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Verslag clubavond 24 januari 2017 
 

 
Opening en mededelingen. 
Rien van der Vlist opent de bijeenkomst. Hij wijst erop dat de jaarvergadering er weer aan komt. 
Verder vraagt hij de leden of ze nog onderwerpen hebben die op de clubavonden voor het 
jaarprogramma 2017. 
Verder meldt hij en Henk Boose dat de organisatie voor 4 februari op rolletjes verloopt.  

Wim Rieke brengt zijdelings het vooraf jureren ter sprake. Is dat nog een keuze per club?  Henk van de 
Meeberg geeft aan dat dit in voorgaande jaren nog een keuze was, maar de laatste jaren is dit voor alle 
clubs verplicht. Vooral omdat er zorgvuldiger gejureerd kan worden (de jury kan een film meerdere keren 
bekijken en heeft ruim de tijd om te beoordelen). Daarnaast verloopt de organisatie veel beter, immers er 
hoeft geen ellenlange beraadslaging (tot diep in de nacht) te worden verricht en de juryrapporten liggen 
ook kant en klaar na de wedstrijd. 
 

Hoe werkt de Jury bij de wedstrijden. 
Henk van de Meeberg geeft een uitleg hoe de jurering van de films verloopt. De samenstelling van de jury 
wordt bepaald door ZH’12. Sinds kort worden de bevindingen van de jury samengevoegd in één rapport. 
Hierbinnen kan wel van één van de juryleden een afwijkend oordeel gemeld worden.  Alle punten van de 
gedragsregels die de juryleden meekrijgen vanuit ZH’12, worden toegelicht en staan vooral in het kader 
van met respect voor de maker, en de jury is dienstbaar aan de maker. Dat moet ook in opbouwende zin 
tot uiting komen in het juryrapport.  
De waardering van de films verloopt langs oplopende niveaudrempels: 

1. Familieniveau: puntentelling tot 60 punten, 
2. Clubniveau: idem tot 70 punten, 
3. Regionaal niveau: tot 75 punten, 
4. Nationaal niveau: tot 90 punten, 
5. Internationaal niveau. Op dit niveau wordt de eerdere hoogte niet meer gewijzigd. 

Al sinds enige tijd is de Nova en ZH’12 formeel niet verantwoordelijk voor “pik”werk van beelden of 
geluid. Binnen besloten vertoningen van de club, district en Nova zijn de geluidsrechten voor Buma 
afgekocht. Maar voor van derden gebruikte beelden dient men zelf toestemming van de rechthebbende 
te verkrijgen. 
Bij deelname aan nationale en internationale wedstrijden moet de maker ook een verklaring afgegeven 
dat hij zelf verantwoordelijk is en hij toestemming heeft van de eventuele rechthebbenden. Op die 
wedstrijden geldt ook de afkoopregeling niet die de Nova heeft getroffen voor haar leden. 
 
Het land van Swhe van Guus Mansveld. 
Dit filmpje wordt, in aansluiting op de presentatie van daarstraks, beoordeeld alsof wij de jury zijn en 
volgens de aan hen opgelegde gedragscode. 
Guus laat in zijn film zien hoe de gelovigen hun laatste geld besteden aan bladgoud, om hun 
Boeddhabeelden daarmee te bedekken. Hij is daarbij steeds bij zijn onderwerp gebleven wat de film 
boeiend maakt. Daarbij zijn echter de beelden vaak te kort geknipt, zodat er in samenhang met de 
perfecte voice-over tekst, geen tijd laat om die beelden in je op te kunnen nemen. Er moet meer ‘lucht’ 
tussen de plaatjes komen. 
Henk van de Meeberg meldt daarbij dat de jury de plicht heeft een evenwichtig oordeel van sterke en 
zwakke kanten van de films te benoemen.  
 
Project De Drieslag van ZH’12 
Henk van de Meeberg presenteert aan de hand van een dia projectie de inhoud en vorm van het project 
De Drieslag. De bedoeling van dit initiatief is om clubleden onder begeleiding van deskundigen te helpen 
zich te ontwikkelen bij het maken van films.  
Het eindresultaat moet een documentaire worden, die verdeeld over een jaar met trainingsdagen wordt 
vorm gegeven. De presentatie is nog weinig concreet, maar eerst wordt gepeild of er wel voldoende 
belangstelling is. Elf clubs hebben al toegezegd om met een of meer groepen te gaan deelnemen, en 
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vooralsnog heeft ons bestuur aangegeven niet mee te doen. Wie toch geïnteresseerd is moet via de 
secretaris opgeven bij ZH’12, bij voorkeur als groepje (minimaal twee personen).  
 
De Nine Shot film 
De bedoeling is dat ieder lid – al dan niet in groepsvorm – een negen shots film maakt. Hierbij is de lengte 
van een shot niet gelimiteerd, dus door in- en uitzoomen kan de filmduur langer gemaakt worden.  
Afgesproken wordt dat ieder over drie weken een negen-shot film heeft gemaakt en vertoond kan 
worden op de clubavond van 14 februari.  
Gonny van den Nouwelant promote om dit idee uitwerken met als thema metamorfose. Dat is ook het 
thema van de aankomende cultuurdag. In Luxor exposeren dan kunstenaars met dat thema, en daar zou 
een metamorfose film een mooie club-promo kunnen opleveren. 
André van der Hout geeft als advies mee om uit te gaan van een bestaand idee van jezelf, maak het 
verhaaltje eerst en vul dan pas de beelden daarbij in. 
 
Hierna laat Henk van de Meeberg nog een lijstje mogelijke onderwerpen zien: 

 De schoonheid van …. 
 Ik erger me aan ….. 
 Ik hou van ….. 
 Ik heb gehoord dat …. 
 Mijn huisdier …. 
 Mijn tuintje …. 
 Mijn echtgenote ….. ! 
 Mijn (klein)kinderen 
 Me stad / dorp 
 Enz. 

 
De  afsluiting. 
 
Albert Snijder 
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Verslag OOGST 2016 - 4 februari 2017 
 
Rien van der Vlist opent deze bijzondere bijeenkomst die voor het eerst is 
georganiseerd op een zaterdagmiddag.  
Zoals gewoonlijk zijn behalve de clubleden ook de partners aanwezig, daarnaast ook 
enkele mensen die een rol hebben gespeeld in een van te vertonen films en een 
enkeling die geattendeerd was door perspublicaties. 
Achtereenvolgens worden er zes films voor de pauze vertoond en vijf erna. Het 
merendeel van de films is een reisverslag, te weten vijf films. Daarnaast zijn er drie 
genrefilms en twee speelfilms. 

 
De deelnemende films zijn: 
Anthoni Buitelaar - Deja Vu 

Cees van der Groef – De Plitvice watervallen 
Henk Boose - Finn 

Henk van de Meeberg - De laatste grens 
Henk van de Meeberg - Kinderspel 
Joop Terpstra - Stad van het water 

Joop Terpstra - The Butchart gardens 
Joop Terpstra - Unplugged 

Loes Schopman - Northwest Pacific 
Loes Schopman - Verdwaald in een vreemd land 

Martin Zwaard - Santago de Compostela 
 
Niet alleen is het tijdstip anders dan anders, dit keer wordt ook de evaluatie door de 
juryleden op een plezierige manier naar voren gebracht. Een van de juryleden nodigt 
steeds de filmmaker uit om zaken toe te lichten en geeft daarna zijn of haar oordeel. 
 
