
H a n s  T r e f f e r s  

 

 
 

P r o f i e l  
 
Allround “FLOATING EDITOR”, een uit de UK overgewaaide omschrijving 
voor een ervaren creative professional, die feitelijk twee inhoudelijke 
functies combineert. NLE EDITOR en CREATIVE PRODUCER, en dus 

bijzonder geschikt voor projecten waar veel zelfstandig moet kunnen 
worden gewerkt. Ervaren in Documentaires, Speelfilm, Promotie en 

Reality docs. Analytisch, creatief, muzikaal en thuis op de meeste non-
lineaire montage systemen. 
 

D E  E D I T O R :  
 

Startte direct na de Nederlandse Film en TV Academie in Amsterdam als 
freelance montage assistent/editor bij Nederlandse speelfilms zoals “Van geluk 

gesproken” (Pieter Verhoeff), “Op Hoop van Zegen” (Guido Pieters), “Mama is 
Boos” (Ruud van Hemert), “Quatre Mains” (Hans Fels),  "Wilde harten” (Jindra 
Markus), "Een zaak van Leven of Dood” (George Schouten), “De Komediant” 

(Freek de Jonge), alsook bij een enkele buitenlandse feature “Cheech & Chong - 
Still smoking” (Tommy Chong). Trad daarna in dienst als film-editor bij het 

filmcentrum van het NOB waar hij vele televisieprogramma’s monteerde voor 
nagenoeg alle omroepen van dat moment. Eén van de hoogtepunten was de 
onderscheiden documentaire over “Joods Amsterdam” van Willy Lindwer. 

 
Ging vervolgens als freelancer te werk bij “het Materiaal”, waar hij, samen met 

Hans Dunnewijk, Ot louw en Jelle Redeker, zich verder specialiseerde in de 
montage van documentaires, speelfilm en comercials voor televisie en bioscoop. 

De overstap van celluloid naar NLE werd gemaakt, aanvankelijk op EMC (“Edit 
Machine Corporation”), later voornamelijk AVID, daarnaast op Lightworks, FCP 
en Adobe Premiere. 

 
Vlak voor de eeuwwisseling realiseerde hij in Maleisië een aantal documentaires 

voor RTM, de Maleise Nationale zender. Een belangrijk project in die periode was 
de 13-delige documentaire serie over het werkzame leven van ouderen uit 
verschillende Aziatische culturen: “For a Bowl of Rice” (Behalve de totale 

postproductie ook productie en regie). 
 

Terug in Nederland, monteerde hij – naast een enkele speelfilm, “Joyride” 
(Regie: Frank Herrebout) en commercial “KLM” (Regie: Henk van Mierlo - 
onderscheiden met de STER publieksprijs) – een groot aantal opdrachtfilms en 

documentaires. In de afgelopen jaren waren dat in het bijzonder promotionele 
films en documentaires voor Overheden en Internationale organisaties.  

 
De meest recente projecten zijn “Black Diamonds” een documentaire van Saskia 
Vredeveld over de nieuwe rijke zwarten van Zuid-Afrika, “Als je verliefd wordt…” 

een speelfilm van Hans Scheepmaker en “Mission Statements”, een documentair 
project van Jord den Hollander over een aantal zeer opvallende Nederlandse 

ambassades en hun personeel… 



 
 
 

 

D E  P R O G R A M M A M A K E R  
 
Studeerde af aan de Nederlandse Film en TV academie in Amsterdam op de 

vakken Scenario, Regie en Montage. Zijn eindexamenfilm “Uitzicht” met o.a. 
Kees Prins en Arjan Ederveen werd aangekocht door de NPS en geselecteerd als 
officiële inzending voor het Europese festival voor studentenfilms te München. 

 
Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als filmeditor voor de meeste TV 

omroepen, specialiseerde hij zich in de regie en montage van commercials, 
promotiefilms en documentaires. Hij produceerde een lange rij commercials en 
corporate programma’s voor opdrachtgevers als Philips, Ahold, KLM, KPN, 

McDonalds en the New Straits Times. Hij behaalde verschillende 
onderscheidingen in binnen en buitenland, onder andere de Award voor “Beste 

STER-commercial”, met een productie voor KLM. Naast deze opdrachtfilms 
werden documentaires geproduceerd in ander delen van de wereld. Hij 
regisseerde een aantal afleveringen van de onderscheiden documentaireserie 

“Great Castles of Europe” voor Discovery Channel en een 13-delige documentaire 
serie “For a bowl of Rice”, die hij ook zelf produceerde voor RTM in Maleisië.  

