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Titel van de film: Amersfoort spoort      Genre:  Non-fictie      Lengte: 16 min. 28   
Maker(s): Clubfilm met eindmontage van Gerard Voogt             Club: Eemfilmers 
 
Strekking:    

Amersfoort en de spoorwegen door de eeuwen heen.  

 

Verhaalstructuur:  

De film richt zich op het thema van de ontwikkeling van het spoor in Amersfoort 

 

Filmische vormgeving:   

Cameravoering en montage vullen elkaar in de film goed aan. Historisch materiaal wordt 

verzorgd gecombineerd met actuele beelden. 

De informatielijn overheerst. De research is gedegen. Dit leidt tot een informatieve film voor 

geïnteresseerden. Een breder publiek stelt andere eisen. Zij willen de passie ervaren. 

 

De filmmakers willen veel vertellen, te veel. Door het te brede onderwerp verliezen maker en 

kijker het overzicht. Een centrale vraag die tot een conclusie leidt had de filmmakers geholpen 

scherpere keuzes te maken. Dit had de film nog interessanter gemaakt.  

De journalistieke 5 W ’s worden keurig behandeld. So far so good. Desondanks is het geen 

verhaal. Het is een opsomming. Om zo’n  uitgebreide en complete  opsomming te kunnen 

maken is er veel research gedaan. Dat is goed, maar onmiddellijk ontstaat de vraag, hoe 

hadden de makers dit gegeven interessanter en boeiender kunnen vertellen aan een groot 

publiek? Dat heeft in deze film te weinig aandacht gekregen. Er is gekozen voor een 

opsomming van stations, spoorlijnen enz. 

De voice over is verzorgd en goed verstaanbaar. De geluidslaag is goed in balans. De live 

geluiden brengen een extra laag aan.  

 

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

IJzersterk begin met titel voorin de rijdende trein. 

 
 
Waardering in punten:   
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De jury: 
Hay Joosten, Rik Kapoen, Paulien van den Tempel 
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Titel van de film: # You Too     Genre:   Fictie            Lengte:   11 min. 47 
Maker: José Bibian                      Club: VC Nieuwegein 
 
Strekking:    

Een waarschuwingsfilm voor jonge mensen over een bepaald aspect van #MeToo 

 

Verhaalstructuur:    

De film vertelt het verhaal met behulp van flash backs. De hoofdpersoon weet meer dan de 

kijker. Dit maakt de film verrassend.  

  

Filmische vormgeving:   

Mila speelt haar rol treffend wat haar personage geloofwaardig maakt. De casting van de stem 

buiten beeld is goed passend bij het onderwerp. De karakterlagen van Lotus in het scenario 

namelijk enerzijds de jongvolwassene anderzijds een 16 jarige zijn goed uitgewerkt in het 

spel. Hiertoe dienen de de flash backs en zijn daarmee effectief toegepast  

De twist is goed gekozen. Deze twist had de film nodig omdat zij anders te voorspelbaar is. 

De veel herhalende shots gaan ten koste van de spanning en houdt de kijker onvoldoende vast.  

Het kader tijdens de fotoshoots zijn goed gekozen en er is goed gebruik gemaakt van de 

belichting in de studio. Mooi is het standpunt met de spiegel bij de make up scène. De camera 

vertelt daar het verhaal effectief. De cameravoering is tijdens de overige shots eenvoudig 

zonder afwijkende standpunten en creatieve kaders. 

De geluidslaag is goed. Muziek en stemmen zijn in balans. De montage vlot en passend bij 

het onderwerp.  

De mis en scène in de gang en voor het screen verdienen aandacht. De inrichting van de gang 

en het briefje aan de spiegel leiden teveel af van het hoofdpersonage. De positionering voor 

het screen is in het begin slordig. Een deel van de inrichting in de studio is in beeld. Deze 

elementen leiden teveel af. De montage heeft verzuimd deze omissie op te lossen.  

 

De vorm van de film is creatief. Alleen Mila in beeld en de overige spelers buiten beeld. Alle 

aandacht richt zich nu op het hoofdpersonage.  

