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Clubavond 3 december: Laat maar zien
Peter presenteert en Arie zit achter de knoppen. Na wat mededelingen over de Vergeten Kinderen en
de film over de pottenbakster kunnen we beginnen.
Film 1. is nog even een herinnering aan Bernard. Het is zijn introductie voor de film “Vraag met niet
waarom?”. Het duurt (helaas) maar 90 seconden.
Het is de introductie gemaakt als inleiding voor de vertoning op GouwestadTV.
Film 2. is van Wil. Het is het eerste deel van een verslag over haar vakantie op Madeira. Onze indruk
is een mooi eiland, mooie zeegezichten en inderdaad heel veel bloemen. Weinig mensen, maar
gelukkig weer een processie ter gelegenheid van de eerste communie. Als je vraagt om commentaar en
advies dan komt het ook. Kort samengevat: clusteren, tempo muziek en montage op elkaar afstemmen
en voicemail over i.p.v. ondertitelen.
We zijn benieuwd naar deel 2.
Film 3. de Elfstedentocht van Maarten van der Weide. Gefilmd in Stavoren, dankzij goede contacten.
Een dynamische cameravoering in het begin, maar perfecte beelden zodra Maarten in zicht is. Een leuk
verslag en een prima voicemail over.
Film 4. de trailer voor Haastrecht 2019, het meesterwerk van Rob. En er is keuze 30 seconden of 2
minuten. De sfeer is ook anders, de lange versie kent dramatische muziek. Daarover verschillen de
meningen. En de vraag blijft hoe maak je een waarheidsgetrouw beeld?
Film 5. Drees heeft een clip gemaakt naar aanleiding van een lied dat een juffrouw geschreven heeft
voor haar school ter gelegenheid van haar afscheid.
Een leuk en levendig geheel, waarin het plezier van de kinderen duidelijk te zien is.
De Karaoke versie komt nog...
Film 6. Ripiet, een film van Ron uit het jaar 2000. Het gaat dan ook over het millennium.
Rie en Piet spelen erin er er wordt gerepeat of geripiet, net zo je wil.
Goed gespeeld en origineel bedacht.
Omdat er nog wat tijd over is kijken we naar andere films, “Schuld” de weg van een briefje van
vijftig, leuke weergave verschillende milieus.
En naar “Onderstroom”, het leven met verlies. Goed gespeeld, mooie beelden en voorspelbaar.
Dan is het tijd voor de bar. Er is weer genoeg om over te praten.
Wout Beute

