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In dit nummer: 

Het was prachtig.  Onze grandioze 50-jarige-jubileum-viering! 

Alle organisatoren, medewerkers, clubleden en in het bijzonder de 
Stoomhal van Mart en Carla Pot, maakten deze dag tot een succes! 

Hieruit blijkt dat ook een niet al te grote club zoals wij, nog een flinke 
organisatorische vuist kan maken als het eens nodig is. 

Door de goede voorbereiding en een pragmatisch plan liep de orga-
nisatie gesmeerd. De opnameleiding en sturing op de filmset was in 
goede handen bij onze Rob Zwart, waarbij duidelijk de ervaring 
spreekt. Niek Mannes zorgde er op een prima wijze voor, dat de 
bezoekers niets misten van het gebodene. Iedereen werd op het 
juiste moment naar de juiste "actie" geleid. 

Ook veel complimenten voor de technische installatie;  Heren, het 
was perfect. 

Feilloos functioneerde alles door een uitstekende voorbereiding. 

Zo kan ik nog wel even doorgaan met het uitdelen van complimen-
ten aan alle hard werkende leden van onze VZN!  Nogmaals, het 
was prachtig, allemaal bedankt voor de inzet! 

Na onze laatste clubavond  is nu het zomerreces aangebroken. 

We krijgen weer tijd om op vakantie te gaan en mooie films te ma-
ken. Het "filmen op locatie", ons midzomer-evenement, gaat dit jaar 
naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. Ik hoop dat jullie alle-
maal mee kunnen gaan met dit dagje uit. Het belooft een heerlijke 
dag te worden met veel mooie film-momenten. 

 

Een fijne vakantie toegewenst. 

 

Peter van der Horst 

 

Verslag zie pagina 21  
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Data clubavonden seizoen 2014-2015 

J A A R G A N G  3 7 ,  E D I T I E   5  

  club avonden 2014-2015 versie oktober 2014 

9 sept 2014 Eigen producties: Vakantiefilms; Filmen op locatie producties Delft.. etc.. alles moge-
lijk. 

Verstrekken van twee opdrachten aan de leden; Opdracht I: maak een promotie 
filmpje van max. 4/5 min. over een streek, land, of ander onderwerp. (Deze filmpjes 
gaan we draaien op 3 januari tijdens de nieuwjaars borrel.) 

Opdracht II: maak een filmpje met het thema vrijheid. Maximaal 6 minuten, korter 
mag natuurlijk ook. We gaan deze draaien op de laatste clubavond 5 mei 2015.  

23 sept 2014 Spreker Franka Stas. EEN DOE AVOND! 

7 okt 2014 Videoclub Ronde Venen op bezoek 

21okt 2014 Vertonen van de 3 films, die door drie groepen gemaakt zijn, voor de Interclubont-
moeting van NH'63 op 23 november. Deze films beoordelen door de clubleden. 

4 nov 2014 
Spreker: Gerard Stam van Stamlight 

Gerard is een lichtman voor de professionele filmwereld.  

18 nov 2014 Voor de pauze, vertoning van de definitieve uitvoering van de films voor de Inter-
clubontmoeting met genodigden. 

Na de pauze een programma van films aangeboden en vastgesteld door de PC. 

2 dec 2014 Spreker: Marco Maas van het stuntteam Hammy de Beukelaar komt naar onze club. 

16 dec 2014 KERSTBIJEENKOMST 
Programma volgt 

13 jan 2015 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Verkiezing clublid van het jaar. Vertonen opdrachtfilms Opdracht I producties. 

27 jan 2015 CLUBKAMPIOENSCHAP EN VOORSELECTIE RONDREISJURY 
ZORG DAT JE MEEDOET. NU AL ACTIE ONDERNEMEN. 

10 febr 2015 Nog te bepalen 

24 febr 2015 Rondreisjury op bezoek bij Zaanstreek Noord. 

10 mrt 2015 Jaarvergadering 

24 mrt 2015 Animatie 

7 apr 2015 Joost Schrikx geeft presentatie over scenarioschrijven. 

21 april 2015 Club bestaat 50 jaar 

19 mei 2015 Opdrachtfilms opdracht II vertonen en jaar afsluiten. (optie 19 mei) 
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Rondreisjury bij Zaanstreek-Noord op 25 februari 2015. 
 
De jury onder voorzitterschap van Cor v.d. Plaat, bijgestaan door Ton Bakkenes en Sjaak 
Vrieling had de taak om vijf mooie films van Zaanstreek-Noord te beoordelen. 
 