 
Emotie/Bijzondere kenmerken: 
Een film over een actueel thema met een verrassende wending.  

 

 

Waardering in punten:    
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De jury: 
Hay Joosten, Rik Kapoen, Paulien van den Tempel 
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Titel van de film:  De Kast Genre:   Fictie            Lengte: 12 min. 30   

Makers: Clubfilm                       Club: Flevolacus 

 

Strekking:   Comedy waarin een antiquair er op uit is om een ouder echtpaar om de tuin te 

leiden. Een variatie op een verhaal van Roald Dahl: Parson’s pleasure uit de bundel Kiss Kiss. 

 

Verhaalstructuur:  

De film is in drie onderdelen opgebouwd op dezelfde locatie. Ze speelt zich af in de aanloop 

naar de verhuizing. De makers hebben goed nagedacht over de structuur van deze vertelling. 

Met de plot wordt een van de 5 V’s, verrassing, goed ingezet en loopt het anders dan de 

bedriegers hadden gedacht.  

 

Filmische vormgeving:   

Bij het omzetten van het scenario naar beelden hebben de makers verschillende problemen 

moeten oplossen. In niet alles zijn de goede keuzen gemaakt. Veel scènes zijn te lang en 

zouden puntiger verteld kunnen worden. Ook zijn veel scènes met een registrerende camera 

vastgelegd waardoor ze afstandelijk aan doen. Hoe kan je dat voorkomen? Denk in de 

papierenfase na over een vertelperspectief. Met wie wil je kijker laten meevoelen? B.v. met 

het ouder echtpaar. Dat heeft consequenties voor de filmische vormgeving zoals de plaats van 

de camera, POV (point of View), kadrering, camerabeweging, decoupage.  Bij de opnamen 

kan je dan  weloverwogen kiezen.  

De dialogen zijn lang uitgesponnen. Het ongeduld van de meer jeugdige kijker wordt op de 

proef gesteld, maar de sfeer is tekenend voor het oudere echtpaar. Schakelen tussen kortere 

(telefoon)gesprekken van de antiquair en de dialogen van de hoofdrolspelers had de 

tegenstelling tussen beide werelden nog groter gemaakt. De plot is humoristisch. 

Het spel van de acteurs is sterk, de casting goed. Er is gelet op spelcontinuïteit.  

De scherpe beelden in (midden) totaal worden afgewisseld met een rijdende camera en een 

drone beeld. De “over the shoulder” shots zijn effectief. Dit met elkaar zorgt voor een prettig 

beeldritme.  

De geluidslaag is verzorgd. De dialogen zijn goed verstaanbaar en er is balans tussen muziek 

en stemmen. Dat is knap gedaan. 

De montage is rustig. Ook op de momenten dat dit niet effectief is voor het verhaal. 

Tijdsprongen helpen de film minder traag te laten zijn. 

Er is gebruik gemaakt van bestaande belichting en gaat grotendeels goed. Minder goed lukt 

dit bij overbelichte delen zoals de scene van de echtgenote in de stoel bij het raam.  

 

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

In de openingsscène zet het vrolijke muziekje de toon. Goed gedaan. We weten nu als kijker 

wat we kunnen verwachten.   

 

Waardering in punten:    
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De jury: 

Rik Kapoen, Paulien van den Tempel, Hay Joosten 

  



NOVA Midden Nederland                          
Juryrapport  Regiofestival 2022 

Titel van de film: De ongrijpbare  Genre:  Fictie            Lengte:   14 min. 14 
Makers: Gep Beekes, José Bibian, Ruud Gubbels, Milan Nijdam.   
Club: VC Nieuwegein 

 
Strekking:   
 Een jonge filmmaker blijkt een foute politie inspecteur te slim af te zijn.  
 
Verhaalstructuur:   
 De film volgt de chronologische volgorde van de gebeurtenissen in drie delen op drie 
verschillende locaties.  
 