Aan het eind van de middag rijkt de jury de prijzen uit.  
De derde prijs gaat naar Joop Terpstra voor zijn film ‘Unplugged’, een film over het 
werken in het dok van Hellevoetsluis. 
De tweede prijs wordt toegekend aan Loes Schopman die een film maakte van het 
nog lege en onbedorven land in de ‘Northwest Pacific’. Zij mocht ook de ‘Willy Lerch 
wisselbokaal’ ontvangen. 
De op de eerste plaats eindigende film is van Henk van de Meeberg met zijn film ‘De 
laatste grens’.  
Daarnaast kreeg hij van de publieksjury ook de ‘Zaalprijs’.  
Traditiegetrouw mag de winnaar van de Oogst ook de ‘Wisseltrofee’ voor een jaar 
zijn ‘eigendom’ noemen. 
Omdat er dit jaar geen film is ingebracht die een specifiek Maassluis karakter heeft, 
blijft dit jaar de ‘Wethouder Snoekbokaal bij de winnaars van vorig jaar, te weten 
Gonny van den Nouwelant en Steffi Modla-Rijkee. 
 
Helaas vindt de jury alleen de film van Henk van de Meeberg van het niveau om deel 
te laten nemen aan de regionale wedstrijd van Zuid-Holland.  
 
Terugkijkend kan van een geslaagde zaterdagmiddag gesproken.    

 
Albert Snijder 
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Verslag clubavond 14 februari 2017 
 

 
Opening en mededelingen. 
Rien van der Vlist opent de bijeenkomst. Hij meldt dat hij samen met Henk Boose 
naar de Jaarvergadering van ZH’12 is geweest.  
Daar is geconstateerd dat het ledental van de aangesloten filmclubs in tien jaar  
aanmerkelijk is afgenomen. 
Ook is naar voren gebracht, voor te stellen de landelijke NOVA-wedstrijd in te korten 
tot één dag. Dat voorstel ligt gevoelig bij de Nova. Ook werd er gestemd of de films 
die ingebracht worden niet langer mogen zijn dan 30 à 40 minuten. Gevraagd is wat 
de verschillend clubs hiervan vinden. De ZH’12 clubs in die vergadering zijn bijna 
unaniem voor dit voorstel. Dit wordt straks in stemming gebracht in de NOVA. Die 
regel zou na een definitief besluit per 2018 van kracht worden. 
Als reactie uit de zaal wordt naar voren gebracht dat niet enkel de tijd maar ook de 
kwaliteit een rol zou moeten spelen.  
Ook wordt voorgesteld de films die op het Regiofestival door overschrijding van de 
projectieduur af moeten vallen, tijdens een zogenaamd Preview festival te vertonen. 
‘Het Toverlint’ uit Gouda is bereid een en ander te organiseren met als mogelijke 
datum 21 april 2017 
 
Het project ‘De Drieslag’ heeft 75 geïnteresseerden opgeleverd. Voor deelname aan 
dit project betaald een deelnemende filmclub aan ZH’12 € 100,00, terwijl van de 
deelnemers een bedrag van € 25 tot € 35 per workshop wordt gevraagd. 
De werkshops zijn facultatief en worden voor een buitenstaander iets duurder 
aangeboden. Voor meer informatie dient men de website van ZH’12 te raadplegen. 
 
Ook wordt geïnformeerd hoe de Oogst-bijeenkomst op de zaterdagmiddag is 
ervaren. De reactie is unaniem positief. Wel wordt geopperd dat, als er een spaak in 
het wiel komt, bijvoorbeeld door het uitvallen van de projector, en er ook een 
aansluitende activiteit in Luxor plaats vind, dit voor complicaties kan zorgen.  
In het vervolg starten we de middag dan ook om 13.00 uur in plaats van 14.00 uur. 
Ook wordt rekening gehouden met het eventueel achter de hand houden van een 
vervangende projector. 
  
Rondvraag. 
 

 Gemeld wordt dat Mat Hensen, oud-voorzitter van de Video-club LUX is 
overleden. Afgesproken is dat de secretaris namens onze club de familie zal 
condoleren. 

 Verder wordt medegedeeld dat op 12 april ‘Videogroep Rijnmond voor 
geïnteresseerden een workshop onder leiding van Pieter Reintjes organiseert 
over de juiste verhoudingen tussen muziek, live-geluid en de voice-over. 

 Tevens organiseren zij op 18 oktober een analyse van de twee beste films van 
het regiofestival. Daarbij zijn de makers en hoofdrolspelers aanwezig.    

 
De 9-shotsfilmpjes. 
In een vorige bijeenkomst is de clubleden gevraagd om op basis vanhet idee van 
Filip Sleurink, om 9-shots films te maken. 
 
“Porsche” van Rien van der Vlist.  
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Rien is bezig om zijn auto op gang te krijgen (zijn hobby) en wanneer de auto 
eenmaal op gang is, blijkt dat hij gedroomd heeft een Porsche te bezitten.  
 
“Circle of Life” van Cor Hoekzema.  
In mooie beelden wordt het bevruchten van kikkertjes gefilmd. Het is knap verfilmd 
binnen een zeer klein kooitje, maar aan het eind van de film is het moeilijk te zien wat 
er op het laatst precies gebeurt.  
 
“Fotomaatjes” van Loes Schopman.  
Beelden van een gezellig fotoclubje, dat elkaars plaatjes bekijkt en beoordeelt. 
Jammer wordt het gevonden dat van de beelden zelf niets te zien is 
. 
“Kris in actie” van Henk Boose.  
Het maakproces van een kunstig deegproduct. Als commentaar wordt opgemerkt dat 
in een shot meer verhaal zou kunnen worden gestopt. Het was Henk hier te doen 
een verhaal te vertellen in een zo kort mogelijk filmpje. 
 
“Het onverwachte einde” van Wim Rieke.  
Een vrouw spreekt met iemand over het verdriet van een overlijden van …..een 
hond. De vraag wordt gesteld of elk shot wel nodig is. De emotie van de vrouw komt 
echt over. 
 
“Metamorfose” van Gonny van de Nouwelant.  
Jongetje dat door zijn moeder geschminkt wordt als krokodil. Een goede compositie 
van de negen en als resultaat een zeer geslaagd en zelfs ontroerend filmpje. 
  
“De toekomst is begonnen” van Anthoni Buitelaar. Een vooruitblik op de toekomst 
met nieuwe vervoerstechnieken. De eigen kinderen plaatsen tussen de stukjes van 
YouTube maakt het filmpje persoonlijk. Het totaal werd door een voice-over aan 
elkaar gepraat. 
Ook wordt erop gewezen dat het gebruik van andermans beelden strafbaar is en dus 
buiten de eigen filmclub niet gebruikt moet worden.  
Om alert te zijn op van derden gebruikte beelden: ZH’12 en de Nova eist bij een 
ingeschreven film voor hun festivals, dat de maker de rechten daarvan heeft geregeld 
en daar ook juridisch verantwoordelijk voor is. 
 
Tot slot wordt gediscussieerd over het effect van de duur van een eventuele 
vervolgopdracht, maar de mening is dat een film met negen shots beter tot zijn recht 
dan een filmpje van 3 à 5 minuten. Ieder shot moet een vervolg zijn op het 
voorafgaande shot. Tegelijk zou er meer aandacht kunnen zijn voor het verhaal in 
filmbeelden. 
 
