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JAARVERSLAG 2022 

8 februari 2022 

Vanwege corona kon dit activiteitenjaar niet 
eerder starten dan 8 februari.  Op deze 
clubavond de volgende punten: 

Film Te Veel  
Arie heeft deze film gemaakt en gaat over 

overbevolking en hoe met name een inwoner 
uit Valkenswaard al sinds de jaren ’80 zich 
zorgen maakt over de toename van de 

wereldbevolking en wat daar aan gedaan zou 
moeten worden.  

Film Herbegrafenis Sef van Megen 
Jan Huijs uit Horst, familielid van 
verzetsstrijder Sef van Megen, heeft aan Arie 
gevraagd of de filmclub bereid was om 

opnames te maken van de herbegrafenis van 
zijn oom Sef van Megen. Henk, Grad en Jan 
zijn daarvoor naar de erebegraafplaats voor 
verzetsstrijders in Loenen geweest en hebben 
daar opnames gemaakt. 
Het resultaat is een film geworden, waarin de 
hele begrafenis met het ceremonieel protocol 

is vastgelegd. Een verkorte weergave werd 
deze avond getoond. 

Naar aanleiding van de film komt Arie met het 
idee om deze film om te werken tot een 

documentaire over het leven van Sef van 

Megen, waarbij Jan Huijs gevraagd zou 
kunnen worden om geïnterviewd te worden en 

aan de hand daarvan film- en fotomateriaal in 

de documentaire te verwerken.  
 

22 februari 2022 

Op deze montageavond geeft Jan Drissen 
montagetips. Jan heeft een aantal technieken 
laten zien om de kwaliteit van een film te 
verbeteren op gebied van kleur, contrast, 

helderheid en geluid. Jammer was dat de 
techniek ons die avond in de steek liet. Er 

waren wat problemen met 4K-bestanden. 
 

8 maart 2022 

Bedrijfsvideo 

Michel laat sfeerbeelden zien van het leggen 
van een laminaatvloer, zoals dat door 
medewerkers van het bedrijf waarvoor hij 
werkt, gedaan wordt. Bedoeling van het 
filmpje is het bedrijf te promoten. 
Hij heeft gefilmd met een grimble.  

 

Film Bidden zonder woorden  
Thuur  laat zien of kapellen nog wel bezocht 

worden, wie onderhoudt de kruisen en staan 
deze katholieke monumenten er over 50 jaar 
nog wel. De film wordt als een mooi document 
gezien voor de Horster kapellen en kruisen. 
Boeiend is de afwisseling van commentaar 

(duidelijk en helder ingesproken door Thuur 
zelf), geïnterviewden en de gregoriaanse 
muziek.   

 

Film Typisch Iris 
Gérard heeft een film, die hij wil inzenden 
voor de Limburgse Filmdagen, getiteld 
“Typisch Iris”. De film handelt over de 
persoonlijke belevenissen (in de privésfeer) 

van de hoofdrolspeelster, Iris, die bij Irok 
geëxposeerd heeft. 
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12 april 2022 

Film Sneeuwvakantie Zwitserland 

Henk Roodbeen heeft een impressie van zijn  
vakantie in Zwitserland gemaakt.  

 
Film Elfia Arcen 
Grad wil met deze film een impressie geven 
van wat hij gezien en beleefd heeft op deze 
gebeurtenis in kasteeltuinen Arcen.  
 
Pieter Kiewied: thema Voice-over en 

gesproken tekst in de film 
Pieter komt vanavond het 2e deel van zijn 

lezingen houden. Het eerste deel ging over 
het interview in de film. Nu ging het over het 

gebruik van 
gesproken 
woord in de 

film en het 
gebruik van 
voice-over. 
Het is de 
kunst van 
het 

weglaten. 
Pieter is 

nieuwslezer geweest bij TV8 en later bij 
Omroep Limburg. Hij vertelt over zijn 

loopbaan en hoe hij door Philip Bloemendaal 
van het Polygoon Journaal en Willem Duijs 
met zijn programma Muziekmozaïek 

geïnspireerd is geraakt voor het inspreken van 
films. 
 