Filmische vormgeving:   
Het scenario is sterk. De karakterlagen komen in de film goed tot hun recht. Het zorgzame 
gezin, de ( non verbale) communicatie over en weer tussen broer en zus en de crimineel die 
overtuigend intimideert. De dialogen en set ups zijn effectief.  
De karakterontwikkeling van het jongetje wordt goed in beeld gebracht. In deel 1 als kind in 
de thuissituatie, in deel 2 het slimme kind en deel 3 het introverte jongetje dat niet zoveel 
raad weet met de eigen slimheid.  
Het verhaal met haar conflicten en gebeurtenissen is geloofwaardig en de plot een goede 

twist. De mis en scene past goed bij de gebeurtenissen.  

Het spel is overtuigend, het zusje met mobieltje leuk eigentijds. De casting is goed.  

De spelregie heeft aandacht voor timing zoals het spel aan het loket bij de politie en heeft de 

spelcontinuïteit goed bewaakt. 

De geluidslaag verdient aandacht. In deel 1 zijn de dialogen, vooral Tobias,  niet goed 

verstaanbaar en daardoor gaat veel impact van het scenario verloren. Zo ook in deel 3 bij het 

loket. Het sterke spel moet hier de geluidsband redden. Dat is jammer.  

De montage is vlot en het effect met de camcorder draagt goed bij aan het verhaal.  

De muzieklaag en effecten versterken de spanningsopbouw goed. 

De cameravoering is eenvoudig met weinig afwijkende standpunten en voorspelbare kaders. 

De opnames over the shoulder daarentegen zijn effectief en dragen bij aan de 

spanningsopbouw.  

De close ups zijn effectief zoals bij de crimineel die het jongetje intimideert. Zij dragen bij 

aan de spanningsopbouw.  

 

Emotie/Bijzondere kenmerken:  
Een originele speelfilm die boeit tot het einde. 
 
Waardering in punten:  
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De jury: 
Hay Joosten, Rik Kapoen, Paulien van den Tempel 
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Titel van de film: Tompouce            Genre: Fictie                           Lengte: 1 min. 11 
Maker: Adrie Bijsterbosch                    Club: De cycloop 
 
 
Strekking:   Cinewiets bij de bakker  
 
Verhaalstructuur:     
De filmstructuur volgt in chronologische volgorde een aankoop. Dit maakt de film 
voorspelbaar. Om een grap goed te vertellen is de dosering van de informatie en de 
timing heel belangrijk. Dat zit er wel in.   
 
Filmische vormgeving:   
Heeft de maker zich afgevraagd of deze grap ook interessant met beelden te vertellen 
is?  
Ik denk onvoldoende want de grap wordt nu met dialogen verteld. Het sterke punt 
van filmen is de beeldtaal. En wij maken films. Het is dan ook jammer dat de plot een 
woordgrap is.  
De vertaalslag van deze grap naar beelden is rechttoe rechtaan als een soort 
registratie gebeurd.  
De montage kan scherper waardoor hij binnen de 1 minuut valt en mee kan doen aan 
het één minuut filmfestival 
 
Emotie/Bijzondere kenmerken: 
Het verbouwereerde gezicht van de verkoopster is treffend. 

 
 
 
 
 
Waardering in punten:    
206 
 
 
 
De jury: 
Hay Joosten, Paulien van den Tempel, Rik Kapoen 
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Titel van de film: Van PWA-school naar woonwijk  

Genre: Non-fictie             Lengte: 10 min.40   

Maker: Gerard Verruijt          Club: De Cycloop 

 

Strekking:    

Verslag van de ontwikkeling van een woonwijk 

 

Verhaalstructuur:     

Een school wordt afgebroken en er verrijst een prefab-nieuwbouw woonwijk op die plaats 

 

Filmische vormgeving:  

Het knappe van de film is dat zij de handelingen van sloop en nieuwbouw leidend laat zijn.  

De stimulerende muziek die de beelden “pusht” geeft extra impuls.  

Toch had de geluidsband meer aandacht verdiend.  

Muziek moet nu het gebrek aan een goed geluidsconcept opvangen.  

