertraagt de film.
Alle bezienswaardigheden worden aan elkaar verbonden door het verhaal van 
de voice-over.

Filmische vormgeving: 
Het is moeilijk om in Noorwegen geen mooie beelden te schieten. Toch is dat 
soms gelukt. Het gebruik van de zoomknop maakt daar onderdeel van. Het 
camerawerk is op andere momenten in orde met voldoende afwisseling in 
camerastandpunten in totaal, HT en CU. Er worden echter veel beelden 
toegevoegd van het landschap vanuit de rijdende bus, wat soms wat onrustig 
overkomt en overbodig is. Bij het tonen van de smalle weg via de voorruit van 
de bus is het wel functioneel en goed gedaan, maar zijwaarts is geen fraai 
gezicht. Een mooi shot is de overgang van de schets van een staafkerk naar 
de constructie in de kerk zelf (vermoedelijk eigen computerwerk, wat 
overigens zeer kundig gemaakt is). Het werken met de foto’s in de galerij is 
ook creatief gevonden.
De muziekkeuze is met zorg gedaan zoals operamuziek, maar niet alle muziek
wordt gewaardeerd. De stem van de voice over komt goed over. 

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuk idee om op deze manier een ander tintje te geven aan je 
vakantiefilm. Voor familie, vrienden en bekenden een mooie reisverslag.

Waardering in punten:   212

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 



Miep Wolff
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Titel: Papier maken ‘een vak apart’.

Maker(s): Ben Carmiggelt

Genre: non-fictie                    Lengte:  13’ 

Strekking: De fabricage van papier door de eeuwen heen op diverse wijzen 
en van verschillende materialen. Portret van “De Middelste Molen” aan de 
Loenense Molenbeek op de Veluwe.

Verhaalstructuur: Via de openings-set-up op de hei (pay-off: hier zit het water
dat voor de aandrijving van fabrieken rond Apeldoorn zorgde) wat een inleiding
vormt op de sprengenbeken en het belang ervan alsmede de uitleg over de 
werking van een stoommachine, komen we uit bij de gids die ons het proces 
van papier maken vertelt. De machinale vervaardiging en het met de hand 
scheppen van papier geschiedt op chronologische wijze. Ook de aanvoer van 
vezel voor de papiervervaardiging van vroeger en nu wordt aangehaald. Dit 
vormt een didactische vertelstructuur.

Filmische vormgeving:  
Zeer goed camerawerk met oog voor details en goede afwisseling in 
standpunten, totaal, HT en CU. Zoals bij de onderdelen van de stoommachine,
voor sommigen wel een uiterst technisch verhaal, wat mogelijk ingekort kan, 
maar het is zeker te begrijpen. De camera zit dicht op de handeling. Ook de 
drone-beelden zijn mooi en rustig. 
De verteller heeft een prettige en goed verstaanbare stem. Hij zorgt voor 
voldoende pauzes en de verschillende processen worden duidelijk en 
begrijpelijk uiteengezet. Het verschil tussen de 2 processen wordt goed 
overgebracht in beeld en verhaal. Ook de werking van de watermolen en het 
belang en zijn functie worden met mooie beelden uitgelegd. Onder de film 
door loopt een rustig muziekje dat niet opvalt. We horen weinig live geluid, wat
mogelijk een bewuste keuze is.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een interessante film die zeker geschikt is om op scholen te draaien. Ze is van
cultuurhistorisch belang. Maar is ook interessant voor een historische 
vereniging en kan gearchiveerd worden.
Een leuke toevoeging is dat van iedere vezel, zo ook uitwerpselen van dieren, 
papier gemaakt kan worden.

Waardering in punten: 224

De jury:
Hay Joosten



Bianca van Gelderen
Miep Wolff het in het midden komen we uit bij de
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Titel: Poorten van Amersfoort

Maker(s): Bert Verlinden & Koos Sportel  

Genre: non-fictie                    Lengte:   12’55”

Strekking: Promotionele rondleiding langs de historische en moderne poorten
van Amersfoort.

Verhaalstructuur: Aan de hand van een voice-over leren we de Amersfoortse 
poorten kennen. De film beslaat twee verschillende perioden binnen de 
geschiedenis van Amersfoort, waarbij de poorten centraal staan. Er is gebruik 
gemaakt van historisch plaatmateriaal zoals oude schetsen van de stadswal 
met de plekken waar de poorten staan of gestaan hebben. De trein aan begin 
en einde maakt de structuur van de film (net als de stadsplattegrond) “rond”.

