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Het nieuwe werkjaar is goed ingezet. De 
verslagen van de eerste twee ledenvergaderingen 
geven dit duidelijk weer. 
 
We gaan daarom op die elan verder. Nu de 
clubwedstrijd later op het jaar gehouden wordt, is 
er ruimte om enkele technische vergaderingen in 
te lassen. Dit gebeurt deze maand al met de 
komst van Elie Declercq, voorzitter van de 
videoclub Impuls uit Kortrijk. 
 
Ook zal Gilbert zijn tweede film voorstellen en 
kijken we naar de montage van de bloemencorso. 
 
De penningmeester laat ons weten dat bijna alle 
leden hun lidgeld vereffend hebben. Mocht dit in 
uw geval nog niet zo zijn, dan staan de 
modaliteiten verder nogmaals uitgelegd. Bedankt! 
 
Wat de bijdragen van de overkoepelende organen 
betreft zal dit gecommuniceerd worden tijdens de 
ledenvergaderingen.  
 
Er zijn dus redenen genoeg om die interessante 
avonden niet te missen. 
 
 

Roger. 
 
 

 

November 2017    -   Jaargang 2017-2018 
Bankrekening:       IBAN:   BE71 3800 1533 5569 
Lokaal:      Aula van de Stedelijke Bibliotheek 
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Een kleine herinnering voor wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft. 
 

De KCB lidgelden blijven identiek aan het vorige werkjaar. 
 

Het basis lidmaatschap KCB kost  € 20,00. 
Hiervoor kunt u deelnemen aan de clubwedstrijd, alle ledenvergaderingen, de uitstappen, het 
souper, de zomerreünie, feesten en huldigingen, soms met een traktatie.  
U ontvangt 9x de ‘Elektronische Blac’ via e-mail. 
 

Ook het steungeld voor de partners blijft onveranderd op € 5,00.  
Samen wordt dit dan omschreven als een familiaal lidmaatschap van € 25.00. 
 

De penningmeester dankt u om uw lidgeld zo snel mogelijk te storten op de ING bankrekening  
BE71 3800 1533 5569.  
 
 
 
 

 
 
 

- Johan werd met zijn film ‘Moeders’ geselecteerd voor de Gouden Kat te Ieper. 
Het volledige programma staat verder. 
Een mooie filmavond waarop enkele West-Vlaamse toppers zullen worden vertoond. 

 

- Er stond een klein foutje in de kalender 2017-2018 in de vorige Blac. 
Het ledensouper is wel degelijk op 9 maart, maar dit is een vrijdag. 
Op vraag van veel leden opteert het bestuur om het souper over de middag te houden. 

Programma 

Dinsdag 7 november, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Aan de slag met Sonicfire pro door Elie Declercq, voorzitter Impuls Kortrijk. 
  
Geluid bepaalt in grote mate de manier waarop wij videobeelden interpreteren. 
Voor iedere video-editor is het dan ook van groot belang om het juiste geluid op de 
goede lengte onder de beelden te zetten.  
De eenvoudigste weg is de beelden aan te passen aan de ongeknipte muziek maar 
daarmee doet u de videobeelden te kort. 
Beter is gebruik te maken van Smartsound Sonicfire Pro. 
Met dit pakket kan iedere leek geluid op maat maken voor videobeelden. 
 
Dinsdag 21 november, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Gilbert De Jonghe toont zijn film die hij de vorige vergadering vergeten was over Ijsland. 
Als tweede productie zien we de film over de bloemencorso van deze zomer. 
De avond wordt aangevuld met een vrije projectie. 
 

 

 

LIDGELDEN 2017 - 2018. 

Varia. 



 

M A R T E N S       D I R K 

 

Blankenbergsesteenweg 31 

8377 ZUIENKERKE 
 

050/41.42.63                0475/23.25.92 

 

 050/41.72.32  BTW nr. BE 672.030.648  

 
 

E-MAIL: info@dirkmartens.be 

Installatie door eigen personeel. 

 

Alle herstellingen in onze eigen aangepaste werkplaatsen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Alle tuinmachines, alsook grasrobots. Diverse merken: 
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Vandenberghe Nicole verjaart op 8 november 

Louwagie José verjaart op 26 november  

Hartelijke gelukwensen vanwege het bestuur! 

 

 

 

 

GRAVITY § OTHER MYTHS (AU)  A  SIMPLE SPACE                  

donderdag 2 november 2017 -20u CC Casino Saveryszaal.                                     

Het Australisch circusgezelschap Gravity § Other Myths is internationaal 

bekend .de artiesten laten het conventionele podium ver achter zich en 

brengen circus en acrobatie van de bovenste plank naar je toe. Letterlijk.                                  