Een apart gemaakte geluidsband met werkgeluiden, timmeren, zagen, hijsen van de kraan enz. 

had een van de geluidssporen kunnen zijn.     

We zien veel longshots. De plaatsing met de hijskraan van het trappenhuis is mooi.  

Toch zou daar veel meer mee gedaan kunnen worden. Met een andere montage en muziekje 

was het een soort choreografie geweest.  

De beelden zijn scherp en volgen de handelingen nauwlettend.  De observaties zijn op afstand 

en veelal vanaf één standpunt gefilmd. 

De bouwvakkers meer close en nog minder op de rug gefilmd, met effectieve close ups van 

hun handelen, dat had de film nog interessanter gemaakt 

De vlotte montage draagt bij aan “het handelen” dat in deze film centraal staat.  

Een centrale vraag met haar antwoord ontbreekt.  

Voor betrokkenen een mooie herinnering, maar een breed publiek verwacht meer zoals de 

kritische blik op “wat verloren gaat” en “wat men terug ontvangt” of “wie” zijn de nieuwe 

bewoners en welke offers moeten zij brengen?  

 

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

Interessant hoe complete elementen worden geplaatst. 

 

 

 

 

 

Waardering in punten:   

206  

 

 

De jury: 

Hay Joosten, Paulien van den Tempel, Rik Kapoen 
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Titel van de film: Zandsculpturen 2e WO   Genre:  Non-fictie     Lengte:  6 min.  
Maker: Ron Sebök               Club: Eemfilmers 

 
Strekking:   

In zandsculpturen de geschiedenis bepalende gebeurtenissen in de 2e W.O vanaf 6 juni 1944 

 

Verhaalstructuur:     

De film heeft een cyclische vorm. We beginnen en  eindigen met het volkslied. Het is een 

informatieve film voor een jonge doelgroep geworden. Ik denk dat deze film wel ingezet kan 

worden voor onderwijsdoelen. Om deze informatie goed over te brengen is er door de maker 

veel tijd gestopt in de research en samenstelling van de geluidsband.  

Inhoud dwingt vorm. Prima. 

 

Filmische vormgeving:   

De verzorgde montage toont de indrukwekkende zandsculpturen welke geïnspireerd zijn door 

het laatst oorlogsjaar. 

De gedegen onderzoek en de goed verzorgde geluidslaag maken de film interessant. De 

geluidseffecten geven de film een extra lading. De muziek draagt bij aan de sfeer passend bij 

het onderwerp.  

Teksten in beeld ondersteunen de voice over tekst. Dit wordt als een stijlbreuk ervaren is 

jammer omdat de vormgeving juist het sterke punt van deze film is. 

De beelden als dia voorstelling gepresenteerd, versterken de aandacht van de kijker voor de 

goede geluidslaag. De beweging beperkt zich tot zoom, tilt en pan en benadrukken het 

geluids- klank- en lichtspel.  

Met zooms, pans, tilts en de al gememoreerde geluidsband met voice-over, sounddesign en 

muziek probeert de maker de filmbeelden van zandsculpturen tot leven te brengen. Dat lukt 

heel behoorlijk omdat het buitenbeelds oorlogsgeluid; marcheren, schieten, ontploffingen, 

sirenes enz. complementair zijn aan de zandsculpturen. Dat is goed gedaan en geeft iets extra 

aan de filmbeelden. Buiten de beelden van de zandsculpturen worden ook nog historisch 

beeldmateriaal 

 

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

Een ingetogen film over indrukwekkende zandsculpturen met een bijzondere buiten-beeldse 

geluidslaag.  

 

Waardering in punten:    

230 

 

 

De jury: 

Hay Joosten, Paulien van den Tempel , Rik Kapoen 
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Titel van de film: Beelden in Gees        Genre:   Non-fictie         Lengte:  5 min. 24 
Maker: Jan van der Velde            Club:  Cycloop 
 
Strekking:    

Een film over de beeldentuin bij het Drentse dorp Gees. 

