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Door: Ruud Bennis

Beste clubleden,
Dit is de nieuwsbrief van de laatste maand van dit jaar. Ja, de laatste al, dan is er weer een jaar
voorbij. Een jaar waarin we samen weer veel activiteiten hebben ondernomen. De komende
maand zal dat iets minder zijn, daar er twee avonden vervallen als clubavond. Dat betreft dan natuurlijk Kerstavond en Oudejaarsavond. De week daarvoor dan nog bestuursvergadering, dus we
sluiten dit jaar wat rustiger af.
Voor mijzelf zal het ook anders worden. Ik heb besloten om een halt toe te roepen als lid van deze
videoclub. Er zijn veel andere dingen die mij momenteel bezighouden, waardoor ik ook merk dat ik
onvoldoende tijd, energie en motivatie heb om actief lid te zijn van onze videoclub. Ik heb het de
jaren door als heel goed, gezellig en fijn ervaren, maar voor mij is het nu toch een moment om pas
op de plaats te maken. De andere dingen in mijn leven die nu op mijn pad komen aan te gaan en
daar dus tijd en plaats voor vrij te maken.
Ik zal de zaken natuurlijk pas overdragen tijdens
de jaarvergadering. Dat is het meest geschikte
moment daarvoor. Dit betekent dat de videoclub,
naast een voorzitter, ook een penningmeester
zoekt. Denk er eens over na, het is toch belangrijk, dat alles ook financieel goed in de boeken
gaat. Heel moeilijk is het niet, hoewel velen dat
misschien denken. Dus hierbij een oproep aan alle
leden……………..

Zorg ervoor dat je op clubavonden altijd iets bij je hebt
waarmee grote bestanden kunnen worden gekopieerd.
Dit kan een USB-stick zijn of een externe harde schijf.

Het kan zijn dat je hier materiaal op hebt staan dat afgespeeld kan worden via PC of MediaPlayer.
Er kan ook materiaal naartoe gekopieerd worden om thuis te monteren.
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Volgend jaar bestaat de Videoclub Hoorn & de Regio 25 jaar. Een bijzonder moment, een bijzonder
jubileum. Als bestuur vinden we dat daar aandacht aan besteed moet worden, in welke vorm dan
ook. Voor de leden, als ook eventueel naar buiten toe. Wij zouden graag willen dat jullie als leden
van deze jubileumclub mee willen denken, hoe we dit kunnen gaan doen. In actieve en/of gezellige
vorm, in combinatie of juist niet. Denk er eens over na, praat er eens over met andere clubgenoten
en wie weet komen er straks fantastische ideeën naar voren om er een echt Jubeljaar van te kunnen maken.
Namens bestuur- en redactieleden wensen wij jullie alvast een hele fijne feestmaand toe. Hele goede en gezellige Kerstdagen en een fantastische jaarwisseling met alle goeds voor het komende jaar
2015.
Ruud
3 december 2014

Thema-avond: Sinterklaas

Vanavond, zo vlak voor pakjesavond staat het ook bij de videoclub Hoorn & de Regio in het teken van Sinterklaas. De leden die opnamen hebben gemaakt bij de intocht van de Sint en zijn Zwarte Pieten kunnen deze vanavond vertonen. Verder
mogen er ook andere filmpjes van en over Sinterklaas meegenomen worden, of het
nu van de straat of uit huiselijke kring afkomstig is. Er zijn door onze leden in het
verleden vast wel mooie reportages gemaakt van bv. een pakjesavond of iets dergelijks. Neem mee, laat zien, de Sint vindt het prachtig.

10 december 2014

Videoclip
Voorgaande jaren was het een aardige traditie om aan het eind van het jaar
een gezamenlijke videoclip op te nemen. Vaak stond deze in het teken van
de Kerst, maar we hebben ook wel eens de winter als thema gebruikt. Vorig
jaar hebben we dit een keer overgeslagen, maar het is altijd wel een gezellig
gebeuren gebleken en vooral ook een hele goede oefening voor ons allemaal.
Met het groene scherm werken, exact monteren, er een eigen draai
aangeven. Het mag en kan allemaal. We zullen de nieuwe versie van het
lied gebruiken dat deze tijd bijzonder populair is: ‘Do they know it’s
Christmas time’ van Band Aid, waarbij verschillende leden een regel in
kunnen zingen om daarna tussen de sterren te staan in de videoclip.
Geweldig toch!!

17 december 2014

Bestuursvergadering

De maandelijkse bestuursvergadering is nodig om allerhande zaken rondom onze videoclub door te
nemen, uit te voeren en natuurlijk ook de activiteiten te plannen voor de komende clubavonden.
Voor alle leden openbaar, dus kom er gerust bij zitten om mee te denken, mee te praten of informatie op te doen. Jullie zijn altijd welkom en zoals eerder al beschreven, het bestuur zoekt aanvulling om ook de komende jaren alles in goede banen te blijven leiden.
24 december 2014

Kerstavond

Geen clubavond!!