Het filmen van “Vergeten kinderen” op het schip “de Bona Spes”
We zijn allemaal al enigszins op de hoogte van de verfilming van het
boek Vergeten kinderen. Maar na een halfjaar intensief overleg, plannen
en regelen was het eindelijk zo ver.
In het boek Vergeten kinderen staat dat 45 kinderen vanuit Reeuwijk
Sluipwijk, Brug en Dorp naar de loswal in Waddinxveen zijn gelopen
en daar aankomen om te worden verscheept naar Hoogeveen in
Drenthe. Daar was betere hoop op eten en drinken dan in het leeg
geroofde Reeuwijk waar de Duitsers eind 1944 nog niet eens kruimels
eten over lieten in huis en boerderij.
Dit verschepen wordt nagespeeld op
de kade tegenover het pand waarin
Mirakel de Musicaltheaterschool is
gehuisvest.
De filmkijker laten we denken dat het de Waddinxveense loswal is.
Jessica, de schrijfster van het boek had in eerdere contacten met
Marike Folles, directrice van de school, afgesproken dat er gepoogd
zal worden dat de kinderen een rolletje in het grote geheel zouden spelen. En dat lukte met een
getekend akkoord van de ouders voor ruim 40 kinderen op zak.
De Bona Spes kon aan de kade komen tegenover Mirakel, aan de Nieuwe Gouwe Westzijde 2.
De Bona Spes was niet zo maar gevonden. De talloze
zoektochten naar een authentiek schip van Alphen aan den Rijn
t/m ’s Hertogenbosch liepen allemaal op niets uit en was of te
ver of te duur of allebei. Totdat Ron via een schipper getipt
werd dat er in Rotterdam een identiek binnenvaartschip lag met
een alleraardigste schipper, Bart Lahr. Tijdens een bezoek aan
zijn schip maakten we kennis met elkaar. De schipper stelde
graag zijn schip beschikbaar en hij wilde ook nog van
Rotterdam naar Gouda varen. Hoe gelukkig kan je zijn:
filmlokatie, schip en cast met een grote aantal kinderen allemaal
op één adres. Toverlint kan zijn plannen uitvoeren, na het nemen van nog enkele hindernissen:
- Hindernis 1: Het schip mocht niet aanmeren omdat de gehele kade aan Slangen Staal is verhuurd
Hindernis genomen: De Firma slangen geeft zijn goedkeuring.
- Hindernis 2: De eigenaar van de kade is het er niet mee eens.
Hindernis genomen, toch een akkoord gekregen (dankzij Jessica)
- Hindernis 3: Het schip lag nog vol met allerlei zaken en in het vooronder nog 15 m3 zand.
Hindernis genomen, schipper Bart heeft alles met vrienden opgeruimd en op weg naar Gouda bij de fa.
Bosch te Moordrecht de kubieke meters zand gelost.
Vrijdag 6 december, de Bona Spes vertrekt met slecht weer van Rotterdam naar Gouda en legt aan de
Purmerdijk voor de Julianasluizen. Een plek waar je even kan parkeren met je schip.
Zaterdag 7 december, de 1e filmdag kan beginnen. Ron, Wil, Peter, 2 schippersjongens van Mirakel
plus nog een jongen met astma en de broer van Marike die schipper speelt, zijn aan boord gekomen.
Elvira en Jessica brengen kleding, broodjes, drinken voor de kinderen en bemanning. Ron heeft zijn
cameraspullen en een drone met camera meegenomen en Peter is er om een “making of” te maken.
Voor meer mensen was er geen ruimte in de kajuit. Oh ja Wim Minnaard die samen met Jessica de

rang van producent heeft kon nog net mee. Wat kon er nu nog mis gaan? Het schip voer terug
westelijke richting zodat alle opnamen tijdens het varen konden worden gemaakt. Het verliep “aardig”:
- Hindernis 4: De stevige wind dreef het schip nog even tegen de bolderpalen met als gevolg een deuk
in de zijkant. Deze Hindernis 4 is niet opgelost.
- Hindernis 5: Mooie drone-opnamen worden gemaakt, het laken met het rode kruis op het ruim van
het schip gespannen en Ron filmt naar hartelust. Totdat de batterijen van de drone op een laag niveau
kwamen en de drone pijlsnel terug vloog naar de startpositie waar het schip al lang niet meer was. Met
een laatste poging van Ron op de afstandsbediening werd de drone nog maar net de oever van de
IJsseldijk opgestuurd. Maar het schip voer door en kon niet stoppen tot vlak voor Gouda.
Hindernis 5 werd later opgelost. Direct bij de aanlegplek van het schip sprongen Peter, Ron en Wil in
de auto om weer richting westwaarts te rijden. Peter wist de weg daar zo goed dat hij na stoppen met
de auto vrijwel onmiddellijk de drone vond.
Deze zaterdag werd verder vrij succesvol afgesloten en ieder kon opgelucht en tevreden naar huis.
Schipper Bart lag inmiddels aan de kade van Nieuwe Gouwe Westzijde tegenover nr. 2.
Zondag 8 december, Ron was helemaal in zijn element.
Samen met Wil werd er in de ochtend gefilmd in de
polder tussen Reeuwijk en Waddinxveen, een heerlijke
storm en flinke wind zorgde voor mooie plaatjes.
s’Middags wat rustiger met binnen opnamen in de
Oudheidkamer te Reeuwijk, iedereen tevreden en weer
een paar mooie scenes werden gefilmd.
Maandag 9
december.
Een koude en natte dag. Gelukkig werden alle opnamen
binnen boord gefilmd. Het ruim was intussen ingericht met
alle attributen, stro op de vloer en niet zo koud. Het ging
weer zoals het allemaal moest gaan. De grootste klus was
nog het tijdig grimeren van alle kinderen.
Woensdag 10 december. Weer een aantal scenes in het ruim gefilmd. Ruim dertig kinderen zijn nu
aanwezig en Ron met Wil weten met de nodige moeite de orde te bewaren. Zodra de kinderen hun
acteeropdrachten hadden gedaan werd het een kippenhok vol reacties en ontspanning.
In Ron is een pedagoog ontdekt en Wil kan
streng zijn……. wat een decor!
Het maken van decorstukken en attributen was
Niek weer uitstekend afgegaan. De erwtensoep
was echt, de kots net echt zoals ook de
braakselbrokken. Wat vonden de kids het vies
maar toen ze ontdekten dat die witte brokken
in het overgeefsel marsepein was wilden ze er
allemaal wel van snoepen.
Donderdag 11 december.
Een nog grotere groep kinderen kwam aan boord en
vonden hun weg in het stro. Intussen was het beeld
van een zuster (Jessica) en de twee Jannie’s bij de
kinderen vertrouwd. Ook van Rob de dominee
keken de kids niet meer vreemd op. Heb je je
klompjes aan, geen kleding aandoen die niet past in
het tijdperk 1944, enz.