21 april 2022 

Op 21 april 2022 vond  in “t Gasthoês” de 
eerste filmavond plaats, die in samenwerking 

met onze filmclub georganiseerd werd.  
Het programma omvat: 
 Jef Caelen:  Die zwei blauen Augen 
 Tony Jacobs: Zwarte Sneeuw 

 Lou Kruijsbergen: Sprinter en  Meer kan ik 
ook niet doen 

Helaas viel het aantal bezoekers tegen. 

 

10 mei 2022 

Bezoek Gérard van Ham: Film 
Griendtsveen 1986: Historisch interview 
Gérard van Ham is lid van Videoclub Deurne 

en heeft diverse films gemaakt over 
Griendtsveen. Zie Gerard van Ham videofilms. 
Gérard leidt zijn film in met het verhaal, dat 
er een oude geluidsband is gevonden, waar 
opnames opstaan van interviews van inwoners 
van Griendtsveen van in de jaren ’20 tot ’40 
van de vorige eeuw. Hun kinderen zijn 

inmiddels rond 80 jaar oud en herinneren zich 
nog wel, dat hun vaders in de Peel gingen 

turfsteken. Gérard probeert deze geluidsband 
te voorzien van filmbeelden en liefst 
bewegende filmbeelden. Het resultaat laat hij 
zien op onze filmavond, tevens de première 

van deze film.  
De film met de titel Griendtsveen 1986 
Historisch interview zal ongetwijfeld veel 
kijkers trekken in Griendtsveen zelf, maar zou 
ook prima geschikt zijn om in het Filmtheater 
Horst gedraaid te worden.  
 

Film De Bruiloft 
Toevallig kwamen Henk en Grad op dezelfde 
bruiloft uit, waar zij allebei zouden filmen. 
Henk, omdat zijn dochter daar haar muzikaal 

optreden had. Grad, omdat een familielid van 
hem daar trouwde. In het voormalige kerkje 
van het buurtschap Heierhoeve, thans 

verplaatst naar museum De Locht, vond de 
trouwpartij plaats. Op basis van de 
samenwerking van beide filmers is hier een 
mooie film uitgerold. Het resultaat konden we 
zien op deze bijeenkomst. 

7 juni 2022 

Films met Urbain Appeltans 
Urbain begint zijn verhaal met een 
filmprojector uit de oude doos, waarmee 

kinderen vroeger thuis filmpjes projecteerden 
op de muur. Daarna kwam technische uitleg 

over hoe zo’n camera werkte en hoe hij 

https://l1.nl/cinelova-laat-zien-limburgse-amateurfilms-op-l1-tv-146474/
https://www.youtube.com/watch?v=TF9xON8pEz4
https://www.youtube.com/watch?v=O7lS5UcsKWU
https://www.youtube.com/watch?v=O7lS5UcsKWU
https://www.bing.com/videos/search?q=gerard+van+ham&qpvt=gerard+van+ham&FORM=VDRE
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geïnspireerd werd voor het maken van film 

toen hij in militaire dienst daar een opleiding 
voor kreeg. Door het vakje “cinematografie”  
aan te kruisen werd hij door het leger hiervoor 
ingedeeld. Jaren later heeft hij zelfs 
producties voor de Vlaamse TV kunnen 
maken. 

 
Van 16 mm film, naar 8 mm dubbelfilm naar 
videofilm en nu dan digitale film. 

Sterk is hoe hij belichting op natuurlijke wijze 
toepast in zijn films. Hij werkt altijd met één 

camera en probeert vooral gebruik te maken 
van natuurlijk lichtbronnen en lichtfilters. Die 
geven een bepaalde sfeer aan de filmbeelden.  
Bekende films van hem “Dagboek” en “Een 
vleugje lavendel”. 