 
 
Freedom van Mart Pot 
Color Art de clubfilm 
Whina Cooper, moeder van het volk van Niek Mannes 
De Prinsenstad van Evert Bakker 
Spelen met licht van Mart Pot 
 
Na de vertoning trok de jury zich terug om langdurig te beraadslagen over het gebodene. 
 
Niek Mannes vulde de tijd met het verhaal van de in zijn tuin gevonden drone. Een foto van de 
eigenaar stond op het geheugenkaartje. Dus toen een bedremmelde jongen aanbelde om zijn 
drone te claimen, herkende Niek hem meteen. 
We mochten meekijken naar de videobeelden, die met de drone waren opgenomen. 
Niek is enthousiast over de mogelijkheden van de drone en verwees ons onder meer naar de 
website Travel by drone, waar al menige Gb naartoe geüpload zijn. 
Een andere hobby van Niek is het beoordelen van andermans films. Hij kwam met een dilem-
ma waar een Zuid-Nederlandse jury zich voor geplaatst had gezien. Een film zonder bewegen-
de beelden. Is dat een film? 
Een thema dat overigens vijftig jaar geleden ook al besproken werd bij de NOVA. De kreet: "dit 
is geen film maar een diaserie" werd toen vaak gehoord. De heersende opinie van Zaanstreek

Verslag rondreisjury 25 februari 2015 
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Verslag rondreisjury 25 februari 2015 (vervolg) 
-Noord was het hiermee eens. 
Het is maar hoe je het begrip "film" definieert. 
Na dit intermezzo keerde de jury terug naar de inmiddels omgedraaide tafel om de slachtoffers 
in het gezicht te kunnen aankijken. Voorzitter Cor wees op de mogelijkheid van beroep en de 
daaraan verbonden kosten. 
Lovende woorden werden er gesproken over de kwaliteit van de projectie, hetgeen glunderen-
de gezichten tot gevolg had. 
 
Het commentaar van de jury luidt als volgt: 
 
"Freedom" van Mart Pot - 
 
Strekking: Een zwart-witte beleving van een rondleiding in New York City. 
Verhaalstructuur: Er is weinig over de structuur te zeggen. 
Algemeen: Mooie fotografie zwart-wit, titel heel mooi, muziek lekker vlot, montage voldoet niet 
aan de verwachtingen. De film heeft geen begin, midden en eindstuk. 
Een film om rustig over je heen te laten komen, maar de titel dekt niet geheel de lading van 
deze film. 
 
Waardering: 74,69,70 - totaal 213 punten (zilver) 
 
"Color Art" clubfilm - 
 
Strekking: Een graffitikunstenaar geeft uitleg over zijn werk en de locatie waar hij werkt. 
Verhaalstructuur: Een introductie van de artist, ondersteund door bijpassende muziek. De film 
heeft een spetterende titel. Zeer indrukwekkend. 
Filmische vormgeving: De artist wordt d.m.v. chromakey goed in beeld gebracht. De uitleg is 
duidelijk. 
De pans waren wat schokkerig en werden soms niet afgemaakt of te snel weggesneden. De 
muziek is lekker vlot, maar synchroon punten met het beeld worden gemist. 
Samenvatting: Een mooie, kleurige impressie van de kunstenaar en zijn groep. Een vlotte film 
met twee onderwerpen, de artist en de locatie. 
 
Waardering: 73, 75, 73 - totaal 221 (zilver) 
 
"Whina Cooper, moeder van het volk" van Niek Mannes 
 
Strekking: Een historische film over het ontstaan van het huidige Nieuw-Zeeland, waarin ver-
wezen wordt naar gelijksoortige vreedzame strijders als Whina Cooper. D.m.v. historische 
beelden en goed commentaar wordt in chronologische volgorde de geschiedenis vertelt van 
de Maori's. 
Filmische vormgeving: Goede, duidelijke commentaarstem, een goede en stabiele uitvoering 
van de maker, goede ondersteunende effecten, een goede en vlotte montage, een goede mix 
tussen gevonden en zelfgemaakte beelden. De verhouding muziek en stem vereist nog enige 
aandacht. Kortom een interessante film met een onderwerp dat bij velen nog onbekend is. 
Goed gemaakte titels en effecten. 
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Verslag rondreisjury 25 februari 2015 (vervolg) 

Whina Cooper wordt pas aan het eind van de film geïntroduceerd. Het verhaal over Whina Cooper 
zelf is wat onderbelicht. De titel schept de verwachting dat de film uitsluitend over haar gaat. 
 
Waardering: 75,78,73 - totaal 226 (zilver plus en nominatie) 
 
"De Prinsenstad" van Evert Bakker. 
 