Nabespreking van Oogst 2016. 
Er is enige verbazing over het feit dat Anthoni Buitelaar met alleen positieve 
jurycommentaren toch als voorlaatste is geëindigd. 
Ook wordt geconstateerd dat het eindoordeel van de jury over de film van Henk van 
de Meeberg vragen oproept, gezien de tegengestelde meningen van de jury. Hierop 
volgt uitvoerige discussie. 
 
Afsluiting. 
Albert Snijder 
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Verslag clubavond 28 maart 2017 
 

Opening en mededelingen. 
Henk van de Meeberg opent deze bijzondere avond waarbij ook de partners weer van harte welkom zijn. 
Drie leden van de filmclub ‘De Ronde Venen’, t.w. Peter Bastiaanse, Johan van den Adel en Ton Boxhoorn  
zijn langsgekomen om ons te laten genieten van door hen gemaakte films, Zij zullen hierbij hun toelichting 
op de te vertonen film geven. 
 
Rondvraag. 
Guus Mansveld heeft een ledlamp aangeschaft die als een ring om op de lens van het opnametoestel zit. 
Het is door de erbij geleverde verloopringen op verschillende camera’s te gebruiken zijn. Door gebruik te 
maken van deze lamp vermijd je slagschaduwen. De prijs is € 59,00. 
 
De films van ‘De Ronde Venen ‘. 
‘Child in time’. De dochter van Peter Bastiaanse wordt tot haar 30e verjaardag korte filmopnames 
gemaakt. In het begin vindt ze dat leuk, maar ouder wordend, wordt ze onwillig - toen niet leuk, maar het 
maakt het nu juist leuker. 
 
‘Wie niet sterk is’. Johan van den Adel maakte een film waarin zijn fiets herhaaldelijk wordt gestolen. Aan 
het eind stalt hij zijn  fiets hoog in een lantaarnpaal. De titel van de film is bewust aan het eind van de film 
getoond. 
De tijdsduur van de eerste scene - op zijn fiets naar het station voor zijn werk - is wel erg lang, maar de 
filmer heeft juist de sleur van de dagelijkse ritme willen laten zien. 
 
‘De stelling van Amsterdam’ van Ton Boxhoorn. Een welbespraakte dame leidt in de film ons rond langs 
de forten rondom Amsterdam. De film wordt geprezen om de rustige montage. Er zitten grote verschillen 
tussen de geluidskwaliteit van sommige opnames, maar het geluid in de holle ruimtes werkt juist 
ondersteunend, zo vindt een aantal van de aanwezigen.  
 
‘Het laatste station’. Een heel mooie film van Peter Bastiaanse over een oude vrouw die naar het hospice 
gaat. Een mooi gemaakte film, waarbij de oude vrouw zittend in de taxi herinneringen ophaalt. Een 
bijzonder mooie scene is waar de burgermeester een gesprekje met de vrouw heeft. Peter legt uit dat bij 
de opnames veel is overgelaten aan de mensen zelf. Zo vertelt de vrouw spontaan haar verhaal zonder 
dat er ooit teksten op papier zijn gezet. Een mooie, dikwijls ontroerende film. 

‘De Cruquius’ van Johan van den Adel.  

Een bezoek aan dit gemaal, waarbij de leden de opdracht kregen om (zonder statief) impressiebeelden te 

maken. Een zeer geslaagde film waarvan de maker uitlegt hoe hij zonder statief (door je knieën gezakt  

lopend) rustige beelden maakt. Daarmee krijgt men een 3D-effect, nu ook veel wordt gebruikt in TV-series 

en films. 

Voor het commentaar gebruikte Johan historische input (beelden en verhalen). Ook tipt hij ons over een 

website met audiotours. Bij www.izi.travel.nl vind je voor aardig wat locaties een gesproken/video 

rondleiding. Er is zelfs een APP voor je telefoon zodat je ter plekke informatie kan meekrijgen. Dit kun je 

gebruiken voor een eigen film of als informatiebron.. 

‘Elvis’ van Peter Bastiaanse. Ook hier komt de 3-D werking middels een bewegende camera. Daardoor 

komen ook de korte statische shots goed over, omdat ze zo dynamisch van aard zijn. 
 

‘De koekbusters’ - een persiflage op Cookbusters. Een film van Johan van den Adel 

Op een (semi) wetenschappelijke wijze worden eieren op verschillende wijze gekookt. De laatste kookwijze 

via de magnetron leidt tot een komisch einde met een geopend ei met daarin (kleine) autobanden.  

Om de indruk te geven dat de eieren met lawaai ontploffen houden de mensen hun handen voor hun oren. 

Filmen is liegen, want in werkelijkheid is er nauwelijks geluid. 

  

http://www.izi.travel.nl/
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‘De Droomtrein’ van Ton Boxhoorn. Film over een jongetje dat de slaap niet kan vatten. Hij denkt aan zijn 
gisteren overleden oma die hij dubbel zal missen op zijn verjaardag, de volgende dag. Eenmaal in slaap 
wordt hij – in zijn droom - wakker op een treinstation. In de droom ontmoet hij onder andere zijn oma.  
De locatie is zeer beperkt, maar heel mooi opgenomen. Er wordt knap met licht omgegaan. Niet één 
slecht shot is gezien en de spelers zijn goed. Er werkten bovendien een aantal beroepsacteurs aan mee.  
De film is het kader van een ’48 uurs project’ gemaakt. Veel dingen kun je voorbereiden, maar van het 
scenario tot aan de vertoning, ligt bij het begin van het project helemaal open. Een knap stuk werk waar 
we van genoten hebben. 
 
Afsluiting. 
Henk van de Meeberg bedankt de drie gasten voor hun waardevolle inbreng en sluit daarbij de avond af. 
 
Albert Snijder 
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Verslag clubavond 11 april 2017 
 

Opening en mededelingen 

• Rien van der Vlist meld dat voorafgaand aan de clubavond van 25 april buiten-foto-opnames 
worden gemaakt van clubleden om die op de website, voorzien van een quote, op de website van 
de club op te nemen. Rien vraagt of de leden die daarbij niet aanwezig kunnen zijn, zich via een e-
mailtje afmelden. 

• De laatste bijeenkomst van 23 mei wordt traditiegetrouw met genodigden gehouden. 

• Voor de jaarlijkse fietstocht wordt nog een e-mailtje verstuurd om te zien wie er mee willen gaan. 
De voorlopige datum is vastgesteld op26 mei. 

 
Rondvraag.  

• Henk van de Meeberg introduceert een nieuwe bezoeker: Ibrahim Almohamad.  

• Er zijn afmeldingen van Maarten Walters (ziekte), Cees van der Groef (vakantie), en Ton Sala.  

• Tom van der Hoff vertelt dat bij opnames met meerdere camera’s, deze camera’s constant door 
moeten lopen. Het is dan gemakkelijker om beeld en geluid bij de montage synchroon te zetten, 
om dan vervolgens de opnames in stukken te knippen en zodoende de synchroniteit 
gemakkelijker te waarborgen. 

 
De 1-minuutfilm. 
De opdracht is breder geworden. Niet alleen promofilmpjes voor de filmclub, maar ook eigen ideeën 
mogen worden verfilmd. 
Achtereenvolgens worden filmpjes aangedragen door Henk van de Meeberg, Wim Rieke, Gonny van den 
Nouwelant, Albert Snijder, Anthoni Buitelaar en Henk Boose. Veel van deze filmpjes hebben een 
verrassende clou. 
Steeds weer is de vraag: hoe maak je bijvoorbeeld van een leuke mop een kort filmpje. 
Henk van de Meeberg stelt  dat je bij dit soort filmpjes bij het eind dient te beginnen: wat is de clou, en 
dan terugwerken naar het begin. De suggestie wordt meegegeven om eens in een moppenboekje te 
bladeren of te kijken naar spreekwoorden en gezegdes. 
 
