
“NIEUWE” LEDEN PRESENTEREN ZICH 

Op de clubavond van 24 november presenteerde zich enkele nieuwe leden op 
verzoek van de programma commissie. 
De laatste maanden is er een aantal nieuwe leden bijgekomen, van andere video 
clubs, die opgeheven zijn, of heel klein zijn. Daarom was het idee ontstaan dat 
deze leden zich presenteerde middels hun video films. 

Harry Zwanenberg leidde de avond en als eerste kreeg Adri Timmermans het 
woord, hij komt oorspronkelijk uit Kampen en liet daarvan een mooie film zien, 
gelijk aan ontdek je plekje. Hij woont nu in Brakel waar hij een hout bewerkings 
bedrijf heeft gehad. Hierover liet hij een film zien, waaronder de diverse 
projecten die hij in de omgeving  gemaakt heeft . 
Hierna was San Wijes aan de beurt,  hij vertelde dat hij lid was geweest van de 
beste videoclub uit Brabant nl Lumière uit Eindhoven, wat natuurlijk een reactie 
vanuit de Shot leden veroorzaakte. 
San liet ons een film zien over de mooie Dommel die ook door Eindhoven loopt, 
deze was in de Winter van 2009 opgenomen, we krijgen prachtige beelden te 
zien van de Dommel in de sneeuw. In 2010 heeft een  speelfilmpje gemaakt , dat 
ging over een mobile telefoon. Dit vond hij zo leuk dat hij er nog een aantal 
gemaakt heeft  voor het motto festival. Het was leuk om een paar korte 
speelfilmpjes van San te zien. 

Tinus Siroen, ook oud lid van Lumière liet ons een paar fragmenten zien van zijn 
reisfilms oa uit Portugal.  
Als laatste kreeg Peter Hendriks het woord, hij was lid geweest van de Bofa uit 
Den Bosch  welke ook is opgeheven net zoals Lumière. Peter liet ons een film 
zien over Nieuw Zeeland, deze was gefilmd door een echtpaar wat op Huwelijks 
reis naar Nieuw Zeeland was geweest. De prachtige opnames oa door een drône, 
wat doel bewust hiervoor was gebruikt heeft Peter gemonteerd met ook nog eens 
prachtige muziek, wat jammer genoeg iets te hard was. 
Het was weer een korte avond maar wel leuk om de “nieuwe”leden te leren 
kennen, en te zien dat deze heren een aanwinst voor Shot’71 zijn. 
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