Strekking: Een persoonlijke impressie van Delft en enkele beroemde inwoners. D.m.v. dubbelbeel-
den en humoristische effecten wordt in het kort verteld wat er in de Prinsenstad is gebeurd. De vijf 
W's komen niet helemaal goed uit de verf. De kijker moet soms raden waar het over gaat. 
Filmische vormgeving: De cameravoering is goed. Goede en grappige speelse effecten. Het begin 
is onheilspellend, maar daarna wordt deze belofte niet helemaal ingevuld. De muziek en het geluid 
is heel goed toegepast. De jury mist toch wat informatie over de Prinsenstad. 
Samenvatting: Een korte film met veel onderwerpen samengeperst in een drie minuten durend 
oeuvre. 
 
Waardering: 74, 68, 67 - totaal 209 (brons plus) 
 
"Spelen met licht" van Mart Pot. 
 
Strekking: De maker toont hoe Vermeer leefde en hoe hij door spelen met kleur, spiegeling, donker 
en licht zijn werk realiseerde. 
Verhaalstructuur: Via de stad Delft komen we terecht bij Vermeer en de maker gaat dieper in op het 
werk van Vermeer. De jury waardeert de mooie fotografie ter verduidelijking van de vier genoemde 
aspecten in het werk van Vermeer. Een film, die heel veel verteld over het werk van Vermeer. 
Cameravoering is goed.. De effecten bij de uitleg van de schilderijen zijn goed gelukt. 
De film valt in twee delen uiteen. Het eerste deel over de stad Delft en daarna over Vermeer. 
De technische toelichting is goed uitgewerkt. De titel is mooi. De aftiteling is wat moeilijk leesbaar. 
Een interessante film over Vermeer en zijn schilderijen, ondersteund door een goede uitleg. 
Soms iets teveel commentaar, vooral aan het begin van de film. 
 
Waardering: 76,75, 74 - totaal 225 (zilver plus en nominatie) 
 
De voorzitter is tevreden met twee nominaties en bedankt alle juryleden en wenst iedereen een wel 
thuis. 

 

 

 

 



Verslag clubavond 7 april 2015 
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Voorzitter heet ieder hartelijk welkom en m.n. Joost Schrickx, die deze avond gaat verzorgen. 
Ook de gasten uit Limmen en van onze zusterclub Saenden een hartelijk welkom. 
 
Deze avond stond in het teken van scenarioschrijven. Joost Schrickx was onze gast, geen 
onbekende op het scenarioterrein: hij schreef een basisboek scenarioschrijven, schreef mee 
aan AT5 programma’s en wil je nog meer weten, kijk dan op Wikipedia. 
 

 
 
Joost gaf aan, dat niemand hem hier kende, maar aan het eind van de avond wist hij wel onge-
veer hoe iedereen is. Mensen worden interessant als zij zich onderscheiden. Als er in een film 
geen sprake is van een conflict, zakt de film in. Wanneer er in een film niet duidelijk wordt wat 
wordt bedoeld, neemt de interesse van de kijker af. 
 
Speelfilms of documentaires moeten een vorm van drama bevatten. De kijker wil niet recht door 
de kijker aangekeken worden. En een dialoog is niet de manier om iets duidelijk te maken. 
 
De film vindt plaats in het hoofd van de kijker. Als de voice over de kijker vertelt, wat hij moet 
zien, haakt de kijker af. Hoe wil je dus de kijker duidelijk maken wat hij ziet. Hierbij kun je ge-
bruik maken van props. Met bepaalde dingen de kijker meedelen wat je bedoelt. Bijv. een plant-
je dat verlept is, zal aan het eind van de film weer bloeien. 
 
Symbolen maakt dat de kijker direct conclusies gaat trekken. Als iemand loopt met een rood-
witte stok, dnekt de kijker meteen dat hij blind is. Echter symbolen zijn ook aan verandering 
onderhevig. 
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Dan is er de paralellie. Twee shots die gelijk zijn, maar het tweede iets anders. Beseft de kijker 
dat er toch iets gebeurt is, want door kleine veranderingen trekt de kijker toch de conclusie. 
 
Tegengesteld handelen om de kijker in het hoofd van het personage te laten. 
 
Na de pauze werden de vragen, die vooraf waren ingestuurd, beantwoord. De vraag of je van 
een boek een scenario kunt maken, is een hele klus. Je moet alinea na alinea vertalen naar film. 
Of teruggaan naar de kern van het boek en daarop je scenario schrijven. 
 