De filmkeuze van Loes Schopman 
Loes heeft gekozen voor de film ‘De IJsvogel’ van Han Steffen. Een heel goede film waarvan het maken  
ongetwijfeld veel geduld gekost moet hebben. Hoewel misschien wat lang, is het toch een geslaagd 
product.  
 
Afsluiting. 
Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst af met de mededeling dat het de bedoeling is dat we de te maken 
1-minuutfilmpjes in augustus aan elkaar laten zien. 
Hij wijst er ten slotte nogmaals op dat we de volgende keer (25 april) om 19.15 uur bij het Douanehuisje  
bij elkaar komen. Henk Boose wil daar een aantal foto’s maken ten behoeve van de website. Van iedereen 
wordt verwacht dat hij of zij de nodige filmattributen meeneemt.  
 
Albert Snijder 
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Verslag clubavond 25 april 2017 
 

Opening en mededelingen. 
Dit keer starten we om 19.15 uur op het Hoofd bij het Douanehuisje om foto’s te maken voor de website.  
Rien is met zijn groepje bezig aan een promofilmpje en laat hiervoor zijn vrouw Willeke in de richting van de 
groep fietsen die daar op gepaste wijze wordt ontvangen. 
Enigszins van de kou bekomen opent Rien van der Vlist in Luxor de bijeenkomst. 
Hij meldt de afwezigheid van de volgende leden: Anthoni Buitelaar, Cor Hoekzema, Gonny van den Nouwelant 
en Jan Houtman.  
 
Rondvraag.  

• Henk van de Meeberg is vijftig jaar getrouwd en geeft daarvoor een rondje in de pauze.  
• Tom van der Hoff is jarig geweest en schijft zijn gratis drankje door naar de volgende bijeenkomst. 
• Loes Schopman is bezig met de organisatie van het vakantiefilmfestival en zal hierbij ondersteund 

worden door Henk Boose en Gonny van den Nouwelant. Tom van der Hoff zal de projectie voor zijn 
rekening nemen. 

   
Henk Boose over ‘Kill-your-darlings’. 
Henk verteld dat je nogal eens verliefd bent op je eigen beelden. De kunst is dan om daar afstand van te 
nemen en te kijken of de beelden wel allemaal in het verhaal dat je wilt vertellen passen, of voor de kijker iets 
toevoegen. Als je de overbodige beelden weglaat, wordt je film korter, maar heel dikwijls ook interessanter. Hij 
heeft iedereen voorzien van een stuk papier en een pen en vraagt  de aanwezigen goed naar de zeventien 
minuten durende film te kijken waarin een jongeman bezig is zijn bakkersvak te beoefenen ter voorbereiding 
aan zijn deelname voor een Europees kampioenschap.  
 

Alle handelingen worden hierbij een aantal malen getoond en de producten worden door elkaar gemaakt. Dit 
wordt later, zo blijkt uit de aantekeningen die men heeft gemaakt als storend en verwarrend ervaren. De 
filmstructuur en steeds weer hetzelfde laten zien maakt de film erg saai. Aan het eind van de film moet je 
eigenlijk alle eindproducten laten zien. Van dit eindbeeld moet de kijker als het ware het water in de mond 
krijgen.  
Ook de positie van de camera is eenzijdig: geen shot-tegenshot. Om het werkelijke tijdsbestek van het bakken 
te laten zien – het geheel moet volgens de wedstrijdreglementen in een bepaald tijdsbestek gebeuren - zou je 
er af en toe een klok tussendoorkunnen laten zien. 
Dat Henk zich bewust is van een groot aantal te ‘killen darlings’ laat hij in zijn verkorte versie, die slechts bijna 
twee minuten lang is, zien!  Eerst zonder geluid, daarna met geluid. De muziek heeft een dwingend karakter 
die spanningverhogend werkt. Ook hier wordt volgens sommigen geopperd dat het tempo nog sneller en de 
film korter kan. Ook wordt geadviseerd het ritme van de muziek te laten samenvallen met het ritme van de 
handelingen. Dan kan het zeker een mooi filmpje worden. 
Na de verrassende discussie verzamelt Henk de aantekeningen van de leden met de mededeling dat hij ze 
allemaal nog eens gaat bestuderen en mogelijk nodig een hermontage maken. 
Tot slot: een pakkende titel is ook niet overbodig.   
 

De filmkeuze van Wim Rieke  
Wim heeft ‘De Bedevaart’  van André van der Hout gekozen. Het geeft een beeld van zijn twee kinderen die 
voor de zieke poes water uit de geneeskrachtige bron van Lourdes gaan halen. Na een lange tocht vol 
ontberingen bereiken zij Lourden, maar het meegebrachte water uit de bron heeft niet kunnen maken dat de 
poes beter werd. 
Henk van de Meeberg vertelt dat André altijd vooraf een gedachte heeft als hij filmt, maar ook dat hij tijdens 
het maken van de opnames daar vanaf kan wijken. Ook wijst hij erop dat tijdens het hele eerste deel van de 
film de twee kinderen van links naar rechts lopen en aan het eind (terug naar huis) van rechts naar links. 
 

Het maken van een vervolgserie. 
Rien  van der Vlist vertelt hoe men vroeger een vervolgserie maakte, toen ‘feuillefilm  genoemd. 
Startend met een gegeven situatie vult een volgend groepje, met een eigen invulling steeds een stukje van het 
verhaal aan. De bedoeling is zo’n project na de vakantie op te pakken. 
 
Afsluiting. 
Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst af.  
 
Albert Snijder 
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Verslag clubavond 9 mei 2017 
 

Opening en mededelingen. 

 Door afwezigheid van Rien van der Vlist opent Gonny van den Nouwelant de 
bijeenkomst. 

 Ook de volgende leden worden als afwezig gemeld: Henk Boose, Steffi Modla, 
Martin Zwaard en Wim Rieke.  

 Gonny vraagt de aanwezigen met ideeën te komen voor de laatste bijeenkomst 
voor de vakantie. 

 Verder komt de fietstocht van 26 mei aan de orde. Die zal plaatsvinden in en 
rondom Woubrugge.  De groep deelnemers zal met maar liefst 16 fietsers op 
pad gaan. En gaan om 17.00 uur dineren. 

 Verder wordt gemeld dat Wim Soldaat - een oude bekende van de club - vorige 
week is overleden. 

 Henk van de Meeberg zegt dat er overleg is over een samenwerkingsverband 
met het RITV. Deze youtube-achtige club heeft een website waar films van 6 a 
7 minuten te zien zijn. Zij betalen hierbij de BUMA-rechten. Vraag van onze 
club is hoeveel dat oplevert. Pas na de zomervakantie zal dit onderwerp 
worden opgepakt. 

 
Presentatie fotodia’s van Jack Schopman.  
Jack laat een breed scala van foto’s zien die gemaakt zijn in onder andere Toscane, 
Chili, Andes, de grens tussen Chili en Bolivia en … Den Haag. Hij legt uit dat hij soms 
de HDR-techniek gebruikt waarbij twee opnames in een dia worden samengesteld.  
Wat opvalt tijdens de vertoning is dat de maat van de objecten ontbreekt. Iedereen is 
sterk onder de indruk van de gepresenteerde beelden.  
 
