
Verslag 1e premièreavond Videogroep 

Op 12 oktober was de 1e première avond voor de clubwedstrijd op 22 januari. 
Er was een groot aantal opgegeven aan Ton Lunenburg die de avond leidde. 
De moderatoren Christ van Liempd, Ton Lunenburg , Tiny Vermeer en Joop Neefs, hadden 
de films thuis al bekeken en hun opmerkingen op papier gezet.  

U zult misschien denken wat doen zij. Nu hieronder zal ik de punten opnoemen waar de 
moderatoren naar kijken  o.a.  
Filmische vormgeving 
Evenwicht tussen   voice over en muziek . 
Muziekkeuze 
Is de Verhaal opbouw helder. 
Wendingen 
Tempo 
Boeit de film 
Montage verzorgd  . 
Ze krijgen de films thuis gestuurd om ze te bekijken en daarna komen ze bij elkaar om deze 
te bespreken, en opmerkingen te noteren.  En tijdens de clubavond worden deze besproken 
door de aanwezigen moderatoren.  
Als de première avonden voorbij zijn  , krijgt de maker een statistiek gestuurd met daarop 
de gemiddelde waardering per onderwerp van de moderatoren.  
Zo, dat is een summiere uitleg wat de moderatoren doen en waar ze voor ons hun tijd in 
steken.  

De eerste film was van Harry Zwanenberg en ging over de restauratie van de Fontein van de 
draak voor het Bossche Station. Het was een boeiende film met duidelijk uitleg en verveelt 
niet, het noemen van de restauratie  van alleen  de draak in 2010 was misschien wat 
verwarrend. Maar de film was goed gemonteerd met een heldere voice over. 

“Tibet”was van Joop Verburg, deze ging over een rondreis welke hij in 2007 had gemaakt , 
Hij had deze film opnieuw gemonteerd .We zagen diverse kloosters voorbij komen, 
eigenlijk teveel en de muziek was een monotone dreun ,maar wel van Tibet. Omdat de film 
uit 2007 was verscheen kwam deze in 4:3 op het scherm wat jammer was. 

Jan Verburgh had een film gemaakt over “Het Hof van Lof”een kloostertuin in Megen. Men 
vindt daar de stilte, waardoor de uitgekozen muziek van Jan daar geheel niet bij paste. Het 
interview met een Pater was wel leuk, maar niet passend in het onderdeel. Jammer dat Jan 
gebruik heeft gemaakt van een computerstem ( wist niet dat dit ook mogelijk was )  

‘Wie de schoen past…”ook een film van Jan Verbrugh, ging over een design tentoonstelling 
van schoenen in Amsterdam Jan had ook beelden gemaakt in het schoenenmuseum te 
Waalwijk om de vergelijking te laten zien. We zagen heel veel schoenen voorbij komen, 



echt teveel. De close ups waren mooi  en de muziek passend . Zijn vrouw liep als rode draad 
over de tentoonstelling waar ook veel schoenen van Jan Janssen te zien waren. 

We zijn alweer aan de zevende film, deze was van Tineke Neefs”Koning Winter verrast 
Oeteldonk” dit was een film opgenomen in de lockdown van februari –maart jl . Het 
carnaval ging niet door maar het had wel gesneeuwd dat weekend. 
En dat bracht veel sneeuw en schaatsplezier  
De muziek moet beter in en uit gefade worden en er zijn wat onstabiele beelden te zien.  

De volgende film was van Herman Peeren,”De Witte Motor”. Deze ging natuurlijk over 
melk, maar niet in Nederland maar in Jaipur ( India) . 
De melk wordt op straat verkocht, en men gaat gewoon met de hand in de melkbus om de 
melk te proeven of er niet teveel water aan toegevoegd is. . Het gaat er dus niet erg 
hygiënisch aan toe.  
En dat geeft lachwekkende situaties . De tekst is helaas te zacht en de muziek keuze is deze 
is ook moeilijk. Al met al een leuke film. 

Als laatste de negende film van Harrie en Leo Guikers, deze ging over de Bossche parade, 
een registratie van 2019.  Het is een verhaal geworden, wat vertelt wordt door de beelden. 
Een mooie film.  
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