Zoals we allen weten bevat een film een begin, middenstuk en eind. Het begin is een point of no 
return, d.w.z. een kwart van de film moet duidelijk zijn waar het over gaat. In het middenstuk 
worden de personages en conflict duidelijk en aan het eind lost het personage de problemen op. 
 
Belangrijk is de Premisse. Wat is het dilemma waar de hoofdpersoon bloot aan staat. Karakterei-
genschap van het hoofdpersonage, doorzettingsvermogen om uiteindelijk te krijgen wat je toe-
komt. 
 
Het was een geweldige avond met een heleboel informatie, wat we maar eens rustig moeten 
laten bezinken. De voorzitter dankt Joost voor zijn uitgebreide explicatie en dankt ook de gasten 
voor hun komst. 
 
Mary  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag clubavond 7 april 2015 (vervolg) 

Fijn, dat ook Cor weer  

aanwezig was. 
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Op deze datum 50 jaar geleden werd filmclub, later videoclub Zaanstreek Noord opgericht. 
Niek opende de avond en feliciteerde alle leden met dit jubileum, nadat we eerst genoten had-
den van koffie met gebak. Mart maakte een intro, waarbij Rob in het zonnetje werd gezet, want 
hij stond aan de wieg van de oprichting. Han en Rob hadden een compilatie gemaakt van alle 
succesvolle films van de laatste 50 jaar. 
 
Helaas Pinnacle kan niet komen op de open dag, maar stuurde 3 montage pakketten, waarvan 
1 verloot zou worden onder de leden en deze werd gewonnen Hein de Boer. 
 
Na deze introductie nam de voorzitter het woord, die memoreerde dat 50 jaar een respectabe-
le tijd was. Er zijn vele prijzen in de loop der jaren gewonnen. Er is voor elk lid de mogelijkheid 
zijn productie te laten zien. Hij hoopte, dat op de open dag zich enkele nieuwe leden zouden 
aanmelden. 
 
Op 2 mei is het regiofestival te Hillegom in het cultureel centrum Bloemswaard. Zowel van 
Mart als van Niek wordt een film vertoond, dus ieder op naar Hillegom. 
 
Dit gezegd hebben konden we genieten van de compilatie oude en minder oude films vanaf 
ongeveer 1965 tot 1997 gemaakt door Rob en Han. Werkelijk een berenklus maar zo ver-
schrikkelijk leuk om al die oude films nog eens te zien. Deze compilatie duurde 40 minuten, 
maar was nog niet af en zij zullen de komende week hard aan de slag gaan om voor de open 
dag alles klaar te hebben. 
 
Tijdens de pauze werden we getrakteerd op de hapjes van Hans, altijd weer een succes. 
 
Na de pauze was het woord aan Evert Bakker, die als cameraman een toneelstuk moest fil-
men, maar tegelijkertijd speler/cameraman was en hij liet hierbij een trailer zien. 
 
Mart deed nog enige mededelingen betreffende de open dag en de voorzitter dankte de aan-
wezigen voor hun komst en dankte Rob en Han voor de compilatie en Hans voor de hapjes en 
wenste iedereen wel thuis. 
 
Mary 

 

Meer foto’s op de volgende pagina 

Clubavond 21 april 2015 jubileumavond 
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Clubavond 21 april 2015 jubileumavond (vervolg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoclub Zaanstreek-Noord 

bestaat in 2015 

50 jaar 
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Verslag NH’63 regiofestival 2015 

NH’63 regiofestival 2015 in Bloemswaard te Hillegom. 

Op 2 mei organiseerde NH’63 het regiofestival te Hillegom. Voor de eerste keer mocht er gebruik 
worden gemaakt van de faciliteiten van verzorgingshuis Bloemswaard. 

Rob, Anneke en Ik togen zaterdag al vroeg op weg om op tijd in Hillegom te zijn, geen rekening 
houdend dat de route tevens naar de Keukenhof leidt. Dus achteraan sluiten en je ziel in lijd-
zaamheid bezitten. Een minuut voor tijd gearriveerd. En zie de zaal was geheel gevuld met naar 
wij dachten belangstellende videovrienden uit geheel Noord Holland. Echter gezien het aantal 
rollators en rolstoelen hadden de bewoners van Bloemswaard zich een leuke ochtend beloofd 
met kijken naar allerlei filmpjes. De belangstelling van onze videovrienden liet te wensen over: 
ca. 60, d.w.z. nog geen 5 per aangesloten vereniging. 

Er waren veel vakantiefilms en informatieve films. Slechts 2 speelfilms. Maar wij mogen weer 
trots zijn op onze leden, die hun films hier lieten zien t.w. Mart en Niek. 