Filmische vormgeving: De voice-over heeft een prettige stem. De 
bijzonderheden worden goed verteld en er is veel researchwerk gedaan 
omtrent de bouw en de functie van de diverse poorten. Misschien pasten de 
moderne poorten, die in de buitenwijken staan niet zo in het hele verhaal maar
dat is een keuze van de maker. Het camerawerk is in het algemeen 
functioneel met voldoende afwisseling. We hebben goede close-ups gezien 
zoals van het wapen en de menora in het hek. Ook goede tilt en pan waardoor
de film misschien iets minder statisch wordt. Dat is snel het gevaar is als 
slechts gebouwen figureren, maar dat kan ook onrust brengen in de film. 
Zoom zou moeten worden vermeden, tenzij er meer informatie mee wordt 
verstrekt. Ook pan levert voornamelijk overzicht shots.
Het blijft allemaal zo beschouwend en weinig inlevend voor de kijker. Als 
amateurfilmer heb je de kans om ook het persoonlijke en sociale element te 
verwerken in je film, daar kan meer gebruik van gemaakt worden.
Het historische materiaal is functioneel en goed verwerkt in het verhaal. We 
hoorden weinig set-noise en een rustig (passend) muziekje. 

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een leuk onderwerp waar aandacht aan besteed is, maar een beetje “braaf” 
en klassiek gemaakt. Weinig onderscheidend.

Waardering in punten:   206

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Slimme vissen 

Maker(s): An van Norren & Josephien Rosendal

Genre: fictie                    Lengte:   1’40” 

Strekking: Overdracht van het IQ resp. het gedrag van een kind naar 
een vis en andersom.

Verhaalstructuur: Kort speelfilmpje met een simpel scenario. Inleiding: 
het lezen van het tijdschrift Quest met een artikel over intelligentie van 
dieren door een van de jongens. Het middenstuk waarin alle 4 de 
kinderen proberen hun intelligentie over te dragen op de vissen. En het 
slot waarin de jongen het artikel verkeerd gelezen blijkt te hebben en de 
vissen hun mondbeweging overbrengen op de meisjes. Introductie, 
ontwikkeling en afwikkeling is ook in een korte speelfilm van belang!

Filmische vormgeving: De weinig subjectieve beelden zijn wel goed 
maar niet echt spannend, waardoor het filmpje al gauw eentonig wordt. 
Vaak niet op de actielijn en niet op ooghoogte van de kinderen, zoals bij 
het zitten van de jongens bij de vissenkom, ga ook door de knieën. Kijk 
eens naar verrassender kadrering, zeker in zo’n kort filmpje. De kinderen
kunnen ook veel spontaner en vlotter reageren, het is nu meer een 
toneelstukje.
De mondbeweging bij de meisjes is ook niet goed te zien, we missen 
een goede close up, waardoor de clou een beetje verloren gaat. Het plot 
had veel closer gefilmd mogen worden met de kom in het midden. Pas 
op voor de eigen schaduw van de cameravrouw!

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Filmpje komt een beetje bekend voor??? Goed in te korten tot een 1 
minuutfilmpje.

Waardering in punten:   205

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Verslaafd

Maker(s): John de Haan, Feike de Jong & Christiaan Plug

Genre: fictie                     Lengte: 1’50”

Strekking: Gameverslaving doet hoofdpersoon belanden in zijn game.

Verhaalstructuur: Korte speelfilm. In verhouding zeer lange inleiding (45s.): 
het thuiskomen van de jongen. Middenstuk (50s.): het gamen en letterlijk 
opgeslokt worden door de game. Slot (10s.): de bevestiging van de verslaving 
van de jongen.
Alles wordt wel heel erg uitgebreid neergezet en is te traag voor de 
actiesnelheid waarmee jongeren werken. Het verhaal wordt weinig invoelend 
of spannend verteld. In het middenstuk gebeurt te weinig. Er is geen gevecht, 
weinig actie, geen aanleiding om te vermoeden dat de jongen “opgeslokt” 
wordt. De spanning van de hoofdpersoon druipt er nu ook niet meteen vanaf. 
Wat is het verhaal? Een jongen, die in zijn computer wordt gezogen is 
nauwelijks een verhaal. Het is een gegeven. Maak het verhaal spannend(er). 
Wat is de reden, wat is de aanleiding? Laat dat zien en breng emotie in door 
spannende momenten te creëren, waar het net goed/mis gaat. Dan maak je 
een betere speelfilm.

Filmische vormgeving: Goed camerawerk, afwisseling in standpunten en 
goed gedacht om de close-ups zoals bij de sleutel en het slot en bij de 
computer. Zijn de ketting en de leiband bewust aan de deur gehangen om als 
symbolen te dienen voor de verslaving van de jongen? 
Goed gewerkt met special effects, zoals de hand door de computer en het 
zweven door de ruimte. Goede muziek en goede belichting. Kan veel vlotter 
gemonteerd worden. Parrallel-montage is OK. Close-ups van gezichten is 
nodig voor meer spanning; niet over shoulder filmen als er geen tegenspeler 
is.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Iets inkorten, bv het aanfietsen en all handelingen erna eruit laten,  en dan is 
het  een prima 1 minuut film voor het 1 minuutfestival. 

