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Het was een prachtig festival, een verdiende 
winnaar, enorm veel volk, mooie films en positieve 
reacties van de jury en het publiek. 
 
Een welgemeende dank aan ALLE leden voor uw:  
- deelname met een film 
- hulp op elk vlak in de organisatie 
- aanwezigheid, steun en applaus 
 
Vrijdag aanstaande, op het ledensouper, worden 
de speciale prijzen verdeeld en vieren we de 
winnaar van de gouden camera 2017. 
 
Daarna komt er een periode van tijdelijke rust, 
maar wie zich engageert in onze club weet dat er 
zich binnenkort nieuwe uitdagingen zullen 
aanbieden. Ik denk maar aan de winteropdracht, 
de rallyfilm in een nieuwe formule, de praktische 
proef, enzovoort.  
 
Hou de programmatie of de agenda goed in de 
gaten en vooral: doe mee ! 
 
Uw (gelukkige) voorzitter, 
 
Roger. 
 
 
 
 

Maart 2018   -        Jaargang 2017-2018 
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Programma 

Dinsdag 6 maart, 2000 u.   Ledenvergadering in het lokaal. 
De juryverslagen van het clubfestival worden geanalyseerd. 
Daarna is er ruimte voor een vrije projectie en een afsluiter. 
 
Vrijdag 9 maart, 1200 u.   Ledendiner in restaurant l’Empereur 
Met viering van de winnaar van de gouden camera 2017 en uitreiking van de speciale 
prijzen van het clubfestival 2018. 
 
Dinsdag 20 maart, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
Vertoning van de carnavalsfilm 2018.. 
 

AGENDA 

 

- Zaterdag 24 maart: 1900 u. Carnavalsfindesaisonfuif in de Colisée met 
vertoning van de Carnavalsfilm 2018 en BBQ. 

Organisatie: Kerngroep carnavalsstoet. 

 - Dinsdag 10 april:  Ledenvergadering, technische of praktische avond. 

 - Dinsdag 24 april:  Ledenvergadering, winteropdracht. 

 - Dinsdag 8 mei:  Praktische proef. 

 - Donderdag 17 mei  Clubreis. 

 - Dinsdag 22 mei  Ledenvergadering. 

Resterende clubfestivals in West-Vlaanderen 

 

- Dinsdag 6 maart 2018 - 1930 u.    Cinypra Ieper 
CC Dikkebus, Dikkebus Ieper. 

 
- Zondag 11 maart 2018 – 1400 u    Westkust Koksijde 

Casino Koksijde  
 

- Zaterdag 17 maart 2018 – 1930 u.  Spectrum Oostkamp 
CC De Valkaart, Oostkamp 





 
 
 
 
 
De voorzitter opende de avond met nuttige uitleg over de Sabam- en de  
inschrijvingsformulieren voor het komende clubfestival van 4 maart 2018.  
 

Hierna voorprojectie van de films welke meedoen aan het filmfestival. 
 

De film "Inch Allah" van Frans beet de spits af: letterlijk en figuurlijk! Op het eerste zicht, 
een mