
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020. 

Op 10 maart j.l. was de avond dat we onze clubkampioen mochten feliciteren. Maar wie zou 

dat moeten worden. Met zoveel goede filmers in ons midden moet het wel een spannende 

strijd zijn. 

Als eerste was Jim Kitzen aan de beurt met een film over minderheden in China. Een film 

van 4:3 maar goed gefilmd en heel interessant. Een rondreis met bezoek aan verschillende 

dorpjes. Helaas was er geen voice over, zodat we niet precies wisten, waarom deze 

chinezen zo arm waren. Waardering: 69,54. 

Oorlogskind van Evert Bakker was de volgende. Een interview met een bejaarde dame, die 

de oorlog had meegemaakt. Een emotioneel gesprek. Waardering: 71,29 punten. 

De groene vingers van Han v,d, Stok was de volgende. Een interview met verschillende 

tuinarchitecten en een overzicht van de tuinen in Appeltern. Waardering: 72,23. 

Dini v.d. Lans had een cruise gemaakt naar Groenland en omstreken. Een overzicht van de 

ruige natuur in dit koude gebied, Waardering: 67,71. 

Hoofdstad van de art nouveau is Sint Petersburg. Niek Mannes liet ons mee genieten van 

alle prachtig versierde gebouwen in art nouveaustijl. Waardering: 76,12. 

Ann Bens was in Colombia geweest. Een mooie rondreis, interessante beelden en goed 

commentaar. Waardering: 81,35. 

Houtland Zweden van Mart Pot liet ons het proces van boom tot plank zien. Gelukkig werden 

na de kap van de bomen ook weer nieuwe teruggeplaatst. Waardering: 80,85. 

Evert Bakker was op bezoek geweest bij de fam. Res, die een boerderij runde en wat daar 

allemaal bij komt kijken. Waardering: 74,50. 

Een tweede film van Niek Mannes: Het juk afgeworpen vertelt het verhaal van de bezetting 

van Rusland en bevrijding hiervan. Goed gedocumenteerd en interessante docu. 

Waardering: 78,50 

Als laatste ingebrachte film was een overzicht van het Hembrugterrein en zijn museum van 

Piet Jannes. Een oud-medewerker besprak de verschillende onderdelen, een wat chaotisch 

verslag zonder rode draad. Waardering: 62,32. 

Al met al een interessante filmavond met als clubkampioen 2020:  

Ann Bens met haar reisfilm Colombia. 

 

 

 

 

 

 