 

18 juni 2022 

 
Op de Limburgse Filmdag op 18 juni kregen 
Gérard en Arie beiden een bronzen nominatie 
voor hun films. 

 

 

12 juli 2022 

 

Film Afbraak basisschool 
Ine heeft een film gemaakt over het afbreken 
van de basisschool in Meterik. 

 
Film Curaçao  

Vakantiefilm van Jac over Curaçao, waarbij 
zijn Truus de voice-over deed. 

 
Film Interview 

Martien laat een paar voorbeelden van een 
interview zien in de film. Hij heeft de band 
“Predelection” uit Horst, waarbij alle 

bandleden geïnterviewd worden. Door na 
afloop van het interview nog een stuk 
optreden op te nemen, kon hij daarmee 
muziek onder het interview zetten.  
Daarna liet hij enkele korte fragmenten laten 
zien van het optreden van harmonie “Euterpe” 

uit Venray in de schouwburg. Dit was 
opgenomen met 7 camera’s, waarvan enkele 
met bezetting en de overige stilstaand. Het 
monteren van de verschillende sporen deed 
hij per spoor, beginnend van boven naar 

onderen.  
 

Film Wonen met gemak 
Wijnand laat een film zien van de presentatie 
“Wonen met gemak” over de mogelijkheid om 
langer thuis te wonen door een woningscan te 
laten uitvoeren. Gesprekken tussen ouderen 
met degene die de scan ging uitvoeren en een 
bijeenkomst voor ouderen over de 

woningscan.  
Verder laat hij een drone film zien in de winter 
met rijp aan de bomen Hij heeft prachtige 
beelden geschoten van het Peellandschap 
achter zijn huis in Helenaveen op een 
winterdag.  

 
Animatiefilm 
Gérard laat een animatiefilm zien die hij 
gemaakt heeft van de kerk van Meterik, waar 
een concert van fanfare Meterik plaatsvindt 
met projectie van film op de kerkramen. 
Gérard heeft opdracht gekregen om films bij 

elkaar te vergaren rond het thema van dit 
concert o.a. over de tweede wereldoorlog. 

 
Film Interview 
In deze film laat Hay zien hoe een interview 
opgenomen is en hoe de opstelling van de 
interviewer tegenover de geïnterviewde is. 

 

 

Programma Limburgse Filmdag 

Thuur van den Heuvel Bidden zonder woorden 

Arie Stas Teveel 

Thuur van den Heuvel Zijn leven, onze vrijheid 

Gerard Koenen Typisch Iris 

Arie Stas El fin del Mundo 
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23 augustus 2022 

 
Bezoek filmclub VSVC Venlo  
De filmclub uit Venlo wil meer samenwerking 
zoeken en wil graag weten wat onze filmclub 
kan betekenen voor hun.  
 

13 september 2022 

 
Film Peelbranden 

Wijnand 
laat een 
stuk 
zien van 

de Peel-
branden 
in april 
2020 en 
de Peel-
brand 
nu in 

2022.  
 
Film Sint Truiden 
De familie van Arie vindt zijn oorsprong in de 

Belgische plaats Sint Truiden. Hij gaat op 
onderzoek uit en laat aan de hand van de 
uitstapje met zijn familie naar deze plaats 

verschillende historische plekken en 
documenten zien.  

 
Film The Passion 
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas 
is in 2018 The Passion opgevoerd in de kerk in 

Lottum. VTS is benaderd om daar 
filmopnames van te maken. Na het benodigde 
“sleutelwerk” heeft Jan het geluid een flinke 
bewerking gegeven, waardoor beeld en geluid 
veel mooier geworden zijn. Hij laat een stukje 
van de onbewerkte film en van de film na het 

sleutelwerk zien, zo dat je kon zien en horen 

wat het verschil is.  
 