Alle scenes werden in rustig maar goed tempo afgewerkt.
Waren er nog hindernissen? Jawel maar spontaan opgelost. Er was een metalen loopplank waarvoor
Elvira had gezorgd en die loopplank (gangway) is breder dan de authentieke loopplank van het schip.
Dit was zolang deze niet in het filmbeeld moest zijn een makkelijke bredere en dus veiligere
loopplank. Deze lag wat te schuren en een beveiliger had hem wat “steviger” vast gemaakt.
Ook de laatste horror-hindernis verliep uiteindelijk schadeloos:
…na de filmopnamen moest er van alles worden opgeruimd en ik haalde de verlengsnoeren op die
voor stroom van de wal hebben gezorgd. De allerlaatste keer op deze dag dat ik aan boord stapte over
de metalen loopplank en op het moment dat ik mijn been optilde om aan boord te stappen viel de
loopplank van het schip en viel ik naar beneden op de kade, op de rand tussen de wal en het schip. Ik
zag het ijskoude water op me afkomen, in het donker en helemaal alleen. Deze hindernis werd direct
opgelost doordat ik met mijn borst op de bolderpaal viel en ik de paal direct omklemde als mijn
allerbeste vriend. Een flinke klap, een dik jack, portefeuille in mijn binnenzak rechts dempten de klap.
Na even later beseft te hebben dat ik nog op het droge was kon ik heel voorzichtig er af komen en aan
boord stappen. Mijn voeten vonden de weg. Geluk 2 was dat in mijn linker binnenzak mijn smartphone
zat die keurig gespaard bleek.
Zaterdag 14 december, de laatste dag voor de kade, de apotheose, het grote gebeuren gaat beginnen.
Ruim 40 kinderen, ouders, dominee, priester, zuster, de Jannies, notabelen, twee Duitse soldaten met
authentieke geweren en de crew. Alles staat op de kade.
- Hindernis 6: De vergunning voor het dragen van de geweren is nog steeds niet binnen. Laten
doorgaan of niet? Hindernis opgelost door het plegen van burgerlijke ongehoorzaamheid. De geweren
zijn niet te zien wanneer man en geweer niet in beeld gewenst zijn. Nou is dat een aardige
beeldspraak? De soldaten hebben keurig hun best gedaan en de geweren zijn goed te zien in de film.
Ron heeft een platte grond getekend waarop te zien is hoe de looproutes op de kade zijn en waar wat
gebeuren gaat en zo ging het ook.
Vroeg in de morgen, om 8 uur al verzamelde
iedereen zich op de lokatie. Mensen van Mokveld
hadden een loods beschikbaar gesteld, vlak naast
Mirakel, die pas later haar deuren zou openen
(hindernis 7), bovendien lekker verwarmd, zodat
grimeren en kleden van alle spelers daar alvast
kon gebeuren. Er was extra hulp bij het grimeren
van Loes en Cora die de dames van Lotus hielpen.
Hierna werd op tijd met de opnamen gestart en
was rond 13.00 uur de laatste shot genomen. Met
het weer hadden we geluk want daarna heeft het toch een partij geregend.

