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Op 11 februari hadden Christ van Liempd en Tiny Vermeer weer een technische -analyse avond 
voor bereid. 
Maar eerst  legde Tiny  de nieuwe regels uit voor de komende vakantie wedstrijd.  
De programma commissie had over het oude reglement gekeken en enkele punten aangepast, zodat 
er tijdens de première avonden geen misverstanden meer kunnen ontstaan of het wel of niet mogen 
meedopen met de wedstrijd. Bij de komende vakantie wedstrijd gaan we kijken of deze juist zijn of 
nog verder moeten worden aangepast  . 

Hierna nam Christ het woord over en ging met ons  de film van Peter van den Berg  “Misschien wel 
nooit meer “analyseren. Welke bij de afgelopen clubwedstrijd een nominatie heeft gekregen om 
deel te nemen aan regionale wedstrijd van NB’80. 
Hij had de film in fragmenten geknipt om deze met ons te bespreken.  
Zo wekte de opbouw van de film nieuwsgierigheid op , om de kijker voor je te winnen, dat is de 
eerste verdienste. De voice over vertelde de hobby van de man waar de film over ging surfen,  je 
zag daar  de beelden van en telkens tussen door een ongeluk waar twee auto’s op elkaar botsen, wat 
niet zo erg lijkt, maar toch grote gevolgen heeft voor de man  en zijn gezin. Zo werd door Christ de 
hele film ontleed om ons duidelijk te maken een goede opbouw in je film te monteren. 

Na de pauze werden we  aan het werk gezet door de meegenomen laptops aan te sluiten en een kort 
stukje film te monteren welke door Tiny op een USB stickje waren gezet. Dit bleek achteraf toch 
wat rommelig te verlopen omdat het geluid bij dat stukje film moeilijk te horen was door al het 
gepraat om je heen. 
Het was wel weer leerzaam geweest omdat de mensen die het zelfde  montage programma 
gebruiken elkaar op deze avond helpen bij problemen.  
Dus was het weer een totale leerzame avond geweest, gebracht door Tiny en Christ.   
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