Waardering in punten:  202

De jury:
Hay Joosten



Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Wat ruist er…

Maker(s):  Wim Noback

Genre: Fictie                      Lengte:   8’

Strekking: Krokodillentranen om een verloren hoofdprijs. Een creatieve wijze om het
Natuurpark Lelystad onder de aandacht te brengen.

Verhaalstructuur: Drie-akter speelfilm met drie verhaallijnen: de mannelijke 
hoofdpersoon op zoek naar een passende spreuk, de oma met haar kleindochter op 
zoek naar? en een groene opblaaskrokodil met eigen subjectieve verhaallijn.
Introductie: vanuit het perspectief van de mannelijke hoofdpersoon wordt de kijker via
de krant op de hoogte gebracht van de wedstrijd.
Middenstuk: het oplossen van de wedstrijd, die onderbroken wordt door een 
onverwachte wending. Wendingspunten zijn o.a. het woord “rondvlucht”, de set up 
van oma en kleindochter, het verschijnen van de krokodil. Slot: het te kijk gezet 
worden door de oplossing, weer uit de krant, die winst geeft bij de wedstrijd. De film 
is rond.
Mooie set-up /pay-off combinaties: wat zoeken oma en haar kleinkind: de groene 
krokodil, wat bedreigt de mannelijke hoofdpersoon: de groene krokodil. Werkt dit 
naar de kijker? Niet voldoende in dit geval.
Het scenario is leuk bedacht en een leuke manier om het park onder de aandacht te 
brengen van de kijker.

Filmische vormgeving: Goed camerawerk, zowel aan de tafel met goede over 
shoulder-opnamen als in het park van de dieren. Goede close-ups zoals bij het lezen
van de advertentie van de wedstrijd en de wedstrijdpapieren die achterblijven bij de 
vlucht van de man. Set-up van de zoekende oma en kleinkind worden goed 
uitbetaald bij het winnen van de wedstrijd. De suspense kan nog verder uitgebuit 
worden. Je denkt eerst dat een wisent achter de man aanzit, dan een wild zwijn en 
vervolgens een Przewalskipaard. Maar er zit in 6 scènes geen spanningsverhoging 
in. De groene krokodil is dan wat overacted. Bij het onheilspellende geluid verwacht 
je ook geen opblaaskrokodil uit de bosjes. De muziek is goed gekozen, het 
voortgaan van de tijd.

Emotie/Bijzondere kenmerken: De ‘monologue intérieur’ kom je niet zo vaak tegen 
in de amateurfilm. Er zijn enkele drop-outs te zien in de film, die gekarakteriseerd 
worden door een sheet “Media offline” (met opvallende Chinese en Koreaanse 
vertaling). 

Waardering in punten: 218   

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
Miep Wolff
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Titel: Werklust 

Maker(s): Adrie Bijsterbosch

Genre: non-fictie                    Lengte:   12’

Strekking: Promo over de korenmolen Werklust in Oene. Geschiedenis van 
de molen en uitleg van de techniek en plaatsing van de molen in breder 
(historisch) perspectief.

Verhaalstructuur: In drie delen legt de film de geschiedenis uit van de molen, 
de werking van de molen met duidelijke beelden van een bouwtekening en 
live-beelden van de werkende molen en de geschiedenis in breder historisch 
perspectief. We horen diverse keren dat er ook een tweede voice gegevens 
toevoegt aan het verhaal. Hij neemt meer de historische elementen voor zijn 
rekening. We hebben dan alleen een stijlbreuk bij het verhaal “het malen voor 
de Prins”. Er wordt gebruik gemaakt van een bouwtekening en wat historische 
foto’s. 

Filmische vormgeving: Het camerawerk is goed gedaan. We zien direct al de
molen in totaal, HT en dan close, maar ook binnen zijn er diverse goede close-
ups gemaakt van de draaiende delen. Bij het naar binnengaan van de molen 
had de maker beter even een binnen shotje (bij de trap) kunnen maken, nu 
staan we gelijk weer buiten boven op de molen. Illustratieve beelden van het 
omkruien, het zeil aanbrengen, het malen etc. De molenaar heeft een goede 
stem en kan het duidelijk uitleggen, maar de stem van de tweede voice over 
komt niet zo goed over. Uitleg van het proces van aandrijven, via de 
bouwtekening, en het malen via live beelden geven een goed inzicht van de 
werking van graan tot meel. Daarbij zien we ook een goede belichting in de 
molen zoals bij de steenkuip, maar ook boven. Het gebruik van de tekening en
foto’s is functioneel en goed gedaan. De anekdote over de zin “malen voor de 
prins” is een aardige toevoeging. Muziek niet altijd goed gekozen.
De titel van de film komt terug in de naam van de molen.

Emotie/Bijzondere kenmerken:
Een goede instructiefilm, ook bruikbaar voor educatieve zaken. En als promo 
voor de molen. Geschikt voor historische vereniging of archief.

Waardering in punten: 219

De jury:
Hay Joosten
Bianca van Gelderen 
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