31 december 2014

Ouderjaarsavond

Geen clubavond!!
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7 januari 2015

Nieuwjaarsclubavond

De eerste clubavond van het nieuwe jaar zullen we met elkaar toasten op 2015, een jubileumjaar
voor onze videoclub. Verder bespreken we het meercamerawerk dat hoogstwaarschijnlijk tijdens de
uitvoering van The Passion door ons uitgevoerd zal worden.
De besprekingen hierover zijn en blijven gaande, maar wij moeten daar natuurlijk wel goed op
voorbereid zijn. Daar wordt vanavond dan ook een goede aanzet voor gegeven.
12 november 2014: Beelduitsneden
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VideoFestival 2014
En zo hadden wij op woensdag 19 november weer ons videofestival. Na de diverse, niet over het
hoofd te ziende mailtjes van Leo, was de inbreng van de video’s er dan ook naar. Maar liefst tien
video’s streden om de gunst van het eveneens in grote getale opgekomen publiek c.q. de introducés. Bijkans de hele videoclub was aanwezig en heeft zich meer dan vermaakt met niet alleen de
kwaliteit van de video’s maar ook met de door Ruud verzorgde catering. Want ook dat was werkelijk voortreffelijk. Bij binnenkomst keuze uit diverse soorten gebak bij de altijd weer heerlijke koffie
van Atie. Ook die koffie mag wel eens genoemd worden. Maar toch en vooral ook de gebakjes waren heerlijk, zelfs mijn favoriete keuze gebak was er bij. Schwarzwalder, heerlijk.
En dan de films zelf. Toch altijd weer heel fijn dat de leden zich zo uitsloven om hun jaarlijkse vorderingen op het videofestival te demonstreren. Want er waren weer heel knappe en mooie video’s
te zien. Beelden gemonteerd op de bijpassende muziek, afgelopen zomer op de camping geschoten
beelden van broodjes haring die nu vertoond werden. U leest het goed, afgelopen zomer, zozeer
en zo vroeg zijn sommige leden zich al aan het voorbereiden bij het schieten van hun beelden die
pas in november te zien zijn. Muzikale toiletten, bulderende Amerikaanse bakken van auto’s en
schetterende doedelzakmuziek die uit de hemel afdalende parachutisten begeleiden naar een met
ware doodsverachting ingezette sprong naar de grond.
Ook optochten van reuze carnavalspoppen in Maastricht waren te zien, een diversiteit aan haardrachten die derde wereld landen in Afrika laten zien, landschapsoverzichten met ruisende rivieren
en woeste bergen, een plotse overgang naar Kerstmarkten in Keulen en de te overwinnen problemen bij het maken van een entourage in een speelfilm. Het is bijkans te veel om op te noemen wat
er weer allemaal te zien was tijdens het videofestival. En dat alles afgerond met lekkere hapjes,
stukjes kaas en meerdere soorten worst. De avond kon eigenlijk niet kapot.
En de avond kon al helemaal niet kapot bij de uiteindelijke winnaar met de mooiste video. Want o
wat waren ze gespannen bij de uitslag al die makers van een video. Hoewel er al stemmen op waren gegaan om het jureren en het uitdelen van een prijsje maar achterwege te laten, want het ging
toch immers om de gezelligheid. Dat is waar, de gezelligheid is het belangrijkste op zo’n avond.
Toch vond het bestuur het leuk om de avond te larderen met een spannend sausje. En de aanwezigen een zekere activiteit mee te geven, wat aandachtiger naar de films te laten kijken door ze de
opdracht mee te geven elke film een cijfer toe te kennen.
En dus bij de prijsuitreiking, nou ja prijs, een simpel flesje wijn, staarden verwachtingsvolle gezichten de juryleider aan bij het bekend maken van de uitslag. Althans de eerste drie geplaatsten. Met
punten die niet ver uit elkaar lagen waren dat als 3e Nico L, als 2e Wim en als 1e Loek. Hoewel een
stevige teleurstelling af te lezen was bij de makers van de overige zeven films klaarden de gezichten toch al weer snel op bij het opmaken en het in drank omzetten van de twee consumptiebonnen
en het aanschouwen van de met geluid nagesynchroniseerde Parijsfilm door Paul die op een werkelijk zeer inventieve wijze de film met een Franse tongval had ingesproken.
En zo eindigde na het nuttigen van nog diverse hapjes en drankjes weer een zeer geslaagd videofestival en zien we nu al weer uit naar het festival van het volgend jaar.
Nico
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19 november 2014: VideoFestival
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