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Met het weer al duidelijk in de herfststand en de
verwarming een graadje hoger, is het niet meer zo
aantrekkelijk om naar buiten te gaan om te filmen.
Des te genoeglijker om de opgenomen beelden te
gaan monteren om eindelijk die vakantiefilm of die
familiefilm af te maken. Lekker voor de computer
gaan zitten en uren kijken, knippen, plakken,
samenstellen en mooi maken. Leuk toepasselijk
muziekje erbij en genieten maar.
Vergeet daarbij ook niet om een wedstrijdfilm in te
leveren, want iedereen moet dat toch eens een
keertje gedaan hebben. Maak een verkorte film
van de vakantie of van een andere gebeurtenis en
maak er een wedstrijdfilm van.
Denk ook alvast eens aan de
nieuwjaarsbijeenkomst, waar we alle wensen
graag op film willen hebben.
De komende tijd zal het filmen en monteren ook in
het teken staan van het echte handwerk,
daadwerkelijk knippen en plakken of bouwen of
knutselen. We gaan weer eens proberen om
animatiefilmpjes te maken, op alle mogelijke
manieren. De echte computerfreaks mogen dat
met fotocamera en montage doen, anderen zullen
weer andere creaties gaan bedenken, maar we
zullen er allemaal mee bezig zijn, wat toch weer
de bedoeling van onze club is.
Ik hoop dat iedereen het ook leuk vindt om op
deze manier weer eens bezig te zijn en ben erg
benieuwd naar de resultaten.
In december zullen we een start maken met de
workshops van Sacha waarvan het onderwerp
later bekend gemaakt zal worden. In januari en
februari zullen we daarmee verder gaan.
Genoeg te doen, lijkt mij.

6852 CC Huissen

Clubavond
Wijkcentrum
De Oosthof
Kinderkamp 9
6825 JA Arnhem (wijk Presikhaaf)

Stuurboord 6
6852 CC Huissen

Regina Ram

De secretaris meldt:
Secretariaat
Bij de ALV van 28-09-2016 is Anneke Prenen gekozen tot secretaris.
Voorlopig tot eind december 2016.
Ledenbestand
Piet Merlijn heeft het ledenaantal van 20 leden naar 21 leden gebracht.
Contributiegeld
Het contributiegeld wordt met ingang van 1-1-2017 en 1-9-2017 verhoogd met € 0,50.
Hierna wordt de contributie, om begrotingstechnische redenen, elk volgend jaar per 1-92018, 1-9-2019 etc. verhoogd met € 0,50.
Youtube
Van de AVA filmpjes op Youtube zijn de onderstaande 5 filmpjes het meest bekeken.
Stand per 1 september 2016.
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titel
Harzer, zangkanarie
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Hartje Moskou, andere tijden
What happens in Vegas, stays in Vegas
Ik zag twee beren….en nog veel meer

maker
Henk Looman
John Brendel
Martin Idema
Jan Schiere
Martin Idema

aantal keer bekeken
23.916
2997
2374
1067
783

Apparatuur
Voor het aansluiten van de apparatuur op de clubavonden is een planning gemaakt - zie
elders in dit blad. Een exemplaar van de planning en een schema van de aansluitingen ligt in
de kast waar de apparatuur in staat.
Leden die graag op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van videoapparatuur, zijn
bij Smits in de Steenstraat Arnhem welkom bij voorkeur op woensdagmiddag. Het is er dan
rustig en krijgt men alle gelegenheid om vragen te stellen.
Filmwedstrijd
Er is geen verplicht onderwerp voor de wedstrijdfilms voor het seizoen 2016-2017. De films
kunnen als volgt worden ingeleverd;
Voor de wedstrijd van december tot 9-12-2016.
Vertoning en jurering door de zaal op 23 december 2016.
Voor de wedstrijd van mei, is de vertoning en jurering door de zaal op 26 mei 2017.
Clubblad
We doen nogmaals een beroep op onze leden om mee te denken aan de invulling van ons
clubblad.
Steeds van dezelfde leden zien wij bijdragen.
Het mailadres van Yvonne staat in het clubblad. Heeft u vragen, doe dit dan via het
secretariaat, zie de rubriek ‘vraag en antwoord’.
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Website
De Website heeft een verandering ondergaan. Het programma is zodanig aangepast dat hij
toegankelijker en overzichtelijker is geworden.
Kijk regelmatig op onze website.
Alle AVA films zijn via onze site te zien op youtube.
Als er nieuwtjes zijn die de moeite waard zijn om op de website te plaatsen, laat het dan
weten.
De fotoserie van het Lustrum 2015 moet nog geplaatst worden.
Vraag en antwoord
Ieder lid kan via het secretariaat vragen indienen over onze hobby.
De antwoorden zullen in het clubblad vermeld worden zodat een ieder zijn/haar voordeel er
mee kan doen.
Praktijkdag
De praktijkdag wordt waarschijnlijk gehouden op 6 mei 2017.