 
Ook werd een paar jaar de regie gedaan bij een aantal TV soaps, zoals “Plantage 
Allee”, “Foreign Affairs” (een Argentijnse coproductie) en de serie “Medisch 

Centrum West”. De productie van commercials en documentaires werd uitgebreid 
met het produceren van promotie en wervingprogramma’s voor verschillende 

overheden, zoals een interactieve film, “Mission UNDO” gedramatiseerde 
fragmenten, waarmee militairen worden getoetst op hun kennis van het 
Humanitair recht. Ook hier werden verschillende onderscheidingen behaald, 

waaronder de prestigieuze Grand Award op het filmfestival van Rome waar “de 
Infanterist”, een documentaire over het Nederlands Infanterie museum, met 

deze hoogste eer mocht gaan strijken. 
 
Op dit moment worden een aantal documentaires ontwikkeld, zoals “A Working 

Life”, over de verschillen tussen het arbeidsethos hier en in Azië. “DAK”, over het 
leven op de daken van Cairo in tijden van onrust en revolutie, en een Feel Good 

televisieserie in samenwerking met Post NL, “You’ve got Mail”. 
 

Hij is bestuurslid/penningmeester van de Nederlandse beroepsvereniging van 
film- en televisiemakers (NBF), masterclass/workshopgever bij het Eye 
Filminstituut en geeft trainingen en workshops in Europa, Afrika en Zuidoost 

Azië. Door zijn veelvuldige betrokkenheid bij Internationale projecten, probeert 
hij samenwerkingen tot stand te brengen tussen verschillende Internationale 

opleidingen en organisaties, met steun van de EU… 

 
Voor meer informatie: 

 

www.movingpictures.nl 

 

www.doctoredit.nl 
 



 
 
 

P R I J Z E N  &  A W A R D S  
 
"Uitzicht" (Eindexamen productie NFTVA) 

 

 Aangekocht en uitgezonden: Nederlandse Omroep Stichting (NOS) 
 European Festival of Student Films, München - Officiële selectie 

 

 
“KLM, The Reliable Airline” 

 

 STER publieksprijs voor Beste commercial - "Gouden Kubus" 
 Industrial Film and Video Festival, Chicago - Silver Screen Award 

 International Film and Television Festival, New York - Finalist Award 
 

 
“A Bedside Story” 

 

 SAM Festival - Eerste prijs (Categorie A)  
 Industrial Film and Television Festival, Chicago - Certificate of Creative 

Excellence 
 International Film and Television Festival, New York - Finalist Award 

 
 
"Just a Tool" 

 

 SAM Festival - Tweede prijs (Categorie B)  

 Industrial Film and Television Festival, Chicago - Certificate of Creative 
Excellence 

 International Film and Television Festival, New York - Finalist Award 

 
 

"McDonalds: On the way" 

 

 SAM Festival - Derde prijs (Categorie A)  

 International Industrial Film and Video Congress, Rotterdam - Officiële 
Selectie 

 
 
"PTT POST, Business to Business" 

 

 SONY Video Award - Nominatie  

 
 
"Een spoor van Schuim" 

 

 Internationale Festival "Eserciti e Popoli", Rome - Eerste prijs - 

Internationale Festival Eserciti e Popoli, Rome 
 

 

“de Infanterist” 

 

 Grand Award of the festival - Internationale Festival Eserciti e Popoli, 
Rome 

 



 

L O O P B A A N  
 
1984-1986 Film montage - TV programma's - Nederlandse Omroep 

Stichting. 

 
 

1986-1987 Film montage - Speelfilms - Sigma Films (Matthijs v Heijningen), 
Eerste Nederlandse Film Associatie (Rob Houwer). 

 

 
1987-1992 Scenario, regie & montage - Commercials en Corporate 

communicatie - voor o.a.: Philips, Ahold, KLM, HUBO, Auping, 
KPN, McDonalds, ETNA, ATAG, ABN-AMRO.  

 

 
1992-1995 Regie - TV Dramaseries – John de Mol Producties: "Foreign 

Affairs", "Plantage Allee" (KRO), "Medisch Centrum West" 
(TROS). 

 

 
1995-1998 Regie, montage & productie - Internationale TV Documentaires - 

"Great Castles of Europe" (Discovery Channel), "Green Minds" 
(New Straits Times), "For a Bowl of Rice..." (13 afleveringen). 

 

 
1998-2005 Scenario, regie, montage & productie – Promotie & 

Documentaires voor Overheden - "een Spoor van Schuim" 
(Koninklijke Marine), "de Infanterist" (Koninklijke Landmacht). 

 

 
2005-2008 Eindredacteur - regisseur - editor TV programma’s (Kanakna – 

Talpa producties, RTL) 
 
 

2008-heden Scenario, regie, montage & productie – Documentaires en 
promotie – Internationale organisaties (UNDP, IFAD, OXFAM). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Valeriusstraat 218hs – 1075 GK Amsterdam 

 

+31 653255834 
 

treffers@movingpictures.nl 