Henk van de Meeberg laat filmopnames zien van een Italiaanse film. 
We zien de continue opname van een grote hoeveelheid bewegende beelden. Hierbij 
is de opname gemaakt op een wijze dat steeds het blikpunt van het ene plaatje op 
dezelfde plek zit als bij het volgende plaatje. Door de camerabeweging wordt de kijker 
gedwongen om mee te gaan met de blik van de camera. Als je op zo’n manier een film 
begint, kan je de ingrediënten van de film in de start vertonen en dan later in de film 
weer terug laten komen. 
 
Promotiefilm van Rien van der Vlist, Gonny van den Nouwelant en Ton Sala 
We krijgen een ruwe montage van Gonny te zien van Ton die zijn drone gebruikt voor 
het gezamenlijke promotiefilmpje. Hierbij is ook gewerkt met shots en tegenshots. Het 
filmpje van Ton met uitleg over zijn drone bleek helaas door  onze projectieapparatuur 
niet goed afgespeeld te kunnen worden, waardoor de beelden uiterst traag te zien 
waren. Afgesproken wordt dat de aangepaste conversie de volgende keer wordt 
vertoond. 
  
De GoPro van Joop Terpstra. 
Joop heeft met een cameraatje van luciferdoosjesformaat opnames gemaakt die hij 
aan de club wil laten zien. Gebruik van dit apparaatje betekent dat hij filmt zonder 
zoeker en inzoomer. Hierna volgt een discussie over de vraag of en wanneer je dit 
instrumentje moet gebruiken. 
 
  



2 
 

De filmkeuze van Albert Snijder  
Albert heeft gekozen voor het filmpje “Vrede” van Henk Boose dat gaat over de 
ellende in een oorlog die grote groepen vluchtende mensen moeten ondergaan. Er is 
een meningsverschil in de groep of er wat de ellende betreft dit niet over de top is. 
Daar tegenover stellen anderen dat het om emotie gaat en dat dat waardevol is.  
 
Een vakantiefilm. 
Henk van de Meeberg laat het filmpje “Langs de dalen van de Voer” zijn. Het is een 
film met een duidelijke lijnstructuur. Henk vindt het een film met leuke momentjes en 
een overdaad aan grapjes. Er is wel een overkill van die leuke camerastanden, maar 
Henks stelling is dat wat in deze film teveel is,  vaak in onze films ontbreekt: grappige 
shots.  
 
Afsluiting. 
Gonny sluit de bijeenkomst af.  
 
Albert Snijder 
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Verslag clubavond 23 mei 2017 
 

Opening en mededelingen. 
Deze speciale laatste bijeenkomst voor de vakantie, waarbij ook de partners zijn uitgenodigd, wordt 
geopend door Henk Boose. 
Helaas zijn een aantal leden verhinderd door o.a. vakantie 
 
Henk van de Meeberg verteld dat Luxor een nieuw huurder in  de vorm van een fotoclub heeft gekregen. 
Zij projecteren op een groot scherm dat voor deze gelegenheid is opgesteld. Vraag  is of wij ook gebruik 
van dit scherm willen gaan maken. Is dat het geval dan kan het scherm een definitieve ophanging krijgen. 
In het bevestigende geval zouden wij daar een semi-permanent greenscreenscherm achter kunnen 
hangen, hetgeen ons enorm veel werk scheelt bij het maken van toekomstige greenscreen opnames.   
Na een avondje projectie wordt besloten hierin niet mee te gaan omdat nu opgestelde scherm 
beschadigingen heeft en dat is hinderlijk bij projectie. 
  
Oefeningen met een Drone door Ton Sala. 
Wat vorige bijeenkomst niet lukte, loopt nu zonder problemen.  
Ton maakte verschillende opnames met zijn Drone die qua beeld bewondering opriepen. Daarna liet hij 
de Drone hem, al lopend, volgen om tenslotte in zijn camper te stappen waarbij de Drone de auto volgde. 
De beelden met de ‘vliegende camera’ waren fantastisch stabiel. 
De aanwezigen zijn in bewondering van het verkregen resultaat. 
 
De fietstocht van 23 mei 2017. 
Henk Boose geeft een toelichting van de aanstaande vrijdag geplande fietstocht in de omgeving van 
Woubrugge. In totaal zal er ruim 40 kilometer gefietst worden. Er zijn echter voldoende rustpunten 
ingepland om de zadelpijn te verlichten en de inwendige mens tegoed te doen 
 
Twee opnames van Wim Rieke. 
Allereerst laat Wim zijn opnames zien van de filmsessie die vorige keer zijn gemaakt waarop de clubleden 
zich aan de Waterweg als groep presenteren. Ook de shots van de ontluikende bloesem in zijn tuin 
werden vertoond en zeer gewaardeerd. 
 
De quiz over filmbegrippen 
Wim Rieke heeft een persiflage op het spelletje ‘Wie ben ik’ bedacht waarbij twee leden moeten 
proberen kreten uit de filmwereld te raden. Zij mogen vragen aan de aanwezigen te stellen, die slechts 
met een ‘Ja’ of ‘Nee’ mogen antwoorden. De prijzen (een fles witte en een rode wijn) worden door de 
winnaars ter plekke voor de aanwezigen uitgeschonken.  
Dit spel werd onderbroken door het weer zo smakelijk uitziende zelf ingevlogen koud buffet te bezoeken, 
waarbij weer bleek dat pauzes bij ons ongekend lang kunnen duren omdat men nooit uitgepraat blijkt te 
zijn.  
 
De filmpjes van vroeger. 
De partners van clubleden was gevraagd de films op onze website eens door te spitten en hun filmkeuze 
op te geven. 
Vooraf aan het vertonen van deze aangevraagde films werd allereerst nog een deel van een film met veel 
grappige trucks vertoond van een fietstocht uit 2002. Deze film was gemaakt door Frans Lelieveld en Ellie 
Voogd. 
Daarna werd de film “Antilope Canyon” van Loes Schopman gedraaid, dit op verzoek van Willeke van der 
Vlist.  
‘Was er nog post?’ – een groepsfilm waarvan Henk van de Meeberg de montage deed, was aangevraagd 
door Anneke Rieke. Zij koos deze film omdat haar zus en zwager daar een rol in speelden. 
De film ‘Yellow Stone National Park’ van Loes Schopman was de keus van Ellen Houtman en Francien 
Buitelaar, de laatste wilde de beelden zien omdat zij daar twee weken later zelf hopen te lopen. 
‘De Meevaller’ van  Wim Rieke was de keus van Jack Schopman.  
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Tenslotte werd de keus van Chris Mansveld gedraaid, te weten ‘Een lange adem’ van Henk Boose, gewoon 
omdat zij het zo’n leuke film vond.. 
Helaas konden vanwege de tijdsdruk niet alle films gedraaid worden. De twee niet gedraaide films worden 
onder de pet gehouden.  
 
Afsluiting. 
Vaststellend dat we 23 augustus weer met nieuwe energie de bijeenkomsten opnieuw opstarten, wordt 
de bijeenkomst geëindigd. 
 
Albert Snijder 
 
 
 
 
 



Verslag clubavond 12 september 2017 

Opening 

Henk van de Meeberg opent de avond met een welkom en dat als eerste de Buitengewone 

ledenvergadering gehouden zal worden, dit om de leden te raadplegen over een investering 

voor een te plannen ledenwerfactie. Aangezien het vereiste aantal leden aanwezig is en er 

de nodige toelichtingen zijn gegeven blijkt er een meerderheid te zijn voor deze investering. 

