
Videoclub Zaanstreek Noord  

Verslag van de clubavond  op 1 februari 2022 

 

De eerste clubavond van 2022. Eindelijk was het dan weer zover nadat 5 clubavonden niet konden 

worden gehouden vanwege de lockdown. 

Veertien clubleden waren aanwezig en we hadden bezoek van een mogelijk nieuw lid.  

Welkom en mededelingen 

 Anneke de Knegt heeft per 1 januari haar lidmaatschap beëindigd. 

 Hans van Duyn kon niet aanwezig zijn vanwege een slepende virus infectie met een 

ziekenhuisopname in december tot gevolg. Hans is al weer enige tijd thuis maar het herstel 

vordert langzaam. Hij heeft van de club een bloemetje ontvangen. 

 Vanwege alle gemiste clubavonden heeft het bestuur besloten om eenmalig de contributie te 

verlagen tot € 60,-. De leden worden verzocht om dit bedrag aan de penningmeester over te 

maken. 

 De NH’63 Rondreisjury wordt dit jaar niet uitgenodigd. Wel zullen we een aantal films aan de 

jury voorleggen. Die films worden thuis gejureerd. De films zullen worden geprojecteerd op 

de clubavond van 29 maart waarna het juryresultaat bekend gemaakt zal worden. 

MELD JE FILM VÓÓR 19 FEBRUARI AAN BIJ NIEK 

 Begin februari start voor de tweede maal de cursus van Henk van de Meeberg “Stap 2 – de 

creatieve camera”. Mart, Ann en Niek hebben de eerste editie gevolgd en met goed resultaat 

afgesloten. Een leerzame cursus met veel doe-het-zelf opdrachten. Het was in de eerste 

week van februari nog mogelijk om je aan te melden. 

 De vervolgcursus van Henk van de Meeberg “Stap 3  - Beeldexpressie” gaat begin maart van 

start. Deze cursus is ook online, duurt 6 weken en kost € 35,-. Voorwaarde voor inschrijving 

via NH’63 is het succesvol afsluiten van Stap 2. 

 

Eigen Producties   

 Rob had een kort filmpje mee op USB. Helaas was deze stick Apple geformatteerd waardoor 

die niet afgespeeld kon worden.  

 Een bedrijfsbezoek aan de firma Ciropack is gefilmd door Niek en gemonteerd met de titel 

“Een wereld van karton”. Beelden van de verschillende productiemethoden, installaties en 

producten worden afgewisseld met een toelichting over de bedrijfsvoering door de 

directeur 

 Voor de herinrichting van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef is een filmpje gemaakt 

ter ondersteuning van een subsidieaanvraag. Opvallend was de slechte leesbaarheid van de 

teksten. Dit gaat verder worden uitgezocht door Niek. 

 Zeilend van een IJsselmeer haven naar de Haven van IJmuiden van Tinus. Samen met zijn 

familie zie je Tinus genieten van deze mooie zeiltocht. 

 

  



NH’63 opdracht  -  thema is “Vriendschap” 

Er wordt kort gebrainstormd over mogelijke uitwerkingsvormen. Gekozen kan worden voor een 

speelfilm, documentaire of gespeelde documentaire. Een paar ideeën zijn geopperd. Voorgesteld 

wordt om dit eerst in de vorm van een script uit te werken. 

Ter inspiratie kijken we naar de documentaire “Op eigen benen” van 2DOC. 

Het verhaal van de veertienjarige Sem en zijn twee vrienden Berend en Max. De jongens hebben 

besloten om deze zomervakantie voor het eerst zonder ouders op reis te gaan. Met een klein 

motorbootje trekken ze de wijde wereld in. Het wordt een reis waarin hun vriendschap op de proef 

wordt gesteld. Ze moeten tegenslagen overwinnen en leren dat vrijheid ook verantwoordelijkheid met 

zich mee brengt. Voor het eerst moeten ze zelf keuzes maken en lang niet altijd zijn de jongens het 

daarbij met elkaar eens. 

 

Niek Mannes 


