
De Noordwijkse Filmclub 

 

Misschien beschikt u, geachte Duinparker,  wel over een kleine of minder kleine filmcamera 

(camcorder, handycam) waarmee u familiebijeenkomsten, vakanties of duinpartijen onder een 

prachtige wolkenlucht vastlegt en misschien hebt u desondanks nooit van de Noordwijkse 

Film en Video Club (NFVC) gehoord.  

Dat is dan een misstand waaraan we snel iets moeten doen.  

Al sinds de jaren zestig is een groepje Noordwijkers, zowel heren als dames, hartstochtelijk 

met hun filmhobby bezig. Eerst met de super-acht camera’s, met filmrolletjes die letterlijk 

geknipt en geplakt moesten worden, en nu met een grote variëteit aan digitale camera’s. Alle 

leden zijn amateurs, dus filmers die het voor hun plezier doen, maar dat plezier is er pas echt 

als er wel geprobeerd wordt iets te maken dat ook de moeite waard is voor kijkers die niet tot 

de eigen familie behoren.  

De leden komen eens in de twee weken bij elkaar, in De Vinkenhof aan de Achterzeeweg, om 

films van elkaar en van andere clubs te bekijken en te bespreken, om te luisteren naar wat een 

gevorderde of professionele filmer te vertellen heeft, om elkaar gemoedelijk uit te dagen en 

om elkaar van informatie te voorzien over alle aspecten van cameravoering en montage. De 

beste films worden ingezonden naar de amateurfestivals zoals Cinefleur, een filmfeest dat u 

op 23 januari jl in de Muze had kunnen bijwonen, als u maar van de NFVC gehoord had. Het 

kan raar lopen met die festivals: vorig jaar won NFVC-lid Aad van Polanen in Zwitserland de 

tweede prijs in een internationale competitie voor korte films, met een heel geraffineerd 

filmpje van precies 60 seconden.  

De huidige leden van de club vermaken zich uitstekend op de maandagavonden in De 

Vinkenhof, maar zo langzamerhand kennen de dames en heren elkaar wel. Waarom komen er 

geen nieuwe filmers bij, vraagt men zich af. De club staat open voor de meneer of de 

mevrouw die al een complete studio heeft ingericht (zo iemand hebben we eerlijk gezegd nog 

niet) en voor hem of haar die net een camera uit de verpakking heeft gehaald en die wel eens 

wil weten wat je allemaal kunt met zo’n ding. Hoe kun je je computer gebruiken voor het 

bewerken van de opnamen, welke montagesoftware is er voorhanden?  

De boodschap is dus: de NFVC wil nieuwe leden! Niet om meer contributie te innen, want 

financieel is de zaak helemaal gezond, maar om eens met een andere inbreng van andere 

filmers met andere ideeën geconfronteerd te worden.  

Als u die cameraman of cameravrouw bent, dan kunt u meer informatie vinden op de website 

www.nfvc.nl of u kunt contact opnemen met ondergetekende, de man die een jaartje geleden 

als beginner de club binnenliep en die daar geen moment spijt van heeft gehad: 

 

Hans ter Mors 

071 3617521 

info@scriptnoordwijk.nl 

 

Tot ziens! 

 


