
Verslag  2e Première  avond video  8 oktober 

Op deze tweede avond stonden er 8 films op het programma dus Ton opende 
de avond snel en de eerste film was er een van Diny Smits met als werk titel 
“Weekend Zandvoort” Deze film ging over een bijeenkomst van de Alfa 
Romeo club op het circuit van Zandvoort.  
We kregen een impressie van de dag te zien met mooie beelden van de 
verschillende  Alfa Romeo’s van diverse jaartallen. 
Er was nog een voice over bij, dan gaat de film duidelijker worden , wat dit 
voor een dag is.  Hij kan ook nog korter gesneden worden. 
Jan Verburgh liet zijn film “terug in mijn geboortestad “zien. Deze film gaat 
over Nijmegen en vooral over het bombardement op 22 februari 1944. Een 
indrukwekkende film waar weinig aan te verbeteren viel. 
De derde film ging over het maken van Klompen, gemaakt door Ad van 
Gilst. We zagen het maken van de klompen handmatig en machinaal. De 
scene’s kunnen korter, vooral het schilderen en andere muziek zou de film 
ook kunnen verbeteren. 
Joop Neefs vertoonde zijn film “Een kast met fluiten “, deze ging over de 
kerkorgel, welke de overbuurman van Joop bespeelt. Hij gaf een duidelijke 
uitleg ondersteund door beelden. We zagen verschillende kerkorgels oa in 
Vugt en Den Bosch. De film blijft boeien door de goede uitleg van de 
organist.  
“Zindering”is een film van Hans Peltzer, Deze liet het vervoer en plaatsing 
zien van een Chalet op Camping de Brem in Renesse. 
Het vervoer gebeurde vanuit Hendrik Ido Ambacht per schip naar Renesse. 
Er kwam heel wat  kijken voor het Chalet op zijn plaats stond,Hans heeft 
een snelle montage gemaakt met schitterende beelden de muziek en 
geluidsovergangen waren te abrupt. 
“Kruger Park” van Kees Kempenaars is een film over het Paul kruger Park 
in Zuid Afrika. De film was nog niet af want het geluid en de voice over 
ontbraken nog, maar in januari zullen we hem compleet aanschouwen.  
Peter van den Berg liet ons 3 minuten van een film zien die hij nog moet 
maken. Hierover vertelde hij na afloop. Maar na een discussie werd besloten 
dat 3 minuten niet genoeg is om deze film, welke 15 minuten gaat duren, op 
een première avond te beoordelen.  
Dus volgend jaar een nieuwe kans voor Peter. 
De achtste film en laatste film  is van Henny van der Burgt, deze gaat over 
een kunstenares uit Zaltbommel, die een grote kijkdoos heeft gemaakt welke 
de hele zomer te zien is geweest in Kerkdriel. 
Een kleurrijke film met goede muziek.   



 Er stond ook nog een film van Henk Dillen op het programma “Stoom 
Leeft”maar deze hebben we al gezien bij een de avond Brabants Erfgoed. Henk 
heeft hem verbeterd dus we zijn benieuwd op 25 januari wanneer de 
Clubwedstrijd 2020 wordt gehouden in de Durpsherd, waar we totaal 13 films 
te zien krijgen . 
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