 

Rondvraag 

Wim Rieke deelt mee dat hij de gezegende leeftijd van 72 jaar heeft bereikt en biedt daarom 

ieder een consumptie aan. Reden om meteen een pauze in te lassen. 

 

Oktoberkind van Henk van de Meeberg 

Henk van de Meeberg is in oktober 1942 geboren in een roerige oorlogstijd. Hij heeft zijn 

leven eens onder de loep genomen en ontdekte dat hij heel veel materiaal had om een 

boeiende levensloop in beeld te brengen. Dat ging van een opgroeiende verzamelaar van 

alles en nog wat via zijn huwelijk met Sjaan en werk voor de stichting Orion, naar de Henk 

van de Meeberg die ons enige weken geleden vertelde dat hij zijn complete filmarchief bij 

‘Beeld en geluid’ onder mocht brengen, hetgeen als een buitengewone eer beschouwd mag 

worden. 

Op een paar kleine kritische punten na werd deze film als een zeer waardevol document 

beschouwd. 

 

De filmkeus van Henk Boose: ‘De Toekomst is terug’ van Henk van de Meeberg. 

Henk Boose trekt hier een vergelijking met het huidige Nederlands elftal. Deze 

miljoenenjongens gaan nogal eens voor het eigen succes, met gevolg dat het een verloren 

wedstrijd wordt. In de amateurfilmwereld gebeurt dit ook nogal eens. Een filmer doet dan 

camera, licht, geluid en regie nogal eens in zijn eentje. Maar je kunt deze vier zaken nooit 

alleen goed uitvoeren. De valkuilen liggen op de loer. Door in groepsverband te filmen, 

waarbij ieder een taak heeft, voorkom je veel van die valkuilen. Bovendien stimuleer je 

elkaar. Met een knipoog verwijst hij hierbij naar de estafettefilm die we met elkaar hopen te 

gaan maken. Uit een hoed worden een onderwerp getrokken waarmee een groepje aan de 

gang gaat. Na een aantal weken geven zij het gefilmde en gemonteerde resultaat door aan 

de volgende groep, die haar ideeën er weer op lost laat, enzovoort. 

Na deze toelichting kijken we weer naar ‘De Toekomst is terug’, een film die al meerdere 

keren gezien is en daarom geen discussie achteraf nodig heeft. Tot slot zegt Henk Boose dat 

hij met veel plezier aan deze Meebergproductie mee heeft mogen werken en er veel van 

geleerd heeft. 

 

Na een opwekking van Rien van der Vlist aan iedereen om na te gaan waar we onze flyers 

voor de ledenwerfactie kunnen deponeren of neerhangen sluit hij de avond af. 

Henk Boose 



Verslag clubavond 10 oktober 2017 

Om 20.00 uur werd de avond geopend door Rien van der Vlist en de bar werd deze 
avond gerund door Wim Rieke omdat barman Cees in Aziatische oorden verbleef. 

Het begon met het programma ‘Opsporing verzocht’. Men miste namelijk een 
zogenaamd Green screen doek. Het moest zich ergens bevinden, maar men kon het 
niet vinden. 
Het wachten is nu weer op barman Cees dat is een soort van wandelende 
encyclopedie maar die is nu in de rimboe. Maar ook nu was de koffie weer perfect! 

Als eerste werd de Jan de Bloois aangekondigd die een groot deel van deze avond 
zou verzorgen. Jan is vroeger ook lid van deze club geweest maar door verhuizing 
naar Zoetermeer  daar bij een club gegaan. 
 
Na de rondvraag waarbij ook de filmcursus die gegeven wordt door deze filmclub ter 
sprake kwam, werd het woord gegeven aan Jan de Bloois  

Jan is een verwoed Apple computer liefhebber en specialist en eet dus ook nooit 
peren…. 
Zijn grote  passie is het bewerken en verwerken van beeld en geluid met de meest 
complexe elementen die je maar kunt verzinnen. 

Het eerste wat we te zien kregen was een filmpje waarbij de beelden en ook het 
geluid verouderd waren. Het geluid met een plug in met de naam Vinyl. 
Henk van de Meeberg heeft inmiddels zoals we van hem gewend zijn direct deze link 
doorgestuurd naar alle leden. 
En het is inderdaad een leuk effect, maar mijn films zelf zijn al verouderd voordat ik 
ze op de club laat zien… 

Het volgende filmpje met de mooie naam ‘Wasserschloss Lumbeck’ was door Jan 
gemaakt door met materiaal van anderen waarbij de gesproken tekst werd 
uitgesproken door de computer en Nederlands ondertiteld. 
Voor de meesten van ons is het onbegrijpelijk dat je een uitgetikte tekst kunt laten 
uitspreken door de computer. Dit gebeurt weer met een programma dat ‘Dragon 
Dictate’ heet. Ook handig als je thuis een beetje overhoop ligt: zeg je ook geen 
dingen waar je later spijt van hebt!  
Ook nu weer een knap stukje werk van Jan! 

De volgende film ging over ‘Willem Berghout’ die gemaakt was voor de 
‘Oorlogsgravenstichting’. 

Het bestond uit een indrukwekkende collage van diverse foto’s en grafische tekst die 
heel knap met een ingesproken tekst gemonteerd was. Dit over een militair die in 
voormalig Nederlands Indië gesneuveld was  

Henk van de Meeberg was ook zoals wij onder de indruk en had wat vragen over het 
hoe en waarom bepaalde dingen gedaan werden: inspiratie voor Henk!(en voor 
ons..) 

De volgend film was Epic waarbij een jongeman liet horen en zien hoe filmbeelden 
door de muziek en effecten een heel andere lading kregen! 



Daarna kwam de film Moleculen. Daarin zag je 4.3000753 vogeltjes in grote golven 
door het beeld gaan. De bijbehorende muziek was door Jan gecomponeerd met de 
plug in ‘Garageband’ waarbij je zelf alle soorten geluiden effecten enz. door elkaar 
kunt mengen.   
Echt een programma waarbij je als je een beetje muzikaal bent je hart kunt ophalen. 
Henk van de Meeberg vond dat er aan deze film geen kop of staart zat, maar ik heb 
er miljoenen voorbij zien komen. 
Maar inderdaad er was geen echte filmische opbouw maar de effecten met muziek, 
daar was het om te doen. 
Jan gaat volgende keer startende en landende vogeltjes opnemen en er voor en 
achter zetten om Henk een beetje tevreden te krijgen. 
 
Daarna werd een filmpje vertoond over de bouw van een school met dit keer een 
mechanische computerstem in het Nederlands en dat klink toch wel anders als een 
taal die we niet perfect verstaan. 

Daarna deden Jan en Tom verwoede pogingen om de film ‘Leo Ballangee’ op te 
zetten maar Leo had er duidelijk geen zin in en verzette zich hevig dus werd de 
pauze ingezet, waartegen niemand zich verzette. 

In de pauze werden we op een twee drankjes getrakteerd de eerste omdat Wim 
Rieke al 50 jaar met dezelfde  An getrouwd is. Een hele prestatie!  
En Henk van de Meeberg was 75 jaar geworden, dus het was een beetje feest in 
Luxor! En nu maar hopen dat we het over 10 jaar weer kunnen vieren! 