THE BOOTLEG SIXTIES (UK) Muziek uit de jaren '60                                                

vrijdag 10 november 2017 -20u  CC Casino Saveryszaal.                                           

De roerige jaren '60 drukten een rock 'n roll doorspekte stempel op de  

popmuziek 

LANKMOED LEGER                                                                                                       

zaterdag 18 november 2017 - 20u  CC Casino Saveryszaal.                               

Lankmoed is het vleesgeworden kleinkunstcabaret: eerlijker, muzikaler en 

intenser dan cabaret, maar sneller, harder en idioter dan kleinkunst. 

TUTU PUOANE THE JONI MITCHELL PROJECT                                                   

vrijdag 24 november 2017 -20u  CC Casino Saveryszaal .                                           

Joni Mitchell wordt gezien als één van de meest invloedrijke vrouwelijke 

artiesten uit de twintigste eeuw.    

Voor alle info: Cultuurcentrum, Hoogstraat 2, Blankenberge tel: 050/636600 
     E-mail: cultuur@blankenberge.be  

Gelukkige verjaardag. 

Cultuur te Blankenberge. 

 





 

 

Eerste ledenvergadering van het werkjaar 2017-2018. Iedereen wilde er klaarblijkelijk bij zijn, 

op ons Monique-ske na die thuis ligt "met een vlerke af ".  Monique, we wensen je een 

vlugge genezing toe. 

De -overigens jarige- voorzitter heette iedereen welkom op deze eerste vergadering en hij 

wist te zeggen dat er 18 (ja, je leest het goed: achttien) films op de projectietafel klaarlagen 

om vertoond te worden. Het onderwerp van de films: Zomeropdracht. 

Oh ja, 'k vergeet nog te vertellen dat we een nieuw lid bij hebben: Doris noemt deze lieve 

dame, die zich meteen thuis voelde in onze cineclub. Naast Lillian(e)1 en 2, Claudine 1 en 2 

hebben we nu ook Doris 1 en 2..., om ook Johan 1 en 2 niet te vergeten. 't wordt moeilijk…. 

Voor de projectie begon, dronken we allemaal op Roger zijn verjaardag. Née, ik zal niet 

verklappen hoe oud Roger is, maar neem van mij aan dat Roger zijn ouderdom zeker niet 

toont…. 

Tijd nu om ter zake te komen. Nog dit: om dit verslag niet TE lang te maken zal ik iedere film 

summier aanhalen en bespreken. 

Als eerste film werd " Flaneren in Valencia " getoond van Roger. Korte maar kleurrijke docu 

van die mooie stad. Erik volgde de voorzitter op met zijn film " Aquatopia " van de Antwerp-

se Zoo. U raadt het zo: een bonte verzameling van tropische vissen. Goed gefilmd door het 

aquariumglas. Je zou haast denken dat Erik onder water gefilmd heeft. 

Derde cineast op rij was Gilbert met zijn film " A 11 per fiets ". Ter gelegenheid van de 

opening van de nieuwe autosnelweg A11, mocht de bevolking de autostrade afrijden per 

fiets, wat Gilbert dan ook gedaan heeft. Unieke beelden, want die fietstocht is niet meer voor 

herhaling vatbaar. Onderweg werden allerlei activiteiten georganiseerd om deze happening 

een feestelijk karakter te geven. Goeie docu Gilbert. 

De vierde film was voor rekening van Roger " Toeren langs de Ligurische kust". Die kust 

is de voortzetting van de Franse bloemenriviera. En op deze schitterende kust liggen 

juweeltjes zoals Portofino, San Marguareta Ligure, Rapallo, enz.  Roger heeft de twee eerste  

bezocht (samen met Claudine natuurlijk). Mooie beelden van een prachtig decor. 

Norbert had ook iets mee: " Floralia", een filmverslag van de bloemententoonstelling in het 

Kasteel van Groot-Bijgaarden. Uiteraard heel kleurrijk en mooi voorzien van passende 

Strauss-muziek. 

Gilbert mocht het eerste deel afsluiten met zijn film " La Vendange ", zoals je het kunt raden: 

een filmke over de druivenpluk in het dorpje Moussy (Champagnestreek rond Epernay)  

 

We waren hoogstnodig aan een verfrissing toe. Dankzij onze penningmeester konden we de 

bar plunderen. Onze jarige voorzitter had nog een kleine versnapering in petto voor bij de 

drank: een, door Claudine, zelfgemaakte cake, wat door iedereen ferm werd geapprecieerd. 