Film Amissa 
Gérard is door de organisatie van Amissa, een 
spektakelstuk met muziek, dans en zang in de 
kerk van Meterik in november 2022, gevraagd 
om een film te maken, die vertoond moet 

worden op de kerkramen, die dan geblindeerd 
zijn. De suggestie moet gewekt worden, dat 
men door de kerkramen naar buiten kijkt 
waar de film zich afspeelt.  Gérard geeft uitleg 
over hoe de film tot stand komt met o.a. 
green screen opnames en het maken van 

maskers, die de vorm van de kerkramen 

hebben.  
 

11 oktober 2022 

 

Demonstratie van murph voices 
Arie heeft weleens gewerkt met voice-over, 
het inspreken van commentaar bij een film. Er 
zijn mogelijkheden om een uitgetypte tekst in 
een programma te plaatsen, waarna je zelf 

een commentaarstem er bij kunt zoeken, die 
je het mooiste vindt. 

Bedrijfsfilm 

Michel heeft van een bedrijf van industriële 
deuren een filmpje gemaakt over hoe z’n deur 

gefabriceerd wordt, waarbij hij nadruk legt op 
beleving en belichting in de film. De film is 
bedoeld als commercial.  
 
Promotiefilm 
Martin heeft het verzoek gekregen om 

promofilmpjes te maken voor Apotheek 
Wiënhof en voor het Sint Oda park in Venray. 
In het eerste filmpje krijg je te zien, wat er 
aan processen voor af gaat in een apotheek 
voordat het medicijn bij de klant/patiënt 
terecht komt.  
Het St Oda park wil hun park graag promoten 

bij een groter (jonger) publiek en door een 
kind een rondleiding te laten verzorgen door 
dit park, krijgt de bezoeker een indruk van 
welke tentoonstellingen in dit park 
plaatsvinden.  

 
LOG-belichting 

Om de kwaliteit van je beelden in film nog 
beter te krijgen en ook achteraf nog te 
corrigeren, kun je werken met LOG.  
Arie heeft het filmen met LOG toegepast met 
zijn nieuwe camera en daarmee zijn kleinzoon 
gefilmd. Eerst laat hij zien, hoe de film eruit 

ziet met toepassing van LOG op de camera. 

Daarna laat hij de film nogmaals zien, waarbij 
hij LOG niet gebruikt heeft. Je ziet de 
kleurverschillen. Het mooie van opname mét 
LOG is, dat je bij het monteren de kleuren nog 
kunt bijstellen. Ook zie je de scherpte van de 
beelden sterker. 

 
Film “de vergeten kinderen” 
Arie heeft voor een klein bedrag toegang 
gekregen tot de prijswinnende films van het 
NOVA filmgala, wat in september heeft 
plaatsgevonden. Een van die films wordt nu 
getoond: https://vergetenkinderen.eu/de-

film/ 
 

 
 
 

https://vsvc-venlo.jouwweb.nl/
https://vergetenkinderen.eu/de-film/
https://vergetenkinderen.eu/de-film/
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8 november 2022 

 
Kunstmatige toepassingen voor het 
verbeteren van filmmateriaal 
Arie laat zien hoe je met kunstmatige 
intelligentie voice-over kunt gebruiken in de 
films. Je typt eerst de tekst uit, die je wilt 
uitspreken in de film en zet die in het 

programma. Daarna kies je een bepaald 
persoon, die de tekst omzet in gesproken 
Nederlands.  Je kunt dit doen met het 

programma https://murf.ai/ 
Daarnaast laat Arie zien hoe oude VHS-
banden, die omgezet zijn in een digitaal 

bestand (bijv. MP4), maar ook bijv. AVI of 
MOV bestanden in kwaliteit verbeterd kunnen 
worden met het programma Topaz-video-
enhance-ai  en 
https://www.topazlabs.com/learn/introducing-
topaz-video-ai-v3 
Ook is het mogelijk beelden scherper te 

maken met Topaz sharpen 
 
Film Moeder is boven 
De film “Moeder is boven” is een film die in de 

prijzen viel bij het landelijke NOVA-festival.  
 

27 november 2022 

 
Nova-filmfestival in Zeist 
Onze filmclub was vertegenwoordigd met 
meerdere films. 

