
Datum Omschrijving

2016
Het Regiofestival NH'63 (Filmgala) in Bloemswaard te Hillegom op 23 april: De clubfilm "Het gerucht van Blekemolen" behaalt zilver met 

216 punten en valt helaas net buiten de prijzen.

2016

De Interclubontmoeting NH'63 in Bloemswaard te Hillegom op 26 november: Onze club eindigde op de eerste plaats met de films 

"Extremit Lett" van Mart Pot, "Mistras" van Evert Bakker en "De Rechtvaardige Rechters" van Niek Manne. Met een totaal van 151 

punten.

2015

Het Regiofestival NH'63 (Filmgala) in Bloemswaard te Hillegom op 3 mei: De film van Mart "Spelen met licht" behaalt in de categorie 

informatieve films een 2e plaats en zilver met 222 punten. De film van Niek "Whina Cooper, moeder van het volk" behaalt zilver met 215 

punten en valt helaas net buiten de prijzen.

2015
Het opdrachtfestival van NH63 in Bloemswaard te Hillegom op 28 november: De clubfilm "Het gerucht van Blekemolen" behaalt in de 

categorie speelfilms films een 3e plaats en zilver met 210 punten.

2014
Het Regiofestival NH'63 (Filmgala) in Jansheren in Heemskerk: Onze clubfilm “Jack Falck Project Klony” behaalt met Goud een eerste 

prijs en een nominatie voor het NOVA filmfestival

2014
Op het NOVA filmfestival in Purmerend op 25 en 26 oktober ontvangt de clubfilm “Jack Falck Project Klony” een "SuperNova" in de 

categorie fictie

2014
Op de Interclubontmoeting op 23 november in de Jansheren in Heemskerk vallen we met de films "De Inbraak", "Malaga 2013" en "Color 

Art" met een 4e plaats net buiten de prijzen

2013

Het Regiofestival NH'63 (Filmgala) in Jansheren in Heemskerk: Sjoerd Stadt behaalt met zijn film “Happy Destination” in de categorie 

“overigen” een derde plaats met 210 punten. Mart Pot behaalt met zijn film “Leven na de rijst” 213 punten en Cor Verloop met zijn film 

“Wildlife in symphonie” 205 punten De films vallen jammer genoeg buiten de prijzen en nominaties.

2013

Het opdrachtfestival van NH63 in het kader van het 50 jarig bestaan van NH63. Omdat niet alle clubs een film hebben ingezonden is er 

geen wedstrijdelement aan de films verbonden dus ook geen einduitslag. De film “Jack Falck” wordt door het publiek zeer gewaardeerd.

2012

Regiofestival NH’63 (Filmgala): Mart Pot wint met zijn film “China, land met vele gezichten” het NH’63 Regiofestival 2012 te Heemskerk 

met het Laureaat en een nominatie voor het NOVA festival. De film "Een mooie erfenis" van de groep: Mart, Dirk, Cor, Otto, Wil en Jan 

Martin behaalt zilver met 212 punten.
2012 NOVA filmfestival: Mart Pot eindigt met zijn film “China, land met vele gezichten” bij de 24 beste films van Nederland.

2012
Interclubontmoeting: De club behaalt met de films :"Côte de boeuf" 84 pnt, "De Zaanse pophistorie" 83 pnt en "The Jury" 91 pnt een 

totaal van 258 punten en een vijfde plaats. 15 clubs doen er mee waarvan 3 buiten mededinging.

2011
Regiofestival NH’63 (Filmgala): De film “De Levende Woestijn” van Cor Verloop behaalt 197 punten en brons De film “Air Dance” van Dirk 

Visscher behaalt 208 punten en brons.



2011 Opdrachtfestival: Cultureel Noord Holland. De clubfilm “Een mooie erfenis” behaalt een mooie 5e plaats met 211 punten.