Uitslagen laatste filmwedstrijd
1e plaats
Rein Hoogstede
2e plaats
Regina Ram
3e plaats
Jan Schiere
4e plaats
Jan Schiere

Introspection
Social Sofa
Los Angeles
Queen Mary

478 punten
424 punten
347 punten
345 punten

Uitslagen 1 minuut films
1e plaats
Jan Schiere
2e plaats
Rein Hoogstede
3e plaats
Yvonne Vos

Penisnijd
Paracetamol
Kippetje

510 punten
351,5v punten
347 punten

Uw film in het archief van beeld en geluid
Hebt u tijdens de viering van ons lustrum ook zo genoten van het bezoek aan Beeld en
Geluid? Hebt u zich ook zo verbaast over het enorme archief met beeldmateriaal? Ook uw
film kan worden opgenomen in dit archief als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zou
het niet leuk zijn als toekomstige bezoekers van dit museum of hun website ook uw films
zouden kunnen bekijken?

Zo ja, kijk dan op www.amateurfilmplatform.nl naar welke amateurfilms zij op zoek zijn.
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Hieronder hun vraag op deze website:
Amateurfilm in het archief
De unieke collectie amateurmateriaal van Beeld en Geluid omspant bijna de hele honderd
jaar filmgeschiedenis. De collectie van het voormalige Smalfilmmuseum vormt de basis.
Naast films beheert Beeld en Geluid een verzameling tijdschriften, filmcamera’s, projectoren
en andere objecten voor de productie, montage en vertoning van amateurfilms.
Lever jouw video's in
Beeld en Geluid wil graag dat de amateurcollectie representatief is voor alle periodes. Op dit
moment is er nog een lacune als het gaat om de periode 1980 tot nu: het videotijdperk.
Daarom is, in samenwerking met het GAVA en Stadsarchief Rotterdam, het Amateurfilm
Platform opgezet. Iedereen kan hier zijn digitale of analoge amateurfilm delen of aanbieden
voor opname in de collectie.

