
Verslag clubavond 10 september 2019                        

Leuk elkaar weer te ontmoeten op de eerste clubavond van het seizoen 2019-2020. 

Om 20,00 uur opent Niek Mannes deze avond met “Goed dat we er allemaal weer 

zijn”. Vanavond vertonen wij de ingezonden vakantiefilmpjes en krijgen wij een 

update van de in aanbouw zijnde clubfilm “Vals Spel”. 

Niek vertelde zijn vakantie te hebben door gebracht in de Baltische staten en 

Rusland, waarbij hij veel heeft gezien en gefilmd. 

Verder zijn er (vakantie)filmpjes ingeleverd door José, Jan, Piet en Evert, waarover 

straks meer. De overige leden hadden andere bezigheden en/of medische 

beslommeringen. Helaas is door slecht weer FOL te Hoenderdaal niet door gegaan 

en op de alternatieve datum was er te weinig belangstelling. 

Het ledental is inmiddels teruggezakt naar 18; Dirk Visscher heeft zich helaas 

genoodzaakt gezien te stoppen met onze club. 

Unica 2019 te Zeist is bezocht door Anneke, Evert en Niek. Er waren echt mooie 

films vertoond, maar ook exemplaren van ontzettend slechte kwaliteit. De toegang 

was gratis maar voor de zeer karige lunch werd € 9,00 gevraagd. Voor de 

geïnteresseerden: de volledige uitslag is op internet terug te vinden. 

Op donderdag 26 september as. wordt Videoclub Filmere te Almere bezocht; Mary 

noteert de namen van de leden, die het leuk vinden om mee te gaan. 

RABOBANK Sponsoractie voor clubs en verenigingen.  

Heb je een Raborekening of heb je familie en/of vrienden bij die bank: onze club kan 

alle sponsoring gebruiken !!!! 

Vakantiefilms: 

Ringsteken in Schagen door Jan Catsburg. Jan heeft er een grappige film van 

gemaakt; met scherpe komische teksten. 

Hoenderdaell te Anna Paulowna door Piet Jannes. Helaas heeft Piet er geen 

vloeiende film van gemaakt, op het SD-kaartje staan allemaal afzonderlijke shots. 

Rondje Oostzee met de camper door Evert Bakker. Filmpje van 3 minuten. Evert is 5 

weken weggeweest. 

Herdenkingsoord Westerbork door José Senorón. Film in zwart-wit met bijpassende 

stemmige muziek. 

 

 



Metro‟s en metrostations in Moskou door Niek Mannes. Op sommige plaatsen, wel 

op zo‟n 40 meter diepte, is prachtige kunst te zien. Dat alleen is al een bezoek waard 

en dan van station naar station. Op iedere werkdag worden gemiddeld 9 miljoen 

passagiers vervoerd. 

Pauze om 21:15 uur   -   Beneden aan de bar 

 

Voortgang van de Clubfilm ‘Valsspel” door Mart Pot:  Inmiddels hebben we 4 

draaidagen gehad en nog 1 te gaan. Dus we liggen op schema. De film zal zo‟n 15 

minuten gaan duren. Mary neemt de  making of  voor haar rekening. 

 

Monteren van films door middel van de verschillende montagesoftware pakketten op 

de eerstvolgende clubavond, 24 september as. Het streven is dat dat plaatsvindt in 

verschillende zaaltjes en dat hiervoor minimaal 2 laptops beschikbaar zijn.  

Tot slot wordt er een film vertoond, gemaakt door Pieter Nijssen (ja, de zoon van) 

over de reddingsbrigade te IJmuiden. Deze film staat op Youtube, dus als je „m nog 

een keer wilt bekijken klik dan op de volgende link:  (Ctrl – klik) !! 

  https://www.youtube.com/watch?v=9s_PwR5NGM4 

 

22:30 uur sluiting door Niek Mannes. 

 

Jaap Brokkaar            

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9s_PwR5NGM4