2010

Regiofestival NH’63 (Filmgala): Rob Zwart behaalt met zijn film “Blinddate” 197 pnt en brons+, de clubfilm “Herinneringen van Cornelis de 

Vries” (niet vertoond) behaalt ook 197 pnt en brons+, de film van Cor Verloop “Het andere Wognum” is niet vertoond op het festival omdat 

er voor de film in HD geen projektiemogelijkheid was. De film is doorgeschoven naar het festival in 2011.
2010 Benelux Filmfestival in Oostende: Onze clubfilm Kleur m’n leven rood is ingezonden, maar valt helaas niet in de prijzen.

2010
Opdrachtfestival één minuut films: De clubfilm “Mijn grote zus” behaald in de categorie jaloezie een 2e prijs en de clubfilm “Spoorloos” 

behaald in de categorie misverstand een 3e prijs.

2009
Regiofestival NH’63 (Filmgala): De clubfilm “Kleur m’n leven rood” (niet vertoond) behaalt zilver en een nominatie. De film van Dirk 

Visscher “Noorwegen, een plaats om ooit terug te keren.” behaalt een Eervolle vermelding.
2009 Nationale NOVA manifestatie: De clubfilm “Kleur m’n leven rood” behaalt “Goud” met een tweede plaats.

2009
De Interclubontmoeting NH’63: de club behaalt met de clubfilms “Opa”, “Herinneringen van Cornelis de Vries” en “Parkeerproblemen??” 

een vierde plaats. De film “Herinneringen van Cornelis de Vries” behaalt een gedeelde tweede plaats.
2008 Regiofestival NH’63 (Filmgala): deelname van de club met de clubfilm “Kunstgreep” en van Cor Verloop met zijn film “Hoogtepunten”.

2008 Het Edelsoap Gala NH’63: de clubfilm “Dubbel leven” scoort goed.

2007
Regiofestival NH’63 (Filmgala): de clubfilms “De Playboy” (niet vertoond) behaalt zilver+ en een nominatie. De film van Rob de Jong 

“Kiezen en delen” behaalt een goede plaats met brons+.
2007 Nationale NOVA manifestatie: de clubfilms “De Playboy” behaalt brons

2007
Opdrachtfestival NH’63: de clubfilm "Kunstgreep" in de categorie "Kunst" behaalt de eerste plaats. In de categorie "Architectuur" 

behaalt de clubfilm "Nieuw voor Oud" een tweede plaats en in de categorie "Mens" behaalt de film “Jeroen” een derde plaats.

2006
Regiofestival NH’63 (Filmgala): de film van Cor Verloop “De Inca’s” behaalt Brons+. De 60 seconden clubfilms (niet vertoond) behalen 

klasseringen met zilver voor de films “Sjans”, en “Ambitie” en brons+ voor de film “Donnie”.

2006
De Interclubontmoeting NH’63: de clubfilms “De Playboy” “De wedstrijd” en “Emmeren” behalen de eerste plaats en een laureaat voor “De 

Playboy”.

2005
Regiofestival NH’63 (Filmgala): de clubfilm “De Doodgraver” en de film van Cor Verloop “Verhalend land” behalen Zilver+ en een nominatie.

2005 Nationale NOVA manifestatie: de clubfilm “De Doodgraver” en de film van Cor Verloop “Verhalend land” behalen brons.

2005 NH’63 Opdrachtfestival “60 secondenfilms”: de film “Sjans”behaalt een 1e prijs in het thema “Paniek”.

2004 Regiofestival NH’63 (Filmgala): de clubfilm “Recessie” valt niet in de prijzen.

2004 NH’63 Opdrachtfestival: de clubfilm “De Doodgraver” behaalt de eerste prijs en Goud.

2003
Regiofestival NH’63 (Filmgala): deelname van Hans Witte met zijn film “Ballon, Ballon, een Ballonnetje” en van Rob Zwart met zijn film 

“Een aaneenschakeling van teleurstellingen”.