Na deze break: klaar voor het tweede gedeelte. 

Ik mocht als zevende cineast mijn film " een daguitstap in la douce France " voorstellen. 

De film is eigenlijk een compilatie van 2 uitstappen in Frankrijk, nl. een boottocht op de 

moerassen van Clairmarais (bij Sint Omer), en een bezoek aan Cap Blanc Nez en Boulogne 

sur Mer, waar we de Dôme en het Kasteel hebben bezocht. Het oordeel over die film laat ik 

aan de leden van de cineclub over. 

Verslag Ledenvergadering van 26 sept 2017. 



De volgende in de rij was (weer) Roger met zijn " Kort bezoek aan Genua": een korte  

kennismaking met de kleurrijke - aan de zee gelegen -stad Genua. 

De negende film die werd vertoond was van de hand van Luc met zijn " Hulst is ons Doel " 

Eerst toont Luc ons beelden van de Gentse poort in Hulst, gevolgd door beelden van de 

Basiliek, Overdam en Molen Bolwerk en dan legt hij de parallel met het Antwerpse Doel en 

het Verdronken Land van Saeftinghe.  Het Antwerpse Doel kennen we maar al te goed; die 

schrijnende beelden van een verpauperde stad, die klaar is om volledig afgebroken te  

worden. Een tragedie, als je het mij vraagt. 

Volgende cineast: daar is onze globetrotter weer (Roger) met zijn " Tussendoortje in 

Palermo". Roger heeft met zijn cruiseschip aangemeerd in het Siciliaanse Palermo, waarvan 

hij ons enkele mooie beelden toont, waaronder de kathedraal van de stad. 

De 11° film op rij is van Gilbert met " Diest” waarin Jef en Netje de lof zingen van Diest. 

Van Frans hebben we tot nog toe niets gezien, dus hoogtijd dat hij de 12° film mag 

voorstellen: " Waar is de tijd." waarin o.a. een oud spoorwegmuseum getoond werd samen 

met beelden van afgeschreven oud spoorwegmateriaal. Nostalgie zoveel je wilt. 

We zijn aan film nr. 13 gekomen en we hebben als cineast (hoe kan het anders) Roger die 

een bezoek brengt aan " Palma de Mallorca “(mocht je het nog niet door hebben: Roger 

heeft de hele Middellandse zee afgeschuimd met zijn bootje...) 

Eindelijk is onze Luc weer aan de beurt met film nr. 14 " Havenfeesten 2016 " (wel een 

jaartje te laat maar we vergeven het onze onvolprezen penningmeester).  We zagen o.a.  

de Shanty’s, bloemenleggen aan Sterken Dries, sfeerbeelden van de feesten in en om de 

haven, kortom: een volledig beeldverslag van de jaarlijkse havenfestiviteiten. 

Film nr. 15: en daar is - hoe kan het anders - Roger weer met “Casteddu - Sardegna" 

hiermee weet U direct dat Roger tot in Sardinië is geraakt en hij toonde ons beelden van het 

mooie Cagliari (zo mooi... dat wil ik beslist ook eens zien). 

We zijn er bijna: als 16 ° film werd Johans " Een evenement " vertoond: een reportage van 

het Belgisch Kampioenschap Strand hengelen" dat deze zomer in Wenduine werd 

gehouden. Of eigenlijk niet want de wedstrijd werd door het slechte weer verlegd naar de 

Oostderdam in Oostende. Moet ik nog zeggen dat het een perfecte mooie reportage is?? 

Natuurlijk niet, want Johan weet maar al te goed hoe hij een boeiende reportage moet 

maken. 

Nu volgen TWEE afsluiters, om de filmavond te beëindigen: 

De 17° film is een compilatie (aan de hand van Roger) van parkklanken deze zomer in het 

Decraenepark in Uitkerke. We zagen Johnny (als een echte disc-jockey), Rita, Doris 1, 

Sylvia, Frans en nog vele anderen uit de bol gaan op de wekelijkse zomersessies 

Heel leuk in beeld gebracht. 

De laatste (18°) film van de avond was een ouwe taaie " Edith Piaf en de Compagnons de 

la Chanson " zongen het liedje " Et les cloches sonnes. enz. ". Er waren ter ondersteuning 

beelden toegevoegd die ik (als secretaris) hier niet zal beschrijven, maar die de nodige 

hilariteit en commentaar hebben opgewekt. 

Het was inmiddels reeds 23u30 geworden. .... 

We trokken de deur achter ons toe tegen kwart voor twaalf...Als dat geen mooie beginavond 

was. 

