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Vooruitblik op de clubavond van 29 september 2020
De onlangs afgekondigde nieuwe covid-19-maatregelen hebben vooral betrekking op jongeren, op cafébezoek, grote gezelschappen, e.d. en raken de bijeenkomsten van Close-Up gelukkig niet. Maar het bestuur respecteert het besluit
van enige leden om, gelet op de omstandigheden, voorlopig geen clubavonden
bij te wonen en heeft er zeker begrip voor.
Toch is het bestuur van mening dat het weer mogelijk is de clubavonden van
start te laten gaan. En dat gaan we op 29 september 2020 dan ook doen, zij het
met een kleiner gezelschap dan normaal. Het clublokaal heeft goede voorzieningen en is zodanig ingericht dat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden.
Verder hebben we afspraken gemaakt over ons doen en laten. De leden hebben
dat al uitgebreid kunnen lezen in de e-mail van 16 september 2020, waarbij ook
het Covid-19 protocol van Close-Up was gevoegd.
Op deze avond staat het op het programma dat we de gevolgen van de maatregelen en het protocol bespreken. Verder bespreken we het programma voor de
clubavonden in de tweede helft van dit jaar. De leden hebben het door Fred Boeré opgestelde conceptprogramma separaat ontvangen.
Ook blijft er nog tijd over voor enige ledenfilms.
Peter Snel en Fred Boeré hebben aangegeven de zaal samen met mij in te richten. De andere aanwezigen worden geacht niet voor 19:45 uur te komen.
En vergeet geen mondkapje mee te nemen.
Ik hoop dat we de afwezigen weer spoedig in een goede gezondheid ontmoeten.
Rob van de Pieterman

Lap(niet meer zo)top
Enige maanden geleden leende ik mijn laptop uit die ik ook gebruik om films bij
Close-Up te vertonen. Toen ik hem terug kreeg, deed hij het niet of nauwelijks
meer. Het apparaat startte niet op of deed er minstens een half uur over. En als
hij eenmaal tot leven was gekomen, werkten de programma’s niet of waren verschrikkelijk traag. In ieder geval kon ik er geen films meer mee vertonen. Wat ik
ook probeerde om de zaak weer op orde te brengen, niets hielp. Wat de oorzaak
was, werd niet duidelijk. Ik zag de bui al hangen dat ik een nieuwe laptop zou
moeten kopen.
Uiteindelijk besloot ik de laptop geheel opnieuw te installeren. Microsoft biedt
daarvoor een aantal mogelijkheden, zoals het opnieuw instellen van Windows 10.
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Met die optie zet je het apparaat terug naar de
status toen je hem ooit voor de eerste keer in
gebruik nam. Maar alle programma’s die je nadien hebt geïnstalleerd, worden verwijderd. Je
kunt daarbij gelukkig wel een optie selecteren
waarbij alle persoonlijke bestanden die je hebt
gemaakt, gehandhaafd blijven.
Met een tamelijk ongemakkelijk gevoel ben ik
hiermee tenslotte aan de gang gegaan. Windows
handelt weliswaar alles automatisch af, maar het
duurt wel bijna een dag voordat de installatie is
voltooid. Maar hij startte gelukkig weer normaal
op. En daarna moest ik alle ontbrekende programma’s weer installeren en dat kostte me ook een halve dag.
Maar het lijkt erop dat hij het weer goed doet. Alleen moet ik tijdens de komende
bijeenkomst nog wat instellingen aanpassen voor de verbinding met de beamer
en de versterker.
Ik ben benieuwd wat het resultaat is.
Rob van de Pieterman

Zonnestanden
Mijn echtgenote Carla is, zoals je misschien weet, vaak creatief bezig met haar
fotohobby en ze is daarbij niet snel tevreden. Zo was ze laatst van plan ergens
foto’s maken, maar ze wilde dat de zon het onderwerp uit een bepaalde richting
zou verlichten. Het zou dus handig zijn van tevoren weten wat de stand van de
zon op een bepaalde locatie en op een bepaald tijdstip is. Ook bedacht ik me dat
deze informatie voor ons filmers misschien eveneens nuttig zou kunnen zijn.
Maar waar zijn die gegevens te vinden?
Na enig zoeken vond ik de website www.suncalc.org waarop ze zijn is te vinden.
En nog meer gegevens en dat voor alle locaties ter wereld.
Het op die website getoonde kaartje kun je vergroten en verkleinen. Verschuif
het kaartje zodanig dat het rode cirkeltje op de locatie komt te staan waar je de
zonnestand wilt weten. Je kunt de datum en de tijd veranderen door in het betreffende vakje te klikken. Het is een beetje lastig om hier precies uit te leggen
hoe je dat precies doet, maar het wijst redelijk voor zich.
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Als voorbeeld heb ik uitgezocht wat de zonnestanden zijn vlakbij ons clublokaal,
namelijk midden op de Schoterbrug, op 29 september 2020, de dag van de komende clubavond. Zie de afbeelding op de vorige bladzijde. Het plaatje is helaas
te klein om goed te kunnen bekijken, maar op de website ziet het er beter uit.
Hoe dan ook, om 13:32 uur staat de zon precies in het zuiden (zie de afbeelding). Verder kun je ook te weten komen dat de zon recht in je gezicht schijnt
als je op die dag rond 12:24 uur vanuit Haarlem-Noord over de brug richting
Waarderpolder rijdt. En je kunt nog meer gegevens raadplegen. Bij de “solar data” kun je lezen dat de zon rond 7:39 uur opkomt en rond 19:23 uur ondergaat.
Zelfs staat bovenin het kaartje dat er op 10 juni 2021 ter plaatse een gedeeltelijke (18,3%) zonsverduistering te zien moet zijn.
Als je de situatie van je eigen woning selecteert, kun je bijvoorbeeld bepalen op
welk tijdstip de zon loodrecht je kamer in schijnt.
Misschien vind je het bovenstaande van weinig nut, maar het is volgens mij wel
een aardig speeltje.
Rob van de Pieterman

