
Antoon van de Kerkhof presenteert “TEENBEAT” 

Een speelfilm: Back to the 60’s 

Op 23 april presenteerde  ons Lid Antoon van de Kerkhof zijn speelfilm  “Teenbeat” 

Antoon is al een paar jaar lid van Shot , maar we hebben hem weinig op de club avonden gezien 

omdat hij een speelfilm aan het maken was. Over deze film heeft hij 7 jaren gedaan. 

Antoon begon wel te vertellen dat hij op een van de club avonden waarop hij wel aanwezig was 

geweest veel geleerd had van Chris van Liempd zijn avond over de speelfilm. Zijn speelfilm was toen 

wel opgenomen maar toch heeft hij er  veel van geleerd. 

Antoon heeft in het verleden een aantal speelfilms gemaakt welke over de oorlog gingen, maar nu is 

het een speelfilm welke zich afspeelt in de jaren zestig en een aantal jongeren volgt die een beat 

band hebben opgericht . En zij proberen zich af te zetten tegen het, in hun ogen, maatschappelijk 

keurslijf, en dit verloopt bepaald niet zonder problemen. De tijd sfeer is van 1967 tot 1997. 

Antoon vertoonde de eerste 30 minuten van de speelfilm, want deze duurt 2 ½ uur en dat is toch wat 

te lang voor een clubavond. 

Daarna beantwoordde Antoon de vragen van de aanwezigen. 

De sfeer werd volgens hen goed weergegeven, je bent direct terug in de jaren zestig. Ook het roken 

wat toen heel gewoon was, viel weer op. 

Daar had Antoon veel moeilijkheden mee gehad omdat er veel in zaaltjes is opgenomen en daar niet 

meer gerookt mocht worden.  

Hij had via de pers een oproep gedaan voor figuranten .Want om de zaaltjes vol te krijgen waar de 

band optrad had Antoon wel meer dan 

200 figuranten nodig. De  hoofdrol 

spelers heeft jij in zijn buurt gezocht zo 

wordt de mannelijke hoofdrol gespeeld 

door een zoon van Antoon. Over de 

opnames had hij 3 jaar gedaan , 

waardoor er natuurlijk ook problemen 

voort kwamen in het verloop van de 

film , zo raakte de vrouwelijk hoofdrol 

speelster in verwachting  . 

Antoon heeft het meeste zelf gedaan 

en had één cameraman Wiljan van 

Lankvelt,  welke ook meewerkte aan 

deze film,  hij  was ook aanwezig op 

deze avond. En beantwoorde na de 

pauze de fragmenten welke werden 

vertoond. Ook de financiering heeft 

Antoon zelf betaald het budget lag 



rond de 20.000 euro. Door de vele vertoningen is Antoon gelukkig uit de kosten gekomen. Ook 

doordat hij een Stichting in het leven had geroepen om de sponsor gelden die kwamen bij de 

vertoning te kunnen verantwoorden . 

De première heeft plaatsgevonden in november 2017 in Erp, en heeft al diverse malen volle zalen 

getrokken in de regio , de film is nog in het najaar te zien in verschillende zalen .  Wilt U meer weten, 

op face book staat ook het eea over deze speelfilm. 

Wat wij van de eerste 30 minuten hebben gezien, was  erg boeiend en herkenbaar ,en maakt 

nieuwsgierig naar de andere 1 ½ uur van de film.  

        Tineke Neefs  

 

 

 

 