2003 NH’63 Opdrachtfestival “Waarom”: de clubfilm “Recessie” behaalt de eerste prijs.

2002 Regiofestival NH’63 (Filmgala): deelname van Hans Witte met zijn film “Herfst”.

2002 NH’63 Opdrachtfestival: de clubfilm “Project 2002-26” behaalt een 6e plaats.

2001
Regiofestival NH’63 (Filmgala): de clubfilm “In rook opgegaan” behaalt Zilver+ en een nominatie, de film “Sicilië” van Cor Verloop behaalt 

Brons+
2001 Nationale NOVA manifestatie: de clubfilm “In rook opgegaan” behaalt Zilver.

2001 NH’63 Opdrachtfestival: de clubfilm “Oponthoud” wordt niet begrepen.

2000 Clubkampioen Rob Zwart met de film "De Appel"

2000 Regiofestival NH’63 (Filmgala): de clubfilm “Oostknollendam” behaalt Zilver.

2000 Nationale NOVA manifestatie: de clubfilm “Oostknollendam” behaalt een Eervole vermelding.

2000 NH’63 Opdrachtfestival: de clubfilm “In rook opgegaan” behaalt een derde prijs.

1999 Clubkampioen Hans Witte en Henk Renaud met de film "De Breuk"

1999

Regiofestival NH’63 (Filmgala): in de categorie films behalen; “De Breuk” van Hans Witte, Zilver, “Voor een habbekrats van Tinus Bruyn, 

Rob de Jong en Ber Schoute, Brons+ en in de categorie informatieve films behaalde de clubfilm ”Dam tot Damloop” Zilver+ “Van Indische 

welvaren” van Foppe en Mary Huitema Zilver en de “Ronde van Noord-holland” van Hans Witte Brons+.
1999 Nationale NOVA manifestatie: deelname met de Clubfilm ”Dam tot Damloop”.

1999 NH’63 Opdrachtfestival; “Dorp te kijk”: de clubfilm “Oostknollendam” behaalt Zilver+.

1998 Clubkampioen Rob de Jong met de film "Financieel beleid"

1998 NH’63 Opdrachtfestival: de clubfilm ”Dam tot Damloop” behaalt de eerste plaats.

1998 Regiofestival NH’63 (Filmgala): deelname met de Clubfilm “De jogger”.

1998 Nationale NOVA manifestatie: deelname met de film “De vlag in top”.

1997
Regiofestival NH’63 (Filmgala): deelname aan het festival met de films “De vlag in top” van Tinus Bruyn en Foppe Huitema, “Desillusie” van 

Bert Schoute en de clubfilm “Lintjesregen”.

1997

NH’63 Opdrachtfestival: deelname met de films “De Kijker” van Hans Witte, Rob Cnossen, Jaap Brands, Nico Ris en Henk Renaud, “De 

droomauto” van Rob de Jong, Dick, Gerard en Piet, “Een ogenblikje” van Tinus, Bert en Ernst Jan, “De kus” van Mary, Walter, Cor en Jan 

en “De Jogger” van Tinus Bruyn, Bert Schoute en Foppe Huitema, deze laatste film behaalt Zilver.
1995 Clubkampioen Gerard Heilig met de film "Pracht en Traditie"

1995
Regiofestival NH63 (Filmgala): films “ Montgolfière”(brons) en “ Decembergevoel”(zilver) van Hans Witte, “Goudzaad”(zilver) van Tinus 

Bruyn, Foppe Huitema en Hans Witte en de clubfilm “Mijn vader spoort niet”(brons).
1994 Clubkampioen Hans Witte met de film "Decembergevoel"