 

Verhaalstructuur:     

Na een stukje aardrijkskunde en geschiedenis van de tuin gaan we de tuin in en bewonderen 

tuinarchitectuur en kunstobjecten. 

 

Filmische vormgeving:   

Mooie plaatjes met rustige cameravoering. 

De beelden komen merendeels goed uit de verf, een enkele wat kort. 

De tuin ziet er fraai uit.  

De voice-over is goed verstaanbaar. De informatie is adequaat en de tekst sluit goed aan bij 

hoe de bevlogen filmmaker zich hier als een vis in het water voelt.  

De kijker ervaart dit geluksgevoel minder. De film blijft voor hem  afstandelijk.  

Meer betrokkenheid bij het onderwerp had de maker kunnen creëren door te laten zien hoe 

bezoekers of hijzelf van al dat moois genieten.  

De film had een extra laag gekregen als een kunstenaar of de eigenaar had kunnen vertellen 

over het project. Dit brengt diepgang en afwisseling in de film.  

De geluidslaag is goed. De voice-over stem is in balans met de muziek.  

Maar het live geluid ontbreekt en dat maakt de film afstandelijk.  

Om de beleving van de tuin auditief in te kleuren is gekozen voor een muzieksausje. Jammer. 

Het ontbreken van  omgevingsgeluid (setnoise), denk dan aan het ruisen van de wind, 

fluitende vogels, water, doet juist die beleving te kort.  

De aftiteling is verrassend van boven naar beneden. Dat leest niet lekker. 

 

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

De  Celtic feeling muziek is passend en aangenaam. 

 

 

 

 

Waardering in punten:  

209   

 

De jury: 

Paulien van den Tempel, Hay Joosten, Rik Kapoen 
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Titel van de film: Dancing for David    Genre: Fictie           Lengte:   5 min.18 
Makers: José Bibian, Anne Semenov          Club: VC Nieuwegein 
 
Strekking:   

Een smartelijke dans door Anna Semenov naar aanleiding van het door de nazi’s wegvoeren 

van David en vader en moeder 

 

Verhaalstructuur 

De film bestaat uit twee delen.  

Een verhaal deel: Duitse militairen vallen een huis binnen en nemen een Joodse familie mee. 

Een meisje weet te ontsnappen en blijft ontredderd achter.  

Een dans deel.  Dit deel drukt de geestesgesteldheid van het meisje uit in dans.  

 

Filmische vormgeving:  

De openingsgeneriek vertelt al waar het over gaat. Een Jodenster in kleur. Jodenvervolging. 

Duitse letters en de rest van de film in zwartwit.  

Bij de plaatsing van de camera is te weinig nagedacht over hoe de emotie van deze film het 

beste vormgegeven zou kunnen worden. Een weloverwogen POV (point of view) had 

wonderen kunnen doen. Nu is er gebruik gemaakt van een overwegend registrerende camera.  

In het eerste gedeelte doet het gemis aan een POV zich al gelden. De onder-de-bankscène zou 

vanuit het perspectief van de jonge vrouw veel beter gewerkt hebben dan de nu 

gepresenteerde. Haar angst zou vormgegeven zijn.  

Het scenario verdient bij het op- en afgaan van de trap aandacht. De Duitsers gaan de trap op 

om de ouders en David te arresteren, het meisje komt later de trap af om hen beneden te 

zoeken.  

Ook bij de dansscène wordt de kijker niet betrokken bij de emotie. De dans had nu juist de 

emotie van de danseres invoelbaar moeten maken. De danseres doet haar best maar de camera 

weet niet wat hij moet doen. Er is geen of te weinig cameraregie geweest.  

Bij de transitie van verhaal naar beeld hadden duidelijke keuzen gemaakt moeten worden. 

Jammer dat ook hier niet gekozen is voor een POV. We kijken naar een getormenteerde 

danseres maar voelen het niet. 

  

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

Een bijzondere film door haar verzorging, het goede spel en de mooie choreografie.  