In de categorie Informatieve films waren er drie  inzendingen met een gelijk puntental van 222. 
En omdat er dus drie winnaars waren werd besloten niet de eerste en ook niet de derde prijs toe 
te kennen, maar allen kregen de tweede prijs. An Bens(Saenden) liet ons een afgelegen dorp 
zien in Iran. Mooi gefilmd en goede voice over. Marion van Leeuwen(De Smalle Band) was op 
een zoutvlakte geweest, gelijk puntental, en prijs voor de beste voice over. En last but nog least 
Mart, die scoorde met Spelen met licht. Allen goed voor zilver. Niek viel net buiten de prijzen, 
kreeg 215 punten en dit was ook goed voor zilver. 

Het laureaat ging naar Annelies Heesakkers(De Ronde Venen), die twee families volgde in de 
verwerking van het verlies van een dochter. Deze duurde 45 minuten en je werd er niet vrolijk 
van. Ook kreeg ze de prijs voor het beste scenario tevens een nominatie voor het NOVA festival. 

In de categorie speelfilms ging de prijs naar Het laatste station van Peter Bastiaanse(De Ronde 
Venen). Een bejaarde dame op weg naar een hospice, die zich nog een keer langs bekende 
plekjes liet rijden. Zouden er geen ideeën meer zijn of laat onze fantasie ons in de steek? 

Mary 
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Schema clubavond verslag 2014 - 2015 

Dini van der Lans 9 september 2014 
Niek Mannes 23 september 2014 
Koos Veen 7 oktober 2014 
Mary Huitema 21 oktober 2014 
Foppe Huitema 4 november 2014 
Jan Catsburg 18 november 2014 
Evert Bakker 2 december 2014 
Rob Zwart 16 december 2014 
Anneke de Knegt 13 januari 2015 
Hein de Boer 27 januari 2015 
Jaap Brokkaar 10 februari 2015 
Arend Boer 24 februari 2015 
Kees Hooijboer 10 maart 2015 
Piet Nijsen 24 maart 2015 
Mart Pot 7 april 2015 
Sjoerd Stadt 21 april 2015 
Dirk Visscher 19 mei 2015 

Is reeds geweest 
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Projectieschema 2014 - 2015 

Arend Boer 9 september 2014 
Arend Boer 23 september 2014 
Foppe Huitema 7 oktober 2014 
Foppe Huitema 21 oktober 2014 
Rob de Jong 4 november 2014 
Rob de Jong 18 november 2014 
Han Muijzert 2 december 2014 
Han Muijzert 16 december 2014 
Arend Boer 13 januari 2015 
Arend Boer 27 januari 2015 
Foppe Huitema 10 februari 2015 
Foppe Huitema 24 februari 2015 
Rob de Jong 10 maart 2015 
Rob de Jong 24 maart 2015 
Han Muijzert 7 april 2015 
Han Muijzert 21 april 2015 
Arend Boer 19 mei 2015 

Is reeds geweest 
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Verslag clubavond 19 mei 2015 

Dirk Visscher is met vakantie; aan mij (Jaap) de eer het verslag te mogen maken. 

Aan de knoppen vandaag Arend Boer, als dienstdoende machinist. 

De voorzitter opent de avond om 20:17 uur. 

Deze vertraging is ontstaan door een ingelast overleg tussen Peter en Niek in het halletje bij de 
toegangsdeur. Deze vertraging werd door velen als erg vervelend ervaren, hetgeen aan de he-
ren werd medegedeeld door Hans Witte. 

 

Maar goed, de avond was begonnen en Peter heette alle aanwezigen van harte welkom. 

Bij de mededelingen liet hij het schokkende bericht weten dat Mary Huitema niet aanwezig kon 
zijn omdat Foppe ernstig ziek in het Zaans Medisch Centrum is opgenomen. 

Anneke de Knegt had enkele uren daarvoor telefonisch contact gehad met Mary, waarvan Anne-
ke kort verslag deed. 

 

Verder hebben wij een heel aardig E-mailbericht ontvangen van Videoclub Zoom-Out te Heino, 
waarin zij ons complimenteerde en bedankte voor de geweldig mooie dag in de Stoomhal op 25 
april jl. 

 

Bericht over de samenwerking van NH63 met RTVNH:  

NH63 beschikt over een ruim assortiment  clubfilms, zodat aanleveren aan RTVNH geen pro-
bleem zal zijn. 

Het zullen wel films van de laatste twee of drie jaar moeten zijn. 

 

Op de vraag wat wij vinden van "avondvoorzitter" werd unaniem positief  gereageerd. 

