
13 september2022. Verslag Video Club Zaanstreek Noord 

Niek Mannes opent deze eerste avond na de vakantieperiode met een hartelijk 

welkom aan ons. Er was een prima opkomst. 

Hij begint de vergadering met de uitslag van de Rondreisjury. An Bens heeft een 

supernova gewonnen met haar film Mystiek Peru. Niek vond het erg jammer dat 

ze niet aanwezig was.  

In de vakantieperiode hebben we op zaterdag 23 juli een geslaagde FOL dag 

gehad De locatie was Egmond a/d Hoef en Egmond Binnen. 

Niek vertelt wat er de komende dinsdagen voor avonden worden, hierbij 

verschillende suggesties, Wat voor ideeën heeft iedereen? Gastsprekers? Een 

kettingreactiefilm?(Imor), een documentaire maken, een filmanalyse doen met 

elkaar, of alleen. Een film maken met de IPhone? Making of maken , dit is vaak 

nog leuker als de film zelf. Welke muziek voor bij een film, dat blijft moeilijk. 

 

Na de pauze bekijken we de film van Mart Pot die hij heeft gemaakt op de 

FOLdag. Alles kwam voorbij; St Adelbert abdij, de Slotkapel, Slot op den Hoef 

en het Schelpenkabinet. Heel leuk om dit weer voorbij zien te komen. 

Hierna ook van Mart, een film over het Italiaanse deel van Zwitserland. 

Prachtige sfeerbeelden, mooie details met als extra een vuursalamander! We 

werden ook verrast met een film, Kunst in het hoofdkantoor van A.H. 

En dan de 2 in de maak films van onze club, te weten de Pettenbaas en 

Vriendschap. Op 21 september worden we door Mart uitgenodigd om de 

premières te zien in zijn Stoomhal, altijd een feest!!!! 

Hierna werd nog gesproken over actie bij de Rabobank voor de Rabo-leden. Hoe 

komen we aan nieuwe leden? Onze films laten zien in de “Fabriek” in Zaandam, 

kan dat? 

De avond werd beëindigd met het laten zien van de animatiefilm March of the 

Missing, een actuele film die fantastisch was gemaakt, knap werk vond 

iedereen! 

We voelden ons weer helemaal thuis op de eerste etage! Laten we hopen dat dat 

zo blijft. 

Precies op tijd werd de avond gesloten. 

Dini van der lans-Huijgers 

 


