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Op deze avond draaiden er 13 films van 9 filmers. De films waren voorgejureerd door 
Ruud  Scheidel, lambert van griensven en Tony Jacobs, allen jury leden van NB’80. 
Deze keer was de projectie in het Kölleke, deze zaal is iets groter als onze eigen 
clublokaal in de Moerkoal. Alleen had het projectie team wat tijd moeten steken in de 
opbouw van de projectie. 
Diny Smits opende de avond en heette iedereen welkom. Zij vertelde dat Joop Neefs na 
iedere film het jury rapport zou voor lezen.  Joop koos ervoor om iedere keer van een van 
de drie juryleden het jury  rapport voort  te lezen.  
 Er waren zes films  in de B categorie   Henk Baarens deed  met twee films mee   en met 
zijn film “Rondreis Armenië”won hij  Goud en de eerste prijs in de B categorie , 
waardoor hij nu A filmer is geworden. 
Joop Verburg kreeg een certificaat , Rob Visser kreeg voor alle twee zijn films Zilver en 
gaat dus ook door naar de A categorie. 
Gerard Willemse kreeg voor zijn film Brons. 

In de A categorie deden zeven films mee. Henny van der Burgt deed met twee films mee , 
met zijn film “Corfu”won hij Goud en de eerste prijs in de A categorie. Hiermee mag hij 
meedoen met de BMF in 2020. De andere film kreeg Zilver 
Harry Zwanenberg deed ook met twee films mee en verdiende daarmee Brons en Zilver. 
Hanna Cleven kreeg Zilver voor haar film “Hoog in de Pyreneeën” 
Ton Lunenburg verdiende Brons “met zijn film “Drie x scheepsrecht” 
De film “Winterwandeling”van Peter van den Berg kreeg  Zilver.  

Na afloop werden de prijzen bekend gemaakt en bedankte Diny  het projectie team en 
Joop voor hun medewerking aan deze avond en wenste iedereen een goede thuis reis.  

Tineke Neefs  