De taakverdeling  is dan: De "echte voorzitter" neemt de opening /mededelingen, alsmede de 
sluiting voor zijn rekening  en de "avond voorzitter"  het tussenliggende programma. 

 

Ons huidige logo, "ZN" dekt niet lading. Besloten is dit te wijzigen in "VZN" (Videoclub Zaan-
streek Noord). 

 

Kees Hooijboer heeft het boek "Filmanalyse op maat" meegenomen. Dit boek is ons toegestuurd 
door de NOVA. Hierin is ondermeer een film van onze club opgenomen. Ook een DVD met frag-
menten behoort bij dit boek. Wellicht iets voor de programmacommissie. 

 

Verder kwam ter sprake een apparaat waarmee je bijvoorbeeld super-8 films kunt digitaliseren. 

Van elk beeldje wordt dan een J-peg foto gemaakt en vervolgens kun je dan van al die foto's een 
nieuwe HD-film maken. Zo'n apparaat is echter nogal aan de prijs; 1500,00 Euro. 



Kees kwam nog met de vraag: Hoeveel nieuwe leden heeft de open dag in de Stoomhal ons 
opgeleverd? 

Tot nu toe geen helaas. Maar volgens Mart zijn er kaarten verstrekt, waarbij belangstellenden 
worden uitgenodigd tot het bijwonen van de eerste twee clubavonden van het nieuwe seizoen. 
Misschien dat dat nieuwe leden oplevert. 

 

Na deze berichtgeving gaan wij nu beginnen met het feitelijke programma voor deze avond; de 
microfoon is nu aan de avond-voorzitter, Niek Mannes.  

 

Het thema van deze avond is: VRIJHEID, hetgeen een aantal filmpjes heeft opgeleverd, t.w.: 

 

1. Vrije honden van Jaap Brokkaar. Husky's in Fins Lapland horen niet in een hok of kooi op-
gesloten te zitten, maar genieten van het rennen door de sneeuw. 

 

2. Vrijheid van Jan Catsburg. De film begint met een spotlied over een NSBer gezonden door 
Jan zelf. Verder genieten van een dagje vrijheid bij een bezoek aan Brussel. 

 

3. Bezoek aan Duitsland van Niek Mannes.  In de buurt van Weimar ligt het concentratiekmap 
Büchenwald. Onvrijheid vs. vrijheid is in deze film overduidelijk aanwezig. 

 

4. Voor dag en dauw de polder in van Dini van der Lans. De rust, de flora en fauna beleven is 
voor Dini de ultieme vrijheid. 

 

5. Helaas zijn de filmbeelden van Rob Zwart niet af te spelen met onze apparatuur. 

 

6. Film over Westerbork van Mart Pot laat overduidelijk zien wat vrijheid en onvrijheid voor ons 
allen betekent. 

 

Tot zover de film-inzendingen inzake VRIJHEID. 

 

Open dag in de Stoomhal op 25 april jl. ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan. 

 

De MAKING OF, gemaakt door Dini en Jan, laten ons wederom genieten van deze zeer ge-
slaagde dag. 

De vijf clips van Ontroerend Goed, Jayden Beekhoven, Trio Dirk Ramaers, Lisanne Nierop en  

Sanne en Paul Tjeertes werden vertoond. 
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Verslag clubavond 19 mei 2015 (vervolg) 

Complimenten zijn op zijn plaats voor Evert Bakker en Han Muijzert voor de snelle en vakkundi-
ge montage van genoemde clips.  

Besloten is zowel de making of als de clips op onze site te plaatsen. 

 

Rob Zwart met een uiteenzetting over 4K.: 

Rob heeft inmiddels een 4K-camera, waarmee hij al opnames heeft gemaakt. 

Overigens heeft nog bijna niemand gehoord van 4K, terwijl er wel al UHD-TV's worden verkocht. 

Rob noemt een paar voorbeelden inzake het aantal pixels: 

beeld 4:3  640x480 pixels 

HD 16:9  1900x1080 pixels 

DVD  720x576 pixels 

4K  4096x2160 pixels 

Helaas is met de huidige techniek nog geen drager beschikbaar, waarop 4K is te branden, dus 
ook niet op BluRay.                    

Eén van de voordelen van monteren met 4K is de mogelijkheid tot inzoomen; wel 5 tot 6 keer, 
zonder kwaliteitsverlies. Overigens gebruikt Rob het montagepakket Edius en heeft zijn compu-
ter ge-upgrade naar 4K. 

Vanwege het ontbreken van een bruikbare drager ziet Rob zich genoodzaakt 4K terug te bren-
gen naar HD. 

Filmen op Locatie. 