 

 

 
 
 

 
 
 

13 december 2022 

 
Filmclubwedstrijd  
Op dinsdag 13 december vond de jaarlijkse 
Filmclubwedstrijd plaats in “De Wingerd” in 
Sevenum. Daarmee is een oude traditie in ere 
hersteld. Twee jaar op rij kon deze wedstrijd 
niet doorgaan, maar nu kon weer gestreden 

worden om de wisseltrofee, die dit jaar 
gewonnen werd door Thuur van den Heuvel 
met zijn film “Mijn droomsafari”. 

 
Tweede werd: Martien van Staveren met 
“Herfstwandeling” 
 
Derde werd: Theo Linssen met “Xiahe, een 
Tibetaanse enclave in China” 

 
 
 

 

 

El fin del Mundo  Arie Stas Brons LOVA, Nominatie NOVA 2022 

Typisch Iris Gérard Koenen Brons LOVA, Nominatie NOVA 2022 

Filmwedstrijd 13-12-2022 

Naam Titel film 

Jan van den Broek Zaerum Biëstig Schoën  

Thuur van den Heuvel Mijn droomsafari 

Theo Linssen Xiahe, een Tibetaanse enclave in China 

Jac Marcellis Curaçao 

Piet Oomen De Naobere 

Hay Peeters Impressie van Salzburg 

Henk Roodbeen wintervakantie  in Zwitserland  

Martien van Staveren Herfstwandeling 

Jan Verweij De letste broelof 

Wijnand Vermeulen Brand Mariapeel 

https://murf.ai/
https://aperlust.com/topaz-video-enhance-ai-review/#:~:text=Topaz%20Video%20Enhance%20AI%20is%20a%20video%20enlarging,on%20Windows%20and%20Mac%2C%20and%20requires%20a%20GPU.
https://aperlust.com/topaz-video-enhance-ai-review/#:~:text=Topaz%20Video%20Enhance%20AI%20is%20a%20video%20enlarging,on%20Windows%20and%20Mac%2C%20and%20requires%20a%20GPU.
https://www.topazlabs.com/learn/introducing-topaz-video-ai-v3
https://www.topazlabs.com/learn/introducing-topaz-video-ai-v3
https://www.topazlabs.com/sharpen-ai?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand_search&attribution=true&msclkid=6737b318f9b11c14d7f6d073175d65c1&utm_term=topaz%20sharpen%20ai&utm_content=03%20TL%20Brand-Sharpen
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Bestuur 

 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Voorzitter:  Arie Stas 
Secretaris:  Jan van den Broek 
Penningmeester: Piet Oomen 
Bestuurslid:  Jan Drissen 
Bestuurslid:  Gérard Koenen 

 
Het bestuur vergaderde dit jaar drie keer: 
 
19 januari 2022 
- Bespreking jaarprogramma en planning 

- Samenwerking met Filmtheater Horst 
 
15 augustus 2022 
- Bespreking programma 2e helft 2022 
- Verzoeken van diverse aanvragers om 

filmopnames te maken 
- Subsidiebeleid gemeente Horst aan de 

Maas 
- Ontwikkelingen rond De Wingerd 
- Gang van zaken rond de website 

- Voortgang non-fictie film en fictiefilm 
 

21 november 2022 
- Organisatie slotavond met filmwedstrijd 

- Jaarplanning 2023 
- Organisatie avond met Deurne 

 
 

Leden in 2022 

Ine Bouten-Vermazeren 

Jan van den Broek 
Hay Christiaens 
Jan Drissen 

Michel de Heer 
Thuur van den Heuvel 
Peter Klaessens 
Gérard Koenen 

Ria Linders 
Theo Linssen 
Jac Marcellis 
Jacqueline Martens-Berghs 
Piet Oomen 
Hay Peeters 
Henk Roodbeen 

Arie Stas 
Martien van Staveren 
Grad Verhaegh 
Jan Verweij 

Gijs Vissers 
Wijnand Vermeulen 
 

 