 

 

 

 

 

Waardering in punten:    
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Paulien van den Tempel, Rik Kapoen, Hay Joosten 
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Titel van de film:  Harry, het verhaal van mijn vader     
Genre:  Non-fictie      Lengte:  12min.  
Maker: Ruud Gubbels               Club: VC Nieuwegein 
 
Strekking:    
De belevenissen van een O.V.W. er die naar Nederlands-Indië gestuurd werd, verteld 
door zoon Ruud 
 
Verhaalstructuur:    
Een persoonlijk familiedocument. Aan de hand van gevonden familiefoto’s en een 
voice-over heeft de maker het militaire verhaal van zijn vader verteld. Dat heeft hij 
gedaan aan de hand van veel foto’s, radiofragmenten, documenten en research. 
Omdat zijn vader vroeg gestorven (1958) is heeft hij daar nooit over kunnen praten. 
Toch heeft hij het leven van zijn vader als militair in Indonesië kunnen reconstrueren. 
Een film die nu weer extra actueel  is geworden na de vermeende oorlogsmisdaden 
en de uitgebreide excuses van premier Rutte onlangs.  
 
Filmische vormgeving:   
Een soort onderzoeksjournalistiek verhaal met een persoonlijk touch. Alhoewel er 
filmisch niet veel gebeurt wordt er met het aanwezige en verzamelde historisch 
filmmateriaal, de gevonden oude familiefoto’s, de radio-opnamen en een 
begeleidende voice-over toch een indringend familieverhaal vormgegeven.  
De geluidslaag is in balans. Stem en muziek zijn passend bij het onderwerp.  

Emotie/Bijzondere kenmerken: 
Een mooi persoonlijk document, ook interessant voor een breder publiek.  

 
 
 
 
 
 
Waardering in punten:    
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De jury: 
Hay Joosten, Rik Kapoen, Paulien van den Tempel 
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Titel van de film: De Nijenbeek         Genre: Non-fictie                  Lengte: 8 min. 50 

Maker: Joop Casteel                   Club: De Cycloop 

 

Strekking:    

De restauratie van een vervallende ruïne uit 1230 tot een houdbare ruïne 

 

Verhaalstructuur:     

De film heeft een cyclische structuur. Historische beelden en recente beelden geven een goed 

beeld van de jarenlange inspanningen van de werkgroep ter behoud van Slot Nijenbeek.  

Met uitstapjes naar de ontstaansgeschiedenis, de oorlog en gloedvolle betogen uit 2009, wordt 

uiteindelijk verteld hoe het slot er anno 2021 bij ligt..  

 

Filmische vormgeving:   

De maker heeft zelf beelden gemaakt en gebruik gemaakt van eerder geschoten beelden van 

de werkgroep en die opnieuw gemonteerd. In het laatste deel werken de tijdsprongen in de 

parallelmontage, oud en nieuw door elkaar heen, verwarrend.  

Goed gekozen is de folkmuziek (draailier) in de introductie. Goed vormgegeven is dat het 

abstract buitenbeelds geluid concreet binnenbeelds geluid wordt. Dat is van historie naar 

heden. Goed gedaan.  

De camera registreert in veelal (midden) totalen en legt het accent op het overzicht.  

Deze keuze maakt dat de film afstandelijk blijft en de kijker zich weinig betrokken voelt.  

Dit is in contrast met de passie van de vrijwilligers voor deze bijzondere ruïne.  

De camerabewegingen zijn rustig. Het is de keuze van de maker om de stilstaande beelden 

door beweging van de camera dynamisch te laten ogen. De keerzijde is dat het de film 

onrustig maakt.  

De eigen beelden zijn gecombineerd met beelden van derden. Wellicht geldt dit ook voor de 

voice-ver in het middendeel. Omdat een nauwkeurige bronvermelding ontbreekt, bemoeilijkt 

dit de beoordeling.  

De voice over geeft aanvullende info. De interviews in een winderige omgeving zijn goed 

verstaanbaar. De extra laag door de interviews maakt de film interessant 

Niet alle shots en tussentitels zijn altijd effectief. Ze verwarren de kijker. Zo begrijpt hij 

onvoldoende wat de bedoeling is van de shots van de muzikanten, lezende bezoekers, 

“verboden toegang” en “laatste open dag 2021”. De vragen die dit oproept en de 

aandachtspunten die de kijker attendeert lost de film niet in en verwarren de kijkers.  