In omgekeerde volgorde naar het begin werd de Bona Spes weer ontruimd. Meubilair weer in een
bestelbus, schaaltjes, pannen, poepemmer, andere rekwisieten afkomstig van 2 verschillende
Streekmusea in de auto van Elvira en Jessica. Tenslotte het stro. Wat komt er ontzettend veel stro uit
een paar balen. Maar het schip lieten we schoon achter, zo schoon was het in tijden niet geweest.
Schipper Bart ook weer gelukkig.
Rob was zo vriendelijk om een aanhangwagen te halen en het aangevoerde stro door Drees weer af te
voeren naar de kinderboerderij te Moordrecht. Ook de kade werd schoon geveegd, vanwege het
briljante idee van Niek, zand op de kade om de parkeerstrepen te verbergen. Ook de kade was in tijden
niet zo schoon geweest. Klaar dachten we.
Dan nog het schip zelf!
Maandag de 16e december moet er weer gewerkt worden door Slangen Staal. En het schip lag aan de
kade die zij huren. Bart vroeg hulp om het schip te verhalen en kreeg die hulp van Drees, Niek, Wim
en mijn persoon. Met los en vast maken verkaste het schip achteruit van meerpaal naar meerpaal
terwijl een zuidelijke stormachtige wind met alle macht probeerde het schip naar de overkant te blazen.
Dankzij de instructie van Bart leerden Niek en Drees weer hoe een paalsteek gemaakt wordt. Wim en
ik verlegden de lussen. Mijn god, wat heeft het geregend.
Uiteindelijk lag het schip weer goed maar de afstand naar de wal was te groot voor de loopplank dus
werd er een roeiboot te water gelaten om de verbinding naar de wal te maken.
Iedereen klaar en weg en Bart moederziel alleen. Zou hij de uitnodiging om naar ons kerstdiner te
komen accepteren?
Om alle medewerkers apart te noemen gaat hier te ver. Dat komt straks op de aftiteling van de film die
voor Toverlint zeldzaam lang zal worden. Maar iedereen, echt iedereen hartelijk bedankt voor je werk,
inzet en resultaat. Wat een project en wat een club!
Oh ja, we hebben nog bezoek gehad van journalisten van de KRO en van het AD.
Ik ben benieuwd wat dat opleveren zal.
Voor u geschreven,
Arie

Bart Lahr schrijft aan Toverlint:
Het was natuurlijk te mooi. Begin dit jaar hoorde ik dat de Bona Spes in maart 1945 kinderen heeft
geëvacueerd van den Haag naar Groningen. Daar heb ik mij fors in verdiept met als resultaat een
artikel in het periodiek van de behoudsvereniging van historische bedrijfsvaartuigen. En werkelijk
waar; tijdens het mailen met de redactie hierover, werd ik gebeld door een kennis dat jullie een schip
zochten. Na mijn gesprekken met getuigen en een bezoek aan het NIOD zag ik in Gouda zo’n
kindertransport tot leven komen.
Daarnaast was Gouda erg leuk, en zijn jullie allemaal leuke mensen. Elke aanleiding om te varen is
ook welkom. En van dat zand moesten we echt af.

De Bona Spes: een schip vol ondervoede oorlogskinderen
Vijf dagen lang ondervoede kinderen uit Den Haag in het ruim van het schip vervoeren. Dat maakte
schippersdochter Anna Moerkerken-Speksnijder mee in de hongerwinter van1944-1945.