Daarna weer een film, gemaakt voor de ‘Oorlogsgravenstichting’ met originele en 
verzamelde foto’s over een verzetstrijdster uit Amsterdam, ‘Anniek van Hartensveld’ 
die in de laatste dagen voor de bevrijding doodgeschoten is.  
Een mooi gemaakte indrukwekkende film ! 

Daarna een film waar Jan de districtswedstrijd gehaald heeft  over een man die oude 
Dinky Toys verzamelt en helemaal opknapt. Mooie close shots en een begrijpelijk 
verhaal. 

Dan wordt er afscheid genomen van Jan die weer naar Zoetermeer vertrekt (met bier 
als geschenk) omdat hij weer vroeg uit de veren moest. 

Iedereen was het er over eens dat het een heel leerzame avond geweest is en zeker 
weer inspiratie konden opdoen voor onze eigen films. 

Daarna was Tom van der Hoff aan de beurt als filmer van de avond en daar had hij 
twee films van jan Houtman voor uitgezocht   

De eerste gaat over vuur maken in verschillende landen en de laatste over de 
wijnproductie in Zuid-Frankrijk. 

Rien van der Vlist eindigt om 22.45 de avond en iedereen gaat met het hoofd vol 
ideeën weer naar huis.  

PS en als klap op de vuurpijl heeft Jan de Bloois alle materiaal naar de club gestuurd 

Mooi!! 

 

Jan Houtman 



Verslag clubavond 24 oktober 2017.  
 
Rien van der Vlist opent de goed bezochte avond, er zijn veertien leden aanwezig.  
Als eerste vertelt Rien dat Henk van de Meeberg vanavond niet aanwezig is in verband met 
zeer trieste familie omstandigheden. Daar worden we allemaal stil van.   

 
Rien vraagt zich af wie de ZH12- en NOVA-nieuwsbrief ontvangt en leest, omdat hier relevante 
informatie in staat.  
Anthoni merkt op dat je op NOVA.videofilmers.nl kan inloggen en via ‘mijnnova’ je eigen profiel 
kan aanpassen en daar ook kan aangeven of je de nieuwsbrief wel of niet wilt ontvangen.    

 
Ton Sala is jarig geweest en biedt een drankje aan, wat natuurlijk met applaus wordt begroet.   

 
Ten aanzien van de cursus “Films monteren” vertelt Rien dat het aantal aanmeldingen na de 
publicatie in diverse kranten is gestegen naar het verrassende aantal van VIJFENTWINTIG!!  
Een groot succes en de inspanningen van de werkgroep worden beloond!  

 
Martin Zwaard heeft de film “Argentinië en Chili 2017” meegebracht en wil graag uitgebreid 
commentaar en verbeterpunten horen.  
Na twintig minuten is duidelijk dat Martin veel heeft geleerd, dit is zijn beste vakantiefilm tot nu 
toe. Er is aandacht besteedt aan details, bijvoorbeeld de voeten van de Tango-danseres. En 
mooie close-ups van dieren en bloemen. Met goede kadrering van vergezichten met bloemen of 
takken op de voorgrond.  
Maar dit betekent niet dat er niets te verbeteren valt. De film wordt ervaren als rommelig omdat 
er onnodige shots inzitten, hiervan worden diverse voorbeelden genoemd.  
Ook wordt er veel informatie gegeven in de voice-over. Ondanks dat dit vaak goede informatie is, 
wordt er soms toch verlangt naar een moment van rust. Ook zijn verbeteringen mogelijk in de 
geluidsovergangen tussen de shots.  
Wel is er goed gebruik gemaakt van live geluid en is er passende muziek gekozen.  
Ondanks dat Martin zijn best heeft gedaan zich te beperken in beelden en zelf denkt dat het 
onmogelijk is de film zo te monteren dat hij twaalf minuten wordt, denken de leden dat het wel 
kan. Maar we kennen allemaal het grote probleem dat we alle herinneringen van onze vakantie in 
de film onder willen brengen.  
Na nog wat specifieke adviezen zijn we benieuwd of Martin ermee aan de slag gaat.  

 
Guus Mansveld heeft een YouTube filmpje meegebracht waarin wordt uitgelegd hoe een 
microfoon die hinderlijk in beeld is, onzichtbaar kan worden gemaakt. In dit voorbeeld wordt de 
microfoon eruit gehaald in het montageprogramma Final Cut Pro, maar het kan net zo goed in 
Adobe Premiere, Pinnacle, Magix of Edius. Voor elk programma zijn instructiefilmpjes op YouTube 
te vinden.  

 
Na de pauze gaan we met Green Screen werken en kijken we eerst naar een voorbeeld filmpje van 
Henk van de Meeberg, om wat ideeën op te doen. Vervolgens wordt het Green Screen 
opgebouwd, zodat we kunnen experimenteren.  
Ondertussen vertelt Tom van der Hof dat hij LED- panelen heeft gekocht. De panelen van 60 bij 60 
centimeter zijn op een statief gemonteerd en geven heel veel licht, terwijl het maar 48 Watt is en 
dus niet heet wordt. Na de uitleg gaan we wat proefopnamen maken. En dan blijkt dat er door het 
gebruik van deze LED-panelen totaal geen schaduw ontstaat. Hiervan wordt iedereen enthousiast. 
Gonny verkleedt zich en komt onherkenbaar en bewapend met een verrekijker het toneel op en er 
worden diverse opnames gemaakt. Deze worden direct ingelezen in de laptop van Gonny en ze 
geeft een demonstratie hoe zij dit kan toepassen in haar film. De montage doet ze in Adobe 
Premiere en hoe ze het moest doen heeft ze geleerd door een YouTube filmpje te bestuderen.   

 
Al met al een gezellige en heel leerzame avond.  

 

Anthoni Buitelaar.     



Verslag clubavond 14 november 2017 

Door Rien was het verzoek gemaild om de camera en de gebruiksaanwijzing mee te 
brengen. 
Om aan dit verzoek te voldoen waren er bovendien twee personen met hun laptop aanwezig, 
omdat daarin de uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan. 

Er werd begonnen met het bekend maken van alle data, die betrekking hebben op de 
komende Oogst. Er werd beloofd, dat al deze gegevens op de website zullen verschijnen. 

• De rondvraag leverde een hartelijk dank voor de  blijken van medeleven op aan het 
adres van Henk van de Meeberg. 

• Steffi deelde mee, dat nu alles goed gaat met haar man. 
• Henk van de Meeberg had de afgelopen week met hulp van onze BarCees een 

verbeterde uitvoering van het green screen gemaakt. Het is een simpele, maar goede 
oplossing als in het clubgebouw green screen opnamen moeten worden gemaakt.  
Als deze opnamen ergens anders moeten plaatsvinden is dit niet zo’n goed systeem. 
Henk van de Meeberg demonstreerde hoe het doek door middel van de aanwezige 
TL verlichting prima als groene achtergrond functioneert. 
Om mooie opnames van personen te krijgen die los komen van de ‘nep achtergrond’ 
vertelde hij, moet je ze uitlichten met drie spotlights. 
De eerder gemaakte Led light opnamen, die we toen prima vonden voldoet prima, 
maar dan komen personen iets minder dus vlak over.(kwestie van smaak). 

• Tom wilde zijn LED scherm in het clubgebouw stallen, maar daar was geen plek voor 
en toen bood Gonny aan dat dit wel bij haar thuis kon. Een oplossing, die alleen 
nuttig is, als Ton wordt opgenomen in het ziekenhuis. 

