
     

Projectie "Vakantie en laat maar zien films"      Tineke Engelen 

Vertoning 6 oktober 2020 

Ruud begint zoals altijd met het lijstje afmeldingen en het wel en wee van de afwezigen. Een groot 

aantal leden is er gelukkig wel, al dan niet met een mondkapje op. 

Er is deze avond toch een pauze, omdat de jury bestaande uit de genomineerden Gerard, Frans en 

Cor dan gelegenheid hebben om te overleggen over wie de meest creatieve vakantiefilm heeft 

gemaakt. 

Vóór de pauze worden daarom de vakantiefilms vertoond: 

Annegien Heij  Rijncruise 70 plus     15: 0 min. 

Een cruise langs verschillende plaatsjes langs de Rijn met korte interviews van enkele passagiers over 

hun levenservaringen en met rondleidingen door de dorpjes. 

Mieke Witteveen Port Elizabeth      14: 30 min. 

Mieke geeft zelf een introductie op de film: De film uit 2003 laat een deel van de reis van Kees en 

Mieke door Zuid-Afrika zien en wel een bezoek aan de township van Port Elizabeth. De organisator 

Paul Miedema uit Heeg blijkt de zoon te zijn van iemand die bij Kees op de lagere school zat.  

Op de film zien we de onderkomens, kinderen die zingen, een muziek- en dansgroep en de 

deelnemers aan de reis. Ze rijden met de bus door de township terwijl een gids vertelt en af en toe 

wordt er uitgestapt.  

Rien van der List Met François naar St. Pierre      4: 14 min. 

Een filmisch verslag van een wandeling door de wijngaarden met rijpe blauwe en witte druiven naar 

een mooi gelegen meertje en daarna weer terug naar het strand aan de Middellandse Zee. 

Tonny van Donschot Wandelvakantie op Madeira    13: 8 min. 

Een wandelvakantie op Madeira: Verschillende etappes verspreid over het hele eiland Madeira. De 

wandelplekken worden aangegeven met ‘prikkers’. Zeer afwisselende landschappen krijgen we te 

zien: Veel mooie vergezichten, bloemen, riviertjes, kletterende watervalletjes en idyllische stadjes. 

Sjef van den Boom Tien       16: 12 min. 

Bezoek aan 10 van de 11 elf Friese steden (en nog enkele andere plaatsjes) van de Elfstedentocht. Op 

één na allemaal vanuit de camping op de fiets bezocht. Leeuwarden was al eens eerder bezocht en 

viel deze keer af. Prachtig weer! 



 

Deze laatste film- die van Sjef- wordt uitgekozen als winnaar. De jury heeft gekeken naar de 

onderdelen: Structuur, titel, onderhoudende en creatieve teksten. Na een keuze te hebben gemaakt 

uit twee films die beide het meest aan creativiteit in zich hadden is er gekozen voor de film van Sjef 

v/d Boom  met de titel TIEN. 

 

Na de pauze worden de Laat-maar-zien-films vertoond. 

 

Henk Heinen  De Achterhoek      15:  0 min. 

Een tocht door de geboortestreek van Henk en zijn vrouw met o.a. leuke dorpjes, boerderijen,  

kastelen, een klooster en het Wooldse Veen en langs de huizen van de ouders van Henk en dat van 

de ouders van zijn vrouw.  

Henk kan deze avond niet zelf aanwezig zijn en heeft gevraagd om nuttige tips om zijn film voor een 

breder publiek interessant te maken. Ruud zal de gegeven tips aan hem doorgeven. 

Rien van der List Eind goed al goed!       4: 33 min. 

Rien kijkt terug op zijn leven al vertellende tegen zijn goede vriend Frans, die drie jaar geleden 

overleden is. Frans staat op een foto in de kamer. Rien kijkt terug op een goed en geslaagd leven: 

Kinderen en kleinkinderen en hun successen en de hoogtepunten voor Rien zelf, namelijk het 

laureaat bij ERSA en muzikaal gezien zijn bijdrage aan het Jazzconcert in schouwburg De Kring met 

allemaal professionals om zich heen.  

Als toelichting vertelt Rien dat zijn afnemende gezondheid hem heeft bewogen om deze emotionele 

film te maken. Een waarderend applaus van de andere ERSA-leden volgt! 

René van Dijk  High Brunch      12: 45 min. 

Een high brunch in letterlijke en figuurlijke zin: Het eten ziet er heerlijk uit en het restaurant bevindt 

zich boven in de ronddraaiende Euromast. We krijgen mooie uitzichten over Rotterdam te zien o.a. 

op de haven, de scheepvaart op de Nieuwe Maas, de Erasmusbrug (de Zwaan) en zelfs een vliegtuig 

dat op Rotterdam Airport landt. 

Alle inzenders hartelijk bedankt voor het laten zien van hun film en Sjef proficiat!!! 

Al met al een gezellige avond! 

        