Vanaf haar geboorte voer de nu bijna 82-jarige Moerkerken-Speksnijder uit Krimpen aan den IJssel al
op het schip van haar vader, de Bona Spes. De scheepsnaam, latijn voor ”goede hoop”, bleek ook in de
Tweede Wereldoorlog waarheid voor de oud-gereformeerde familie. Moerkerken-Speksnijder: „Als ik
nu terugkijk, zie ik dat wij een overvloed hebben gehad.” Zelfs in de hongerwinter, die ruim 20.000
mensen in West-Nederland het leven zou kosten. Vooral in de steden was de nood groot.
Om de vele kinderen die er leefden van de hongerdood te redden, vroeg het Rijksbureau voor
Voedselvoorziening de kerken om hulp. Dit leidde tot de oprichting van het Interkerkelijk Bureau voor
Noodvoedselvoorziening en Kinderuitzending (IKB).
Het IKB regelde hierop voor zo’n 50.000 ondervoede kinderen uit West-Nederland het transport naar
het noordoosten van Nederland, waar volop voedsel was. Onder meer via de Bona Spes. Bleekneusjes
Vader Arie Speksnijder (destijds 31) zat er niet direct op te wachten, bekent zijn dochter. „Met zoveel
kinderen van anderen in je ruim het IJsselmeer over, is een groot risico. Maar hij had geen keus.”
Samen met zijn neef uit Ouderkerk aan den IJssel voer Speksnijder hierop naar Den Haag, op 7 maart
1945. Bij aankomst stonden de kinderen op de kade te kleumen. „Bleekneusjes zo tussen de 7 en 12
jaar. Ik vond ze zo zielig. Ze namen huilend afscheid van hun ouders. Het kon wel maanden duren.”
De kinderen –186 in totaal– kregen allemaal een plaatsje in de Bona Spes en de Zwerver. In het ruim
zelf lag alleen stro. „Geen tafels, geen stoelen, geen speelgoed – kinderen hadden alleen een dekentje
en een stel schone kleren bij zich.” De luiken over het ruim zaten dicht, tegen de kou en het
opspattende water. De kinderen zaten de hele dag in het duister.

De oversteek van het IJsselmeer kwam anderhalve dag later. Met windkracht 7 vonden de schippers
hem eigenlijk te gewaagd. „We voeren daarom die nacht eerst richting het noorden naar Enkhuizen,
met de kop op de wind. Dan heb je weinig last van schommelingen.” Na een halve dag wachten bij
Enkhuizen ging de wind liggen. De overtocht naar De Lemmer in Friesland leverde niettemin een
vijftal zeezieke meisjes op. Een dokter haalde de vijf van boord. De andere kinderen kregen een
feestmaal van het Rode Kruis.
Ook de tocht door Friesland naar Groningen verliep niet gemakkelijk. Doordat de bezetter land onder
water had gezet, konden de schippers lastig zien waar de vaargeul lag. Verder verhinderde een
opgeblazen brug de doorgang.
Zondagavond 11 maart kwam het schip met zijn kostbare lading aan in Groningen. MoerkerkenSpeksnijder haalt brieven tevoorschijn die pater Thoen, een van de kinderbegeleiders, naderhand aan
haar ouders heeft doorgespeeld. „Wij zijn vijf dagen onderweg geweest in die stinkboot”, verzucht een
jongetje, Antoon, in een krabbel aan zijn ouders. „We hebben wel goed te eten gehad maar stinken dat
het deed.”
Dat het ruim van de Bona Spes stonk, na vijf dagen 92 kinderen en hun leiders te hebben geherbergd,
kan Moerkerken-Speksnijder beamen. „De kinderen hadden overgegeven, geürineerd en misschien nog
wel meer. Er stonden maar drie wc-emmers, en ze moesten alles in het donker doen. Voor we
terugvoeren heeft mijn vader het ruim flink moeten schoonmaken.”
Voor u gekopieerd en gelezen, een mooi stukje informatie dat we gebruiken kunnen.
Arie.