Huishoudelijke mededelingen
Beëindiging voorzitterschap.
Zoals de leden via e-mail al hebben vernomen, heeft Henk Beevendorp, na het
maken van een aantal afwegingen m.b.t. privé omstandigheden, besloten zijn
functie als voorzitter van de Close-Up met ingang van 1 januari 2021 neer te
leggen.
Hij heeft, zoals hij laat weten, deze functie de afgelopen jaren met veel plezier
vervuld, maar hij vindt de tijd nu gekomen om het stokje over te dragen aan een
ander clublid. Hij hoopt nog lange tijd “gewoon lid” van Close-Up te blijven.
Wie geeft zich op als kandidaat voor de functie van voorzitter?
Beëindiging lidmaatschap.
Marcel Geeve heeft met pijn in het hart, zoals hij zelf zegt, zijn lidmaatschap van
Close-Up beëindigd.
Als redenen laat hij weten dat je misschien hebt gemerkt dat hij regelmatig afwezig was op clubavonden en dat hij vooral beeldmateriaal uit de oude doos liet
zien. Momenteel komt er volgens hem weinig tot niets uit zijn computer rollen
wat filmmontages betreft. Al geruime tijd werkt hij weer fulltime en heeft hij
geen tijd meer voor deze mooie maar tevens tijdrovende hobby.
Hij wenst ons allemaal heel veel succes en gezondheid toe. We zullen zijn creativiteit en technische kennis node missen.
Minder parkeergelegenheid.
Tot nu toe was het bij onze clublocatie
mogelijk om, als alle “formele” parkeerplaatsen bezet waren, nog enige auto’s in
het grasveldje tegenover het clubgebouw
te plaatsen. Dis is nu echter onmogelijk
nadat er ter plaatse werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Zie de afbeelding hiernaast.
Ik neem aan dat het mede is gebeurd
met het oog op de verkeersveiligheid.
Men moest namelijk vooruit of achteruit
het fietspad oversteken en dat kon tot
ongewenste situaties leiden. Je zult nu
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misschien wat vaker moeten uitwijken naar een parkeergelegenheid in de directe
omgeving.
Frederik Prang en Carolina Henriette Jeanette Spronk getrouwd.
Ik ontving van de bruidegom het bericht dat bovengenoemde personen, bij ons beter bekend als Fred en Carla, op 8 september 2020
in het huwelijk zijn getreden.
Ik heb het kersverse echtpaar, mede namens de leden, veel geluk
en fijne jaren samen toegewenst.
Burn-out Miriam van Dieden.
Miriam heeft de afgelopen maanden door een burn-out een zware tijd gehad. De
hittegolf droeg niet bepaald bij aan haar herstel, maar nu gaat het weer wat beter.
Namens de leden heb ik haar een kaart gestuurd en haar beterschap toegewenst.
Cinefleurfestival 2021 afgelast.
Desgevraagd liet Ben Teeninga van de Noordwijkse Film en Videoclub weten dat
het Cinefleurfestival dat begin 2021 door deze vereniging zou worden
georganiseerd, in verband met de Covid-19 perikelen, is geannuleerd.
Rob van de Pieterman

Agenda
29 september avondvoorzitter: Henk Beevendorp, verslag: Fred Boeré.
bardienst: Rob van de Pieterman.
• Bespreken gevolgen Corona maatregelen voor o.a. zaalinrichting, pauze, verstrekking consumpties e.d.
• Bespreken conceptprogramma clubavonden tweede helft
2020.
• Ledenfilms.
Hieronder staan de datums van de overige clubavonden tot het eind van dit jaar:
13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december.
De invulling van het programma voor deze avonden geschiedt aan de hand van
de bespreking op 29 september.

Tenslotte
Ik houd mijn brievenbus (zowel e-mail als achter de voordeur) weer in de gaten
voor alle bijdragen die je voor de volgende Close-Up-Pers hebt. Wil je ervoor
zorgen dat ik die bijdragen uiterlijk zaterdag 3 oktober 2020 om 19:00 uur
heb ontvangen op e-mailadres close-up@filmt.nl?
Rob van de Pieterman

Colofon
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Redactie:
Website:

Henk Beevendorp
tel. (023) 524 02 16
Rob van de Pieterman
tel. (023) 538 03 80
e-mail: close-up@filmt.nl
Rob Faasen
tel. (023) 524 75 07
bankrekening: NL66 ABNA 0841 2717 39 t.n.v. R.W. Faasen te Heemstede
Rob van de Pieterman, e-mail close-up@filmt.nl
www.vandepieterman.eu/close-up/start.html
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