
Ook dat maken Shotters………… 

 
Op 10 september was de eerste officiële club avond van het seizoen.  

Harry Zwanenberg presenteerde de avond , en had een mailtje rond gestuurd om 

te vragen of de leden iets hadden voor deze avond. 

Het moet dan een film zijn opgenomen buiten Shot 71 om en mag maar 10 

minuten  duren.  

Maar liefst 15 films waren bij Harry opgegeven, dus startte hij maar gauw.  

Als eerste filmpje had hij een intro gemaakt van deze ging over Herman 

Lenting, deze was ik geloof met zijn 6
e
 met een fiets vierdaagse bezig  en liet via 

Harry zijn intro de groeten doen, een leuk begin van deze avond.  

De tweede film was er een van Peter van den Berg , “Christ verrast” deze ging 

over Christ van Liempd, die graag eens in een vracht auto wilde rijden. Voor 

Ton Lunenburg  als rij instructeur was dat geen probleem, dus reed hij met de 

vracht auto voor de deur van Christ en zei”stap maar in “ Het was een leuk 

filmpje en Christ was hiermee erg blij. 

Jan Verburgh had een film gemaakt over het afscheid van Pastoor van Dijk, een 

markant en geliefd Figuur in Geffen en welke nu ging naar de parochie Reusel –

de Mierde. Een mooi afscheids filmpje. 

Ad van Gils had een impressie van een Jazz concert in Schijndel , leuke beelden 

van en voor de muzikanten. 

 

Als 4
e
 film kregen we 4 nieuwjaarswensen op film te zien van Bert Goldsmit, 

deze waren zeer creatief en orgineel.   Shot heeft er dus een creatief lid  bij 

gekregen.  

“Een jonge ondernemer Merligndesign  van Henk Baarens ging over een Art 

Director welke creatieve ontwerpen voor films maakt op schaal, en door de 

computer tot leven worden gebracht.  

 

Jan Hendriks liet  “hoogtepunt” zien. Jan en Joop Neefs volgen al 2 jaar de 

opbouw van de molen De Zwaan in Vinkel. Op 31 augustus is de acht  kant op 

de bult gezet met een grote hijskraan, in het najaar van 2020 moet de molen 

klaar zijn. 

De zevende film was van Ton Lunenburg, deze had het Gala festijn op Kasteel 

Heeswijk vastgelegd. Ieder jaar doen de examenklassen van de middelbare 

scholen een Gala avond  organiseren en ieder jaar wordt het gekker met het 

vervoer er naar toe. Dit had Ton leuk in beeld gebracht.   

Eveneens van Ton was het filmpje “NON “promotiefilm, deze ging over de 

tafeltennis vereniging Net over het Netje om nieuwe leden te werven. 

Hierna liet Diny Smits haar film zien welke zij had gemaakt over de kunstenaar 

Miesjel van Gerwen, deze organiseert ism vele kunstenaars de “Bossche 



Parade”. Deze film is uitgezonden door DTV , de lokale zender van Den Bosch , 

in de serie Voyant waar meer films van Shot te zien waren. 

 

Joop Verburg, had een promotiefilm gemaakt voor de vereniging St Vincentius 

waar zijn vrouw in het bestuur zit, we kregen in 4 x 2 minuten te zien wat de 

vereniging zoals allemaal organiseert, oa 

De kerstviering in het theater in Den Bosch, de Boekenbeurs en de kringloop 

winkel.  

Als twaalfde film kregen een heel kort reclame filmpje te zien van Ton 

Lueneburg. Hij was zo kort dat ik niet meer weet waar het over ging.  

Het was weer een volle avond waarbij niet alle opgegeven filmpjes aan de beurt 

zijn gekomen. Maar geen nood, in het voorjaar is er weer een avond” Dat maken 

Shotters”  

 

Tineke Neefs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