Voor de PR. Een mooie recensie van het AD. Helemaal niet verkeerd !!

Reisfilm Festival 10 december 2019
Op het laatste moment werd duidelijk dat ik niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn, dus enkele
beschrijvingen heb ik uit de tweede hand.
11 films waren aangemeld, waarvan helaas het “Lago maggiore” van Frits door technische problemen
niet kon worden vertoond.
Het is leuk om te zien waar een ieder is geweest en soms doe je ook nieuwe ideeën op of worden je
(voor)oordelen bevestigd.
Ook ik had een film ingeleverd en ik heb ermee geworsteld hoe de film voor mensen die er niet bij
waren boeiend te houden. Ik vond het lastig een structuur in aan te brengen. Het wordt toch gauw een
verzameling mooie, interessante beelden, maar een logisch opbouw vind ik lastig.
Misschien een idee om daar nog eens een avond aan te wijden.
Verder zou ik voorstander zijn van een Eurovisiesongfestival jurering. Douze points voor de 1e ,
10 punten voor de tweede, 9 voor de derde en zo verder.
Camarque - Peter Dijkstra
De Camargue is een moerasgebied in de Zuid-Franse Rhônedelta
Er zijn daar meer dan 365 vogelsoorten. Mooie beelden van natuur, flora en fauna zoals de flamingo en
de bever. Ook een leuk stuk over een arena voor het stierenvechten. E.e.a. op karakteristieke wijze
van commentaar voorzien door Peter.
Het was al met al een diervriendelijk gevecht, maar waarschijnlijk denkt Marianne Thieme daar anders
over.
India – Peter Dijkstra
Het is al weer een paar jaar geleden dat Peter met zijn zoon een reis gemaakt heeft door India. Deze
beelden zijn opnieuw gemonteerd om het voor buitenstaanders aantrekkelijk te maken. In het eerste
deel speelt de trein een belangrijke rol. Kleurrijke beelden van een heel andere wereld dan de onze.
Het tweede deel wordt per auto afgelegd en het is duidelijk dat de reis een bijzondere ervaring was.
Begrafenisceremonie – Evert Hasselaar
Het Toraja gebied van Sulawesi kwam in 1905 onder Nederlands koloniaal bestuur. In ruil voor het
stoppen van de slavernij en van de hanengevechten kregen ze hospitaal, onderwijs en respect voor de
oude dodencultuur, omdat dit verenigbaar was met de christelijke tradities. De film toont de eerste dag
van een begrafenisceremonie, die een week duurt, vele honderden gasten omvat en waarbij minstens
24 waterbuffels en veel varkens geslacht en verdeeld worden. Het is een heftig ooggetuigenverslag met
een indringende geluidslaag.
Iran - Joop van Leeuwen
Dat Iran een heel interessant land is met een eeuwenoude cultuur is nu een ieder duidelijk.
De beelden van de oude gebouwen werden afgewisseld met straat taferelen en beelden van de mensen
daar. Een voice-over met veel informatie.
Zeker gezien de recente ontwikkeling is het mooi als je daar op bezoek bent geweest.
Rondreis over Cyprus – Arie Heerkens
Een eiland met veel cultuur en een lange geschiedenis. Overheerst door Romeinen, Kruisvaarders en
Turken. En van al die perioden zijn er mooie dingen overgebleven.
Eiland in de zon - Ron Hofman
Ook een eiland met een interessante geschiedenis en bijzonderheden. Behalve de culturele
hoogtepunten kwam hier het genieten iets meer in beeld.

