
VERSLAG VIDEO 2E PREMIERE AVOND OP 29 MAART 

Op deze avond stonden er nog 4 films op het programma. Omdat Ton Lunenburg verhinderd was 
deze avond, nam Tiny Vermeer het van hem over. 
De eerste film was van Joop Verburg “2018 Spanje vercie C”. Een reisverslag van een rondreis via 
Frankrijk in Spanje. De Camper was de rode draad  en deze stond telkens op een andere camping 
en van daaruit begon het verslag van wat er in de omgeving of plaats te zien was. 
Het was iets teveel een opsomming van gebouwen, gebeurtenissen en jaartallen. Helaas worden 
de camera bewegingen via pan, niet geheel afgemaakt , de voice over is goed. 
Het is wel een echte vakanOe film. 

Leo van de Veerdonk vertoonde zijn film “Grand tetons en Yellowstone” een verslag van een 
bezoek in 2017 aan deze natuurparken. In het Yellowstone pak zagen we vele warm water Geisers. 
Een interessante film ook over de ecologische effecten van de natuur .En natuurlijk mooie natuur 
beelden. 
“Ruhpolding”een film van Herman LenOg, deze was opgenomen in de buurt van Chiemsee in 
Duitsland . Deze film was een kijkje in het dorp en de mooie kerk. In het begin was de muziek wat 
dreigend, dit paste niet geheel bij de beelden, de klassieke muziek die volgde bij de beelden van de 
kerk waren prima gekozen. Een mooie rusOge film om naar te kijken. 
De laatste vakanOe film op deze avond was van Henk Baarens “de dalen van de Dolomieten. 
Een film welke ging over enkele dorpjes in de dalen van de dolomieten. De muziek werd te abrupt 
afgebroken voor het live geluid of voice over, deze balans kan beter. Jammer voor de mooie 
beelden in deze film. 

Na de pauze was het Ojd voor Harry Zwanenberg zijn kindje “Ook dat maken ShoYers”films 
gemaakt door ShoYers buiten de clubavonden om. 
Peter van de Berg liet zijn film zien van een bezoekje aan vrienden in Meerkerk, eerst op de 
camping, daarna een vaartochtje met de zoon over het mooie water. 



“Ballonvaart”een film van Jan Verburg, de Otel zegt het al. We zagen mooie beelden vanuit de 
lucht van “s-Hertogenbosch. Maar eerst werd natuurlijk de Ballon gevuld met Warme lucht 
voordat deze de lucht in ging. 
“Baksteen Ballet” is een film van San Witjens, San hee^ een vriendin, die zich bezig houd met 
kunst en vraagt San af en toe een filmpje hiervan de maken. Deze keer over bakstenen die 
gebonden zaten aan touwen  en zo door de trek bewegingen van de vrouw  een ballet uit beeldde 

“The Water Fall” is een filmpje van San gemaakt Ojdens de manifestaOe Glow in Eindhoven. 
Hij hee^ de water fall van verschillende kanten gefilmd. 
“Drones”is een film van Jan Verburg en ging over een indoor wedstrijd met Drones in Nijmegen 
welke moeilijk vlieg stunten moesten uit voeren en de snelste zou dan winnen. 

       Tineke 


