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Als eerste begin van de avond stelde een lid zich voor  Bert Goldsmit. 

Hij heb een leuk filmpje gemaakt waarin hij zich voorstelde. Henk is 

lid geweest van een video club welke ter ziele is gegaan en door de 

enthousiaste  verhalen Herman Lenting, is hij helemaal vanuit de 

Betuwe,  lid geworden van Shot’71. 

 

Ton Lunenburg had de avond weer goed voor bereid zodoende waren 

de films van te voren aangemeld en keurig op een lijst gezet. 

Deze avond stonden er 7 film op de planning, dus maar gauw 

begonnen. 

De eerste film was van Ton zelf, “Sydney & Blue  

Mountain”opgenomen in 2010 in Australië op doorreis naar Nieuw 

Zeeland.  

Het eerste gedeelte ging over Sydney waarna er een bezoek werd 

gebracht aan de Blue Mountain. Dit was de tweede keer dat Ton deze 

met zijn vrouw bezocht. De eerste keer lag deze mountain in de mist, 

en nu dus helaas ook weer. Als compensatie had de gids een DVD 

gegeven, waarvan Ton delen van gebruikt had. 

De voice over werd gemist en het geluid van de vogels in een park 

was te hard en teveel. Wat ook teveel was, waren de foto’s in de film. 

 

Rob de Visser vertoonde zijn film “Wintersport in Flims” Een mooie 

wintersport film met helaas teveel afdalingen , weliswaar mooi in 

beeld gebracht met de Go Pro, maar toch teveel van het goede. 

Muziek werd gemist onder de afdaling, maar Rob wilde het geknerpt 

van de sneeuw laten horen. Einde film is ook einde muziek kreeg hij 

als opmerking. Ook zaten er teveel overvloeiers in. 

 

“Salvador Dali”was de film van Joop Verburg, een nieuw lid met zijn 

eerste film. Hij vertelde, als hij bij het opname al lid van Shot was 

geweest ,  hij anders had gefilmd. Hij bracht op een mooie manier de 

kunst van Dali in beeld, de muziek keuze was uitstekend maar de 

voice over werd hierin ook gemist. De tekst letters waren ook te groot 

, maar een mooie film voor een nieuw lid die het nog moet leren. 

 



Harry Zwanenberg had een bezoek gebracht aan het Lago Maggiore 

en wel aan het eiland “Isola Bella” Mooie film met de juiste muziek 

keuze, alleen stonden sommige beelden wat schuin kreeg Harry te 

horen.  

Harry was ook in Leuven geweest en daar een bezoek aan het stadhuis 

gebracht. “Trots van Leuven” was de titel van de film.  Mooie beelden 

gemaakt tijdens een rondleiding olv een gids door het stadhuis. 

 

Henk Baarens had een rondreis gemaakt door Armenië, en daar een 

mooie film van gemaakt. Een goede verhaal structuur en een boeiende 

film. De verfijning van de muziek overgangen kan beter kreeg hij als 

commentaar mee. Hij wilde daar graag mee geholpen worden .   

 

Als laatste deze avond kregen we een film te zien van Gerard Willems 

ook een nieuw lid, weliswaar filmt hij al lang bij de BOFA, dus we 

waren benieuwd naar zijn film welke ging over een ijzer boerderij in 

Dongen. Gerard maak ieder jaar een uitstapje met de familie en dat 

was deze keer de ijzer boerderij. Het waren leuke beelden van allerlei 

activiteiten welke daar worden gedaan door de mensen die daar als 

vrijwilligers bezig zijn en gepassioneerd de verhalen vertellen achter 

het maken in de ijzer tijd van gereedschap en dergelijke. Er zaten 

mooie compositie is van de beelden.   

Op de volgende clubavond van 9 april staan nog 8 films op de 

planning we zijn benieuwd. 
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