Dit jaar vindt dit plaats op zaterdag 18 juli as. en bij stemming is gekozen voor het Zuiderzeemu-
seum te Enkhuizen. 

Clubfilm: 

Mart Pot leest een stukje voor uit het bedachte verhaal. 

Wellicht kan er in het najaar al gefilmd worden; Mart is nog op zoek naar acteurs en naar ge-
schikte locaties. 

NH63: 

Opdracht: "Het gerucht gaat"..... 

Ideeën zijn per welkom (graag per E-mail). 

In het zonnetje / bedankt. 

Zoals gebruikelijk op de laatste clubavond voor de vakantiemaanden worden Lous en Jan be-
dankt voor al het bar werk door hen verricht. Envelop met inhoud plus 2 flessen wijn worden 
overhandigd. 

Sluiting van de avond: 

Peter wenst ieder fijne zomermaanden en graag tot ziens in het volgende filmseizoen . 



Verslag jubileum dag 25 april 2015  

Na weken van voorbereiding was de grote dag in de 'Stoomhal' dan daar. De dag tevoren was 
een groep leden aanwezig voor het opzetten en gereed maken van de 'Filmset', ofwel het podi-
um voor de clips, het instellen van licht en geluid en het klaarzetten van de benodigde attributen, 
stands etc. 

Op 25 april waren de uitgenodigde standhouders met hun apparatuur al vroeg aanwezig om ons 
en de te verwachten gasten op de hoogte te brengen wat tegenwoordig zoal leeft in de film- en 
videowereld. Zo was er de firma Van Eck uit Tilburg met een 3D-printer, het tonen van het pro-
ces benodigd voor het overzetten van 8 mm films naar digitale dragers etc. Ook Magix videobe-
werking was aanwezig en gaf drukbezette workshops. De zoon van ons clublid Piet Nijssen was 
er met zijn GoPro actioncam-apparatuur en toonde de belangstellenden op een boeiende wijze 
de selfiestick en alle turbulente mogelijkheden van deze nieuwe manier van actie-filmen.  De 
demonstratie met een Drone trok (buiten) veel belangstelling. 

Vanaf het begin stroomde het publiek toe en werd door ons verwelkomd met een bon voor een 
consumptie  hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 

Als eerste voor de film clip meldde zich de 
zanggroep 'Ontroerend Goed' met 40 en-
thousiaste zangers en zangeressen. Rob 
Zwart als Floor-manager en regisseur op 
deze dag, had wel wat moeite om iedereen 
bij elkaar op het podium te krijgen, maar na 
enige schuif- en plaats- werk en na het 
'inzingen', werd de clip professioneel ge-
maakt. 

 

 

Hierna presenteerde zich een schattig meis-
je van ongeveer 11 jaar, t.w. Lisanne Nierop, 
die wel zenuwachtig, maar op een gecon-
centreerde manier, een mooi klassiek num-
mer op haar eigen elektronische piano ten 
gehore bracht. 

 

 

Een accordeon-trio mocht ook niet ontbreken 
en hier zorgde de familie Ramakers voor. Zij 
speelden een stuk welke door Dick Ramakers 
zelf was gecomponeerd. Erg leuk. 
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Verslag jubileum dag 25 april 2015 (vervolg) 

Veelzijdigheid was troef deze dag want hier-
na trad de 9-jarige breakdanser Jayden 
Beekhoven op. Daar het podium niet geschikt 
was voor breakdance, maakte Jayden voluit 
capriolen op de vloer, zodat de cameramen-
sen moeite hadden om alles goed vast te 
leggen. 

 

 

 

Als laatste kwam de familie Tjeertes op het 
podium, ook met de accordeon. Dit duo was 
ook een gezellig optreden met bekende num-
mers en bovendien kwamen  ze  's avonds 
het prachtig verzorgde buffet  voor onze 
leden opluisteren met hun fijne muziek. 

 

 

Helaas moesten enkele aangemelde clip-deelnemers verstek laten gaan door diverse omstan-
digheden, maar dat gaf het uitgebreide opnameteam daardoor wel de kans om op adem te ko-
men tussen de clips door. 

Het was een druk bezette dag met vele belangstellenden, tot onze verbazing afkomstig uit het 
hele land en die hun enthousiasme niet onder stoelen of banken staken, zodat de dames bij de 
entree, vele complimentjes aan de club voor deze dag in ontvangst namen. 

Om ca. 16.30 uur werd de dag voor belangstellenden gesloten en kon het bestuur de felicitaties 
van collega videoclubs in ontvangst nemen. Videoclubs die om wat voor reden niet aanwezig 
konden zijn, hebben het allemaal via de mail laten horen en op die manier ons hun felicitaties 
doen toekomen. 