Hierna vertoonde Ton Sala zijn ”Natuur van boven” drone film. 
Hij had diverse mooie natuurplekken opgezocht, zoals de ingang van de Mergelgrotten in 
Limburg, Waterwegopnamen vanaf Rozenburg, De hei, en het kanaal in Schiedam. 
De kwaliteit was erg goed  en een tilt down bij de grot was opvallend mooi, maar daarna 
ontstond een behoorlijke discussie, waarbij de beelduitsnede een rol speelt. Het een en 
ander werd er door allerlei uitleggen niet duidelijker op.  

Het lijkt mij een goed idee om in samenwerking van de club op een dag Ton van alles te 
laten doen wat de verschillende personen kunnen vragen en daarna, (door die personen) 
gemonteerd te laten tonen wat bedoeld wordt met volgen, beeld uitsnede enz. 
Drone opnamen zijn een tijdelijke hype en zullen slechts bij verrassing aan de kijker getoond 
nut hebben. 

Hierna werd medegedeeld, dat Martin, die overigens zich in Japan bevindt, zich de 
clubopmerkingen had aangetrokken om de zaak in te korten en stelde de film ter beschikking 
om dit materiaal door andere leden ook te laten doen. Het leverde een flinke discussie op dat 
dan meerdere keren naar dezelfde film moet worden gekeken en ons geheugen ons dan in 
de steek laat welke shots wel en niet gebruikt waren en dan verveling zou kunnen 
veroorzaken. 
Het resultaat van deze discussie is, dat Henk Boose de film in blokken gaat delen en de 
inkorters ieder een ander blok uit de hele film monteert en zo kunnen verkorte stukken 
ontstaan, die samen de gehele film ingekort kunnen tonen. 

Steffi mocht als filmer van de avond een film uitkiezen. Het werd een film van Han Steffen   
waarin eendenkuikens van een verdieping vallen. De titel was niet bekend en de film niet 
gevonden. Daarom werd het de film ‘Onbetwist’ waar twee hazen (of konijnen) een 



zogenaamde bokswedstrijd aangaan.  
Helaas pindakaas geen kuikens. Tom van der Hoff deelde mee, dat hij die film met 
eendenkuikens (Lentekriebels) in zijn bezit heeft en beloofde deze film aan de club te 
leveren. 

Na de pauze gingen we aan de slag met waar Rien om gevraagd had. 
Van de elf aanwezigen hadden er vijf een camera en vier de gebruiksaanwijzing bij zich. 
Er werd een tafeltje met kunstbloemen opgesteld en gevraagd om te wit balansen. 
Het voordeel was, dat ik wist waar te zoeken (blz.76 van de 220) zodat de anderen zich 
bezig konden houden de andere camerabezitters te helpen. 

Het bleek, dat bij een bijeenkomst van de zogenaamde crème de la crème van de NOVA 
velen niet wisten hoe dat te doen. Mij is dat nu duidelijk. 
Omdat een verslag gemaakt moest worden en ik niet bij allen tegelijk kon kijken, dus na 
elkaar, bleek dat elke camera een ander witbalans systeem er op nahoudt, met een 
verschillende manier van instellen. 
Vooral Gonny had een DSLRcamera waar ze ondanks de handleiding niet precies wist hoe 
dat moest. Zij werd van allerlei kanten met opmerkingen geholpen. Ik kreeg niet meteen de 
indruk, dat dat lukte. 
Het is natuurlijk idioot, dat elke fabrikant iets anders doet en voor filmers onder elkaar geen 
eenheidssysteem bestaat en snap nu dat de crème de la crème moeite had. 

Voor een ieder, die geen gebruik wil maken van zijn automaat, danken we nu aan het inzicht 
van Rien dat je goed de eigen gebruiksaanwijzing in je kop moet stampen. 

Guus Mansveld 



Verslag clubavond 28 november 2017 
 
Bij afwezigheid van Rien, leidt Henk v.d. Meeberg deze avond.  
Er zijn 14 leden aanwezig + 3 gasten. Een speciaal welkom voor de drie gasten, te 
weten toehoorders Thea en Cor en gastspreker Bob Exmann.  
Henk meldt dat de filmclub sinds deze week een platform heeft gekregen op RiTV . 
Het eerste filmpje staat er op. Als je jouw filmpje, dat een relatie moet hebben met 
Maassluis of het Westland en niet te lang mag zijn, wilt laten vertonen op RiTV, neem 
dan contact op met Henk M. 
Bij de rondvraag wordt het 1 minuutfestival genoemd dat in Gouda gaat plaatsvinden 
op 21 april 2018. Het ZH12 themafestival zal in oktober 2018 zijn. Thema: ‘zeven’. 
 
Bob Exmann is lid van filmclub Phoenix in Brielle. Hij toont deze avond zijn films 
waarvoor hij de opnamen heeft gemaakt tijdens diverse ‘backpack’reizen met zijn 
vrouw naar Zuid-Oost Azië. Titels zoals: Het eiland Flores, Noord Laos, Sri Lanka, 
Tracking Myanmar en meer. Zo’n reis duurde in de regel 6 weken.  
Bob monteert meestal voor zichzelf en lange versie van ongeveer 45 minuten. Voor 
vertoning op de club brengt hij dat terug tot films van zo’n 3 tot 15 minuten. Voor de 
toeschouwer die de reis niet zelf heeft meegemaakt, zijn het heel mooie filmpjes 
geworden. Vooral de inheemse bevolking heeft Bobs interesse. Bob blijkt geen gêne 
te hebben om tussen de mensen te filmen. Hij maakt eerst contact en als ze aan hem 
gewend zijn, kan Bob heel dichtbij komen met zijn camera. Hij filmt overigens uit de 
hand. 
 
We zien een reeks waardevolle films over boeiende reizen. 
De leden (en ook de gasten) discussiëren geanimeerd met Bob over de gemaakte 
keuzes. 
 
Gonny van den Nouwelant. 
 
 
 
 



Verslag clubavond 12 december 2017 

Aanwezig: Gonny van den Nouwelant, Martin Zwaard, Albert Snijder. Maarten 
Waters, Tom van der Hoff, Jan Houtman, Wim Rieke., Steffie Modla-Rijkee, Guus 
Mansveld, Loes Schopman, Cees de Jong en Henk van de Meeberg. Verder 3 
nieuwe gezichten nl. Thea van Baalen, Cor Huisman en Hans Overbeek. 

Henk opent de bijeenkomst. 
Er zijn geen mededelingen maar Henk heeft voor ons een opdracht; we moeten nl. 
‘ter lering ende vermaeck’ filmanalyses doen in drie groepjes. 

We krijgen een paar non-fictie films van anderen dan van onze club voorgeschoteld 
en er ontstaan levendige discussies over wat we gezien hebben,  wat de maker 
daarmee heeft willen zeggen en of hij of zij daarin is geslaagd. 

Het valt niet mee om in een groepje tot een duidelijke conclusie te komen maar 
persoonlijk denk ik dat het bespreken van onderwerpen als cameravoering, 
kadrering, beeldritme, audio en montage hebben geleid tot een analyse die de 
meesten van ons in de toekomst kunnen inzetten bij de productie van hun eigen 
films. 

Na de pauze volgt nog een hevige discussie over een experimentele film die je óf 
boeiend óf afschuwelijk vind en we bespreken een korte speelfilm. 

De tijd vloog weer om en om 11 uur konden we nog even aan de bar om na te 
babbelen. 
 
Loes Schopman 
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