1994 Beneluxfestival: “Gezelligheid leidt tot ongelukken” uitgeroepen tot beste speelfilm.



1994 NH’63 Opdrachtfestival “Kinderen van deze tijd”: de clubfilm “Mijn vader spoort niet” behaalt een 2e prijs.

1993 Clubkampioen Foppe Huitema met de film "Papadagaja"

1993 Regiofestival NH63 (Filmgala): de film “Gezelligheid leidt tot ongelukken” behaalt Zilver+ en een nominatie.

1992 Clubkampioen Hans Witte met de film "Skivaria"

1992 NH’63 Opdrachtfestival “De Premisse”: de clubfilm “Gezelligheid leidt tot ongelukken” behaalt 1e prijs en Goud.

1990 Clubkampioen John Dijkman, J Kuiper en Rob Cnossen met de film "De Meeldrager"

1990 NH’63 Opdrachtfestival “Sport”: deelname de (club)vliegerfilm “Vlieg er eens uit”.

1989 Clubkampioen John Dijkman met de film "De Glazenier" en TR. en W. Bank met de film "Buren"

1988 Clubkampioen John Dijkman met de film "De Uylenburg"

1988 NH’63 Opdrachtfestival “Geluid”: deelname met de film “Het laatste geluid”.

1987 Clubkampioen Kees van Breukelen met de film "De Wildeboer"

1987 NH’63 Opdrachtfestival “Horror”: deelname met de film "Horror".

1987
Regiofestival NH63 (Filmgala): de film verhuizing pakhuis “De Wildeboer” van K. v Breukelen, A. Duits, R. v Ham en H. Hart behaalt 

Eervol+.
1986 Clubkampioen Harry Hart en R. van Ham met de film "Zaanstreek-Zaanstad"

1986 NH’63 Opdrachtfestival “Schaken”: de (club)film “D” behaalt B+

1985 Clubkampioen Teun Boot met de film “Piertje porm belaagd”

1985 NH’63 Opdrachtfestival “Toekomst”: deelname met de film “Toekomst”.

1985 Regiofestival NH63 (Filmgala): de film “Piertje porm belaagd” van Teun Boot behaalt Zilver

1984 Clubkampioen Rick Bruyn met de film "Body Building"

1984 NH’63 Opdrachtfestival “Breng een schilderij tot leven”: deelname met de film “Metamorfose”.

1984 Regiofestival NH63 (Filmgala): de film van Rick Bruijn “Bodybuilding behaalt E+

1983 Clubkampioen P. v Haeften met de film “De straat, muziekfestival”.

1983 Regiofestival NH63 (Filmgala): deelname van P. v Haeften met de film “De straat, muziekfestival”.

1982 Clubkampioen Piet Koning met de film "Van letterbak tot ponsband"

1982 Regiofestival NH63 (Filmgala): (januari 1983) deelname van Piet Koning met de film “Van letterbak tot ponsband”.

1981 Clubkampioen Teun Boot met de film "Verfmolen de Kat"

1980 Clubkampioen P. v Haeften en J. v Haeften-Metz met de film “De zaak Verbaning”

1980 Regiofestival NH63 (Filmgala): deelname van Mw J. van Haeften met “IJsland” en C. Kooper met “Snelverkeer”.

1980
NH’63 Opdrachtfestival “Het gebeurde in”: films van R. v Ham en H. Hart “Ontdekkingstocht door Beverwijk” en P. v Haeften en J. v 

Haeften-Metz “De zaak Verbaning”.



1979 NH’63 Opdrachtfestival“Beeldenfestival”: deelname met de film “’t Slippertje”.

1978
Regiofestival NH63 (Filmgala): deelname van C.G. Post met de film “Rook” de film plaatst zich bij de beste 7 films, en K. Bank Jr. met de 

film “Wijnoogst 77”.
1977 Regiofestival NH63 (Filmgala): deelname van W. Rommel met de film “Hellas”.

1968 Festival? deelname met de film “Amstelrade”?

1965 De film “De Uitvinder”

1965 NH’63 Opdrachtfestival: deelname met de film “Haast”.