Als besluit voor deze prachtige dag een fantastisch smakelijk Stoomhal-buffet. 

Het was een dag een 50-jarige waardig. Alle leden en helpers vanaf deze plaats hartelijk dank 
voor jullie inzet. De dames achter de bar waren van onschatbare waarde en stelden een ieder 
tevreden met een drankje. Ook Hans van Duyn presenteerde zijn welbekende hapjes. Hulde! 

Kortom, wat wil een club nog meer met zoveel actieve leden, die deze dag tot een overweldi-
gend succes wisten te maken. 

Mary Rep 
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Foto’s jubileum dag 25 april 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wilt u alle foto’s zien. Kijk dan even op onze Internet pagina:   
http://cp-hooijboer.magix.net/public/Tips.htm 
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In memoriam Foppe Huitema 

In Memoriam Foppe Huitema 
 
Op  28-05-2015 is ons clublid Foppe Huitema overleden. Hij was al geruime tijd ziek, maar wij 
dachten allemaal dat hij ook deze ziekte wel weer te boven zou komen. Dat mocht nu niet zo 
zijn. 
Het betekent niet alleen voor zijn familie, maar zeker ook voor ons, het verlies van een bijzon-
der mens. 
Foppe was een groot man, letterlijk en figuurlijk; beminnelijk en geïnteresseerd in mensen en 
dingen. 
 
Voor ons ook het verlies van een goede cameraman en filmer, hij heeft aan zeer veel produc-
ties meegewerkt, zowel in VZN-clubverband als in eigen producties en opdrachten. Liefst werk-
te hij samen met anderen, zoals Rob de Jong, aan de diverse producties. Alles alleen doen 
vond hij maar niks en hij kon soms flink mopperen. 
 
Vooral in de jaren '90 heeft Foppe veel extra inkomsten voor de club gegenereerd door het 
organiseren en begeleiden van de beamer-verhuur. Hij ging dan tegen vergoeding, met bea-
mer, scherm en versterker naar verenigingen of bedrijven als men iets te projecteren had. In 
die tijd was dat een unicum want er waren nog niet zoveel beamers en het liep dus prima. Met 
zijn grote aantal contacten en relaties wist hij ook veel dingen die voor onze club of filmers 
belangrijk konden zijn. Hij werd daarom beschouwd als onze 'public-relations' man. 
 
Later is hij een paar jaar bij ons weggeweest, maar keerde terug in 2005 en pakte de draad 
gewoon weer op. Dat resulteerde volgens de historische ledenlijst van VZN in een totaal lid-
maatschap van 20 jaar. En in al die jaren kon je altijd een beroep op hem doen; Foppe kwam 
en filmde.  
 
Helaas zorgde zijn lichamelijke toestand ervoor dat hij steeds minder mobiel werd en dan nu is 
Foppe er niet meer. 
 
We zullen nog vaak aan hem denken. Foppe bedankt voor alles. 
 
Peter van der Horst 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 





 

 
Zaanario is een uitgave van film en videoclub Zaanstreek-Noord en is gevestigd te Wormerveer. 
 

 

 

Contributie bedraagt € 70.— per jaar inclusief con-
tributiebijdrage aan FAA NH’63 en NOVA 

 

 

Bankrekening NL07 RABO 0133 542 351  

t.n.v. Videoclub Zaanstreek-Noord 

De clubavonden vinden plaats op 
dinsdagavond om de 14 dagen van 
september t/m half mei in het 
clubgebouw van zwemvereniging  
de Ham te Wormerveer. 

Filmen is plezier voor ons 
allemaal! 

 Bezoek ook eens onze internetsite: 

www.videoclubzaanstreeknoord.nl 

   Bestuur 

Voorzitter        Lid  

Peter v.d. Horst        Hans van Duyn   
Abbenbroekstraat 11       Clusiuslaan 307  
1507 KD Zaandam       1504 HA Zaandam  
075-6173091        Tel: 075-6701338 
peter@pvdhorst.com             hvanduyn@hotmail.com    
    
 
Secretaris         Penningmeester 
   
Mary Huitema-Rep       Anneke de Knegt 
Waterzolder 16        Grote Beer 118 
1531 NP Wormer        1562 VR Krommenie 
Tel: 075-6167110        075-6213736 
maryrep@planet.nl       adeknegt@chello.nl 
 
 

Redactie & 
opmaak Zaanario 
 
Han Muijzert 
Zaanweg 41 
1521 DL Wormerveer 
075-6280848 
han@muijzert.nl 
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