 

      Schrijver van dienst   Frank 

 



 

Voor een lekker visje, groot of klein, moet je bij Martin’s Visrestaurant zijn. 

Sint Donaaskerkstraat 19 

8380 Zeebrugge 

 

Open van woensdag t.e.m. zondag. 

12.00u – 15.00u. en 18.00u – 21.30u. 

 

Voor reservatie: 050/54.43.27 

e-mail: martinsvisrestaurant@telenet.be 

website: www.martinsvisrestaurant.be 

 

 

 

mailto:martinsvisrestaurant@telenet.be
http://www.martinsvisrestaurant.be/


Vakantiegroetjes 

Annick en Youssef maakten met hun ‘cruise’ bootje weer een tochtje op de Middellandse 

Zee en stuurden ons dit zelfgemaakte kaartje uit Rome. 

Ook Rita en Johnny bezochten hun vaste stek in de Canarische Eilanden. 

Het kaartje hieronder toont dit in geuren en kleuren. 

Familiaal nieuws 

Op 18 oktober overleed op 88 jarige leeftijd, de heer Roland Taffein.  

Roland was tot 10 jaar terug bijna 50 jaar lid van de club en onderscheidde zich in de 

beginjaren door zijn reisfilms. 

De KCB  biedt zijn echtgenote en familie hun oprechte deelneming aan. 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 

 

 

 

 

Voor deze avond had de KCB de Videoclub Westkust uitgenodigd. De voorzitter 

verwelkomde onze gasten en nodigde meteen haar voorzitter Paul Misplon uit het 

woord te nemen. 

Paul vertelde ons - vooraleer tot de orde van de dag te komen - over het ontstaan en 

de groei van zijn club. Na deze inleiding kon de filmavond een aanvang nemen. 

Laat me eerlijk zijn: wanneer een club - ook de onze, dat geef ik toe - een video-avond 

verzorgt begint men eerst met - ik wik mijn woorden - de "iets mindere" films te tonen 

of met films van beginnende cineasten om dan geleidelijk tot de climax te komen met 

de toppers die de club als laatste wil voorstellen. 
 

Vanavond was het een uitzondering op de regel. De openingsfilm van Gaston Dierick 

"Een ruige schoonheid" was een knaller van formaat. Die documentaire handelde 

over Canada. Eerst werden beelden vertoond van de stad Vancouver en dan toonde 

de cineast ons beelden van de natuurstreken zoals Nanaiho-eiland, Clearwater, 

Wistler. De film duurde 17 minuten maar verveelde geen seconde, in tegendeel. Het 

waren prachtige opnames van al even prachtige regio’s en voorzien van goeie 

commentaar en passende muziek. Proficiat Gaston, geef ons meer van dat. 
 

Als tweede film kwam "Da goat toch niet.." van Hubert Poullie. Een uiteraard 

komische één-minuutfilm: een man die door zijn echtgenote aangespoord wordt om te 

gaan zwemmen zelfs als het regent.....Goed en leuk idee. 
 

"Day en Night" van het trio Marnix Regheere/Pierre Pollet en Kurt Marien was van 

een héél andere aard: de film die ons voorgesteld werd is in feite een muzikale clip, 

mooi in beeld gebracht en de wit-zwartopnames verhoogden het artistieke aspect van 

de prent. Speciaal maar mooi. 
 

Als afsluiter van het eerste gedeelte werd "Identikwijt" voorgesteld van het trio Jürgen 

Depoorter/Thomas Van Der Brugghen en Kurt Marien. Een serieus onderwerp 

handelend over een actueel thema: de holibi- en transgenderproblematiek. Een jonge 

man getuigt over zijn innerlijk "anders zijn": hoe die gevoelens evolueerden, welke raad 

en bijstand hij kreeg van diverse gespecialiseerde instanties (zoals Transgenderinfo-

punt e a). Een moeilijk onderwerp die door de cineasten met de nodige tact en 

sereniteit werd behandeld. Als afsluiter vermeldde de film een citaat van de 

verongelukte Dag Hammersjold: “De moeilijkste reis is de reis naar jezelf"... 

Tijdens de pauze werd de innerlijke mens gelaafd en gesterkt met broodjes en drank 

wat door iedereen zeer gewaardeerd werd. 
 

Na de pauze werd de film van Patrick Vanhooimissen: "Hart van Malaga" voorgesteld, 

of beter gezegd, er werd geprobeerd de film voor te stellen, want tot driemaal toe bleef 

de film "onderweg" haperen ondanks de verwoedde pogingen van onze materiaal-

meester Johan. Jammer, want wat we zagen, zag er veelbelovend uit. 