Het gaat hierbij vooral om films die op één of andere manier betrekking hebben op
Nederland, onze cultuur en gewoonten, architectuur, stedenbouw, natuur en andere beelden
die voor ons nageslacht de geschiedenis van ons land kenmerken. De films kunnen voorzien
worden van enkele regels commentaar om, als dat nodig is, de opzet van de film te
verduidelijken. Zelf heb ik momenteel mijn films “Langs de Vecht” en “Huis te Bosch” aan dit
archief toegevoegd. Enkele andere films zal ik binnenkort nog inzenden, bijvoorbeeld mijn
films over de Zaanse Schans en de orgeldagen in het openluchtmuseum.
U kunt alleen inzenden als uw film al op internet staat, bijv. op YouTube, Vimeo of op het
YouTube kanaal van de Arnhemse Video Amateurs. Verder is het heel eenvoudig: U vult uw
naam, adres en woonplaats in plus de URL van uw film.
Werk mee met het behoud van de geschiedenis van ons land en bekijk welke van uw films
daarbij van belang kunnen zijn.
Jan Schiere
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Beste aardige AVA mensen,.
Mijn vrouw Rook komt uit Nijmegen en ik uit Arnhem. Wij hebben twee dochters maar
jammer genoeg geen kleinkinderen.
Wij wonen al 50 jaar in Arnhem. Ik ben in de binnenstad geboren. Het huis waarin ik geboren
ben bestaat niet meer. Na school heb ik gewerkt bij diverse bedrijven, zoals in Rotterdam bij
de HOLLAND AMERIKA LIJN op de m.s. Korendijk en op de s.s. NIEUW AMSTERDAM. Ik
ben vele malen in New York, Boston, Baltimore, St John (Canada) geweest. Daarna heb ik
mijn 18 maanden dienstplicht vervuld.
Ik heb ook nog als touringcarchauffeur gewerkt, maar dat was van korte duur. Ik was veel
weekends weg en dat vond mijn vrouw niet leuk, ook mijn dochters niet en het loon was
slecht. Toen ben ik naar transportbedrijf GOEB gegaan. Ik heb daar op de vrachtwagen
hoofdzakelijk internationaal door heel Europa gereden. Het bedrijf GOEB werd overgenomen
door GELDERS, daarna door IPEC en vervolgens door TNT, IPEC en TNT zijn van
oorsprong Australisch.
Met 59 jaar ben ik de VUT ingegaan. Daarna ben ik als vrijwilliger begonnen in het
bejaardenhuis WAALSTATE als hulp bij bingo en andere feestjes. Toen ben ik naar de
SWOA gegaan om gekoelde kant en klaar-maaltijden te bezorgen bij oudere en zwakkere
mensen in Arnhem. Dat doe ik al ongeveer 10 jaar met veel plezier.
En ik ben in 2008 als vrijwilliger begonnen om als conducteur op de tram in het Nederlands
Openlucht Museum te rijden. Dat doe ik nog steeds! In de 60er jaren ben ik begonnen met
8mm smalfilm en daarna met video filmen. Het monteren is pas later begonnen met een
videomontage recorder van JVC, toen ik lid werd van de AVA. Ik monteer nu met
CasablancaAvio. Ik vind dit voor mij het makkelijkste montage apparaat. Ik heb nog veel
plezier in de club, waar ik ook nog achter de tap heb gestaan. Jammer dat hij weg is.!!!!!!
Ik heb wel ontdekt dat vrijwilligers
werk en een hobby leuker is als
achter de geraniums!
Henk Looman

Ik geef de pen met plezier over aan Henk Hofstede. Maak er wat van.
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Schema voor aansluiten van apparatuur
Het schema spreekt voor zich en is opgenomen in het clubblad en ligt in de apparatuurkast.
Ben je verhinderd te komen op de avond waarop je in het rooster staat, zorg dan zelf voor
een vervanger en laat dat dan ook even weten aan het bestuur.
DATUM

NAAM

NAAM

25-11-2016

Jurek Hardeman

Corinne Veldt

09-12-2016

Henk Hofstede

Jan Schiere

23-12-2016

Rein Hoogsteder

Gert de Reus

06-01-2017

Martin Idema

Regina Ram

20-01-2017

Ruud de Klein

Tineke Poelman

03-02-2017

Henk Looman

Nico Oudkerk

17-02-2017

Barend Bakker

Gert de Reus

03-03-2017

Jurek Hardeman

Tineke Poelman

17-03-2017

Henk Hofstede

Regina Ram

31-03-2017

Rein Hoogsteder

Nico Oudkerk

14-04-2017

Martin Idema

Jan Schiere

28-04-2017

Ruud de Klein

Corinne Veldt

12-05-2017

Henk Looman

Yvonne Vos

26-05-2017

Piet Merlijn

John Brendel

Piet Merlijn

Programma 2016 – 2017
25 november
9 december
23 december
6 januari 2017

workshop animatiefilm
workshop van Sacha en inleveren wedstrijdfilms
vertoning wedstrijdfilms (jury)
nieuwjaarswensen

Contributie per maand:
Filmend lid
per 1 januari 2017
Filmend partner lid
Partner lid
Eenmalig inschrijfgeld

€ 10,25
€ 10,75
€ 7,00
€ 2,€ 20,-

Banknummer:
NL57 INGB 0007 2338 36
t.n.v. Arnhemse Video Amateurs AVA
Stuurboord 6
6852 CC Huissen
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