Een mooi document voor de werkgroep behoud Nijenbeek en het historisch filmarchief.  

 

Emotie/Bijzondere kenmerken: 

Een film over een interessant onderwerp met aandacht voor gepassioneerde vrijwilligers 

 

 

 

Waardering in punten:    
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Titel van de film: De papenstad Genre: Non-fictie              Lengte: 12 min.   
Maker: Joke Zandstra        Club: EFA 
 
Strekking:   Bezoek aan Avignon, met accent op pauselijke geschiedenis aldaar 

 

Verhaalstructuur:     

Een vakantiefilm over Avignon. De vertelling heeft een cyclische vorm. We beginnen 

met de brug over de Sorgue en eindigen met die zelfde brug. Aan de hand van de 

verteller (voice-over) worden we langs alle interessante toeristische locaties geloodst. 

De extra informatie bij de beelden vertellen het verhaal.  

 

Filmische vormgeving:   

De cameravoering is rustig met een goed oog voor het overzicht. Er wordt veel 

gefilmd in totalen en midden totalen. Dit gaat ten koste van het beeldritme. Meer close 

ups en afwisselende standpunten had de film nog interessanter gemaakt. 

De montage is rustig, passend bij het onderwerp. De voice over is leidend voor de 

film. De beeldtaal ontbreekt, de voice over smeedt het verhaal. Dit maakt de film 

voorspelbaar en minder interessant voor een breder publiek.  

De voice overstem is rustig en informatief. De informatie is adequaat. 

De muziekkeuze in het middendeel past beter bij het onderwerp en de vormgeving dan 

tijdens de intro. De muziek tijdens de intro, een bewerking van “sur le pont….” is te 

pompeus en wordt als een stijlbreuk ervaren.. De zachte tonen van “sur le pont 

d’Avignon” tijdens de outtro zijn goed gevonden. 

De geluidslaag is goed, met balans tussen stem en muziek. Het live geluid is bijna niet 

waarneembaar. Het gebruik van “set noise” of desnoods toegevoegd omgevingsgeluid 

maakt het sound design nog beter en de film minder afstandelijk.  

 
Emotie/Bijzondere kenmerken:  
Een interessant deel van een reisfilm. 
 
 
 
 
Waardering in punten:    
216 
 
 
 
De jury: 
Rik Kapoen, Paulien van den Tempel, Hay Joosten 
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Titel van de film: Hongarije  Genre:  Non-fictie    Lengte: 25 min. 
Maker: Gerrit Rietberg          Club:  ESVA 
               
Strekking:   Verslag van een vakantie van twintig jaar geleden naar Hongarije.  
 
Verhaalstructuur:  
De film volgt de chronologische volgorde van de reis. Er is niet van te voren een plan 
gemaakt. Er is gefilmd wat er op hun pad kwam. Het verhaal heeft daarom een 
opsommingstructuur. We worden net zoals in een vakantiealbum, al bladerend  langs een 
aantal bezienswaardigheden geleid.  
 
Filmische vormgeving:    
Het camerawerk is registrerend. De film begint met een verzorgde titel en dito landkaartje. 
De kijker weet precies wat de uitgangspositie en het einddoel van de film is. 
De goed verstaanbare prettige voice over is leidraad bij de beelden. De informatie is 
adequaat en goed gedoseerd. De bezienswaardigheden tijdens de reis zijn indrukwekkend. 
Spanningsbogen ontbreken, daardoor ervaart de kijker veel van het zelfde. Het overwinnen 
van hindernissen, een thematische aanpak of contacten met de bevolking hadden de 
emotielaag sterker gemaakt. Nu beperkt deze zich teveel tot de mooie beelden.  
De filmmaker heeft bewust of onbewust de hindernissen die er waren niet benut.  
De overnachting in Budapest is daar een voorbeeld van. De kijker beleeft niet mee welk 
avontuur het is om op verboden terrein te kamperen.  
De camera registreert de beelden scherp, veelal in totalen en midden totaal. Zij geven voor 
de betrokkenen een goed overzicht en een mooie herinnering. Een breder publiek verwacht 
meer om de aandacht vast te houden. Een ritme van totaal, midden totaal en afgewisseld 
met interessant close ups helpt hierbij. Variatie in standpunten zoals vogel- en 
kikkerperspectief kunnen hierbij ondersteunen. 
De montage is verzorgd. Autorijden, omslaande pagina’s en landkaarten zijn de overgangen 
tussen de verschillende plaatsen.  
Het live geluid van verkeersgeluiden is tijdens de intro dominant. De balans in de geluidslaag 