Ledenvergadering 10 oktober 2017 



Noodgedwongen moesten we overschakelen naar de volgende film " 14 “ van Pierre 

Pollet. Een film over de eerste wereldoorlog: gekende beelden van loopgraven, 

slagvelden, immense soldatenkerkhoven. De cineast heeft niet geaarzeld geacteerde 

scenes toe te voegen om de film nog "realistischer" te maken (Hoewel ik vond dat de 

acteursoldaten in de loopgraven iets "te netjes en te proper" waren). 
 

Gilbert Crevits mocht als volgende film zijn éénminuutfilm "In nesten" voorstellen, 

gebaseerd op het maken van eksternesten. Leuk en origineel. 
 

Als voorlaatste film werd een drieluik over IJsland voorgesteld nl. "Gufu / Ijsland en 

Joku-sarlon". De drie films tonen de natuurpracht die IJsland te bieden heeft: 

Adembenemende mooie beelden. De cineast die deze beelden wil filmen moet zeker 

tegen een stootje kunnen en bereid zijn veel comfort op te offeren. Maar de resultaten 

spreken voor zich. 
 

Als laatste film werd "Opgetuigd opgetogen" van het trio Jurgen Depooter/Thomas 

Van Der Brugghen en Kurt Marien voorgesteld. Een documentaire over het leven van 

een Oostduinkerkse garnaalvisser te paard. (erkend als werelderfgoed). We zien de 

garnaalvisser eerst zijn paard beslaan en verzorgen en dan trekt hij naar het strand 

voor een sleep. Heel mooi gefilmd en gemonteerd. Goeie opname-scenes zelfs met 

een drone. Die film was een mooie afsluiter voor een even mooie avond. 

Bedankt videoclub Westkust 
 

De KCB toont mijns inziens veel overeenkomsten met de Videoclub Westkust: we zijn 

er ons van bewust dat we niet de grootste cineasten zijn in de wereld van de West-

Vlaamse Amateurcineasten, maar de goeie sfeer in beide clubs en de gedrevenheid 

van haar cineasten kunnen een voorbeeld zijn. 
 

        Verslaggever Frank 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Foto François) 

 



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

Tel. 050 54 53 35 - Fax 050 54 57 88 
www.degoedendag.be -  Email: info@degoedendag.be 



OPGETUIGD OPGETOGEN 18 min VCWK

Jürgen Depoorter, Kurt Mariën en Thomas Vander Brugghen

In Oostduinkerke wordt nog op traditionele wijze op garnalen gevist.

Günther Vanbleu, garnaalvisser te paard sinds 2015, neemt u in deze

documentaire mee achter de schermen van dit ambacht.

EVOLUTIE 15 min KBAC

Noêl Canoot

In de uitgestrekteStille Oceaan bevindt zich deze unieke plek.

Je vindt er betoverende vulkanische eilanden met een uitzonderlijke verzameling

dieren en planten. Het is op zichzelf al merkwaardig dat er leven mogelijk is op

deze barre afgelegen archipel.

VERSLEUTELD 15 min KCCW

Kris Decock, Marc Van Den Berghe en Lieven Vuylsteke 

Jaak is een zure man die zijn vrouw Magda in een benepen leventje opsluit.

Een incident op de rommelmarkt zorgt voor een onverwachte wending.

Krijgt Jaak de trouwtjes nu helemaal in handen ?

BANGKOK 21 min Kinaro

Stefaan Lauwers

Een wandeling door het drukke Bangkok (Thailand)

MOEDERS  11 min KCB

Johan Hantson

Soms doen we moeder pijn. Maar moeders hart klopt slechts voor

haar kinderen.

                                               Pauze

EEN APARTE ORNITHOLOGISCHE REGIO 15 min Cinypra

Remi Canele

Dicht bij de Pyreneeën zijn wij vogels gaan filmen,op zoek naar 2 biotopen,

namelijk akkervogels en gieren.

FABIEN, EEN LEVEN VOL PASSIE 20 min Impuls

Carine De Brabandere, Geert Decancq en Ronny Claus

Portret van een artistieke duizendpoot, fotograaf, kunstenaar, verzamelaar

en bohemien.

HET EILAND VAN DE EEUWIGE LENTE 13 min KCCO

Daniël De Vos & Jeannette Mortier

Tenerife is het grootste van de zeven Canarische eilanden.

Zon, zee en strand maken van Tenerife een uitstekende vakantiebestemming.

Dankzij het uitzonderlijk klimaat wordt Tenerife ook het eiland van de

eeuwige lente genoemd.





  De zomerhappening in beeld, door François. 


