
           VERSLAG VIDEO CLUBAVOND 26 APRIL 

Op deze clubavond presenteerde Christ van Liempd de avond. 

Maar eerst kregen we een verdrietige mededeling, Diny vertelde dat Luuk Franken 
video lid vanaf 2007 vanmorgen plotseling was overleden. 

Luuk was altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken voor Shot, zo heeft hij 
bij verschillende wedstrijden de projectie gedaan en ook meegewerkt aan 
verschillende speelfilms oa ook van Regio Film. Daarvan is hij ook penningmeester 
geweest. Bij de aanstaande vakantie wedstrijd doet er zelfs nog een film van Luuk 
mee. 

Hierna nam Christ het woord, hij vond het moeilijk om na zo’n mededeling te 
beginnen, maar stak toch maar van wal. 

Het stokpaardje van Christ is altijd “Hoe verbeteren we onze producties.” 

Christ is in zijn werkzaam leven editor geweest en vele reportage voor Brand punt en 
andere programma’s gemonteerd.  Bij dat werk had hij weinig eigen inbreng het 
moest zoals de journalist het voor ogen had. 

Toen hij lid werd van Shot’71 had hij weinig zin in zelf filmen hij had zelfs geen 
camera, maar in 2012 heeft hij toch op een vakantie naar Turkije een kleine camera 
van zijn buurman meegenomen, en deze film liet hij ons zien met de titel “Hemel en 
Hel “. 

Bij Shot is hij weer van het filmen gaan houden en heeft daarom zelf weer een mooie 
camera. En het liefst doet hij dan de montage omdat hij nu een eigen visie heeft hoe 
zijn film eruit zou moeten gaan zien.  

Want Christ vertelde je moet je eigen visie in een film stoppen geen oude gebouwen 
met jaartallen maar mensen laten zien, zelf een gesprek aan gaan met de mensen die 
je ontmoet tijdens je vakantie. 

In de tijd dat Christ bij Brandpunt werkte was er veel nieuws vanuit het oostblok eind 
tachtiger jaren, oa de val van de muur . Hij heeft nu pas de laatste hand gelegd welke 
gaat over Leipzig toen nog DDR ,want daar is het allemaal rustig begonnen met 
protesteren om de muur te laten vallen. Het gebeurde in de kerk dat de mensen bijeen 
kwamen om te protesteren. Hij heeft de predikant opgezocht welke toen die tijd de 
diensten leidde, in de eerste mails bleek dat de predikant weinig zin had om hieraan 
mee werken maar Christ heeft hem toch overtuigd en het interview in Leipzig 
opgenomen, een goed verhaal met ondersteunende beelden. 



Verrassend was dat de Titel pas op het einde in beeld kwam “Liefde”, want zo 
vertelde de predikant ontstaat er altijd iets om de mensen te keren. 

Christ bedankt het was weer een leerzame avond .