is niet overal even goed verzorgd. 

Emotie/Bijzondere kenmerken:  
De reisfilm is een mooie herinnering voor betrokkenen van een prachtige reis per camper 
naar Hongarije.  
 
Waardering in punten:    
208  
 
De jury:  
Hay Joosten, Rik Kapoen en Paulien van den Tempel 
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Titel van de film: Survivalrun Gendringen, teamspirit en kracht  
Genre:  Non-fictie         Lengte:  12 min.  
Maker: Ron Sebök         Club: Eemfilmers 
 
Strekking:    
Uitvoerig verslag van een survivalrun, met accent op teamwerk en benodigde kracht. Tevens 

een schets van de opkomst van deze sport.  

 

Verhaalstructuur:    

De film geeft een overzicht van het parcours in Gendringen.  Na introductie bij het begin  van 

het parcours worden diverse onderdelen door elkaar heen vertoond.  Aan het eind de finish. 

 

Filmische vormgeving:   

De intro is dynamisch met een goede cameravoering en een voice over die enthousiasmeert. 

De montage is hier bijzonder vlot welke goed past bij het onderwerp. Helaas houdt de film dit 

niveau niet vast. Zeer luidruchtige muziek aan het begin waardoor inleiding moeilijk te 

verstaan is.  

De inspanningen worden uitvoerig in beeld gebracht, soms wat lang, maar wel duidelijk en 

soms zelfs geestig (armkracht!) 

Overgangen via draaiend beeld, of via open- en dichtgaande sluiter zijn functioneel. 

De dynamische camera midden tussen de deelnemers geeft een goed beeld van de vele 

hindernissen die genomen moeten worden en geven inzicht in de grootte van het parcours. 

De geluidslaag is verder goed. Het live geluid is mooi in balans met de ondersteunende 

muziek en de goed verstaanbare voice over stem. 

De interviews zijn goed verstaanbaar, maar vluchtig. Dit gaat ten kosten van de vorm zoals 

een half hoofd in beeld en de diepgang van het besprokene.  

Zowel de informatielijn als de emotielijn zijn herkenbaar. De informatie wordt promotioneel 

ingezet en gaat ten kosten van de emotielijn. De emotie dient de kijker zelf te interpreteren 

zoals het afzien, jezelf tegen komen en de strijd. Humoristisch zijn teksten als “…veel kracht 

in je armen doet ook een hoop.., terwijl de deelnemer ondersteund wordt…”. Voor een breder 

publiek had deze relativering vaker mogen voorkomen en had de film voor hen nog 

interessanter gemaakt.  

Er zijn veel hindernissen te overwinnen. De filmmaker kiest er voor om ze alle te tonen met 

heel veel deelnemers in beeld. Voor een breder publiek is dit teveel. Scherpere keuzes zoals 

het volgen van één team waar de teamspirit, de gevaren en het op elkaar kunnen vertrouwen 

meer aandacht krijgen, had de film voor deze groep nog interessanter gemaakt.  

 
Emotie/Bijzondere kenmerken: 
Een dynamische film over een interessant evenement met veel deelnemers en vrijwilligers. 

Waardering in punten:  
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De jury: 
Hay Joosten, Rik Kapoen en Paulien van den Tempel 



 