IJsland – Koos Bakker
Koos heeft de reis opgedeeld in thema’s om zo
structuur te creëren en dat is een goed idee.
IJsland is een bijzonder land en dat levert hele
mooie beelden op en dankzij de geisers,
watervallen en dieren is er ook veel beweging
wat het geheel levendig houdt.
VAE – Wout Beute
Veel zand, veel luxe, geen ruïnes, geen honden,
geen fietsen, wel veel grote auto’s, grote
gebouwen en pretparken .
Leuk om een keer mee te maken.
Haastige spoed in de vakantie, is dat altijd wel goed – Rob de Weger
Hoe breng je een wandelvakantie, het Noord Friese Woudenpad, in beeld. Met een beetje humor en
rijk gelardeerd met Friese cultuur, ontmoetingen en bijzondere vondsten.
Nach Kevelaer natürlich – Niek van Oostenbrugge
Ik zou zeggen een combinatie tussen reisfilm en een documentaire. Een prima uitleg hoe het is
ontstaan en wat de pelgrims vandaag de dag daar kunnen beleven. Hoewel dat laatste wel een beetje
door een protestantse bril is bekeken.
Stemming
Iedereen mocht meestemmen en dat leverde de volgende uitslag op.
“Nach Kevelaer natürlich” van Niek van Oostenbrugge
1e prijs:
e
2 prijs:
“IJsland”
van Koos Bakker
“Iran”
van Joop van Leeuwen
3e prijs:
e
4 prijs”
“VAE”
van ondergetekende
5e prijs:
“Begrafenis ceremonie” van Evert Hasselaar
Het is duidelijk voor de beste film hoef je niet ver weg.
En nu maar nadenken hoe het volgend jaar nog beter kan.
Wout Beute.

Kerstdiner 17 december
Deze keer bij Loe Loe’s. Voor de
Gouwenaren een makkie.
Er waren meer dan 40 personen
aanwezig en dat paste goed in het
restaurant.
Het was een ongedwongen en
gezellige sfeer.

En, er was een echte bingo. Maar wel één met
filmtermen. Dat er zo veel termen bestonden
wisten we niet vooraf. En ook nog leuke
prijzen, betrokken via Gerrie.

Met dank aan de programmacommissie.

Weetjes en andere zaken
We hebben ons ook nog nuttig gemaakt door de
voorstelling “Het kaartenhuis” en het
Kerstwandeltheater te verfilmen.

Van het Bestuur
Nieuwe apparatuur
De aanschaf van nieuwe lampen is door de opname van
de film Vergeten Kinderen in een versnelling gekomen.
. De lampen zijn gedeeltelijk betaald uit het budget van
die film. We hebben nu drie lampen, die regelbaar zijn
van temperatuur en sterkte. Ze werken ook op accu’s
en die hebben we ook. De lampen zijn ook via
afstandsbediening te regelen. We maken gebruik van
de bestaande statieven. Alles zit mooi opgeborgen in
een rolkoffer.
Ook hebben we een Richtmicrofoon Rode NTG4+
gekocht. Deze is voorzien van een accu en heeft dus
geen fantoomspanning nodig van de camera. Zo’n
microfoon is altijd voorzien van XLR aansluiting, maar we hebben ook een verloopkabel naar minijack en een houder voor op de camera.
Daarnaast hebben we een Bimp of windjammer gekocht zodat ook onder winderige omstandigheden
goede geluidsopnamen mogelijk zijn.
Oude apparatuur/filmmaterialen
Verder bezit de club nog:
a) Verlichtingsset halogeen bestaande uit: 2 Freshnell spots
b) Lichtregelaar, lichtorgel in koffer
c) 3 lampstatieven (dezelfde als die voor de ledlampen worden gebruikt)
d) 2 studio spots
e) Lampenset (3 lampen) compleet in koffer
f) Groen doek circa 400 x 400
g) Groen/blauw scherm circa 200 x 200
h) Statief Manfrotto met vloeistofkop (niet licht)
i) Er zijn nog wat schermen en een projectietafel, maar niet echt spullen die een filmer nodig
heeft.
Om inzicht te krijgen hoe vaak spullen worden gebruikt, wordt iedereen verzocht bij mij aan te geven
wat zij/hij leent en voor hoe lang. Ook kan het handig zijn om te reserveren, om conflicten te
vermijden.
Harry

Tot slot wenst de redactie van Toverslag
alle Toverlinters en hun partners
een gezond en succesvol filmjaar 2020.

