Verslag themafestival “Vervoeren” 22 februari 2020
Naast de voorzitter, Dirk de Cocq, werden wij welkom geheten
door wethouder Struijk van de gemeente Nissewaard én de
plaatselijke manager Jumbo. Ook de burgemeester deed nog via
een videoboodschap een duit in het zakje.
De RVSL had maar liefst zeven films ingestuurd op een totaal
van negentien inzendingen, die in de goed bezette zaal van
Wijkcentrum Noord prima geprojecteerd werden door Kees van
Driel en Jan Versteeg.
Simpelweg op zijn Italiaans, Bruno X Dijksman Producione
Plaspauze, Kees van Driel
Vier generaties Grinwis, Piet de Kreij
De Benenwagen, Rik Kapoen, Kees van Driel, José van der Linden en Nancy Dijksman
The Giant, Gerard van der Vlies, Rien van Vliet en Jan Lips
Op weg, John Brosens, Frans Broers, Patricia van Gelderen
Roeivalidatie, Jan Vermaak, Rien van Vliet en Patricia van Gelderen.
Na elke film wist Rik Kapoen met slimme vragen de makers allerlei details over hun film te
ontfutselen. We werden niet alleen getrakteerd op mooie en informatieve films, ook voor de
inwendige mens was er genoeg voorhanden om onder het genot van de muziek van Funfare,
een driemans dweilorkest, te verorberen.
De Jumbo vertegenwoordiger vond De laatste
reis van Jan Houtman (Filmclub Maassluis) de
mooiste film en reikte het krat met
boodschappen aan de maker uit.
Na een spannende puntentelling, die op scherm
te volgen was, bleek De laatste reis ook de
favoriet van de bezoekers te zijn, dus de
cadeaubon was voor Jan Houtman.
De film ging over het vervoer van een in IJsland
op de klippen gelopen schip naar een sloperij
elders in Europa.

De organisatie had ook een prijs ter beschikking
gesteld voor de beste clubprestatie. Deze ging
naar de RVSL en werd overhandigd aan Kees
van Driel.
Vervolgens werden de nodige mensen in de
bloemetjes gezet, dan wel voorzien van een
flesje voor hun bijdrage aan het succes van dit
festival. Het was een goed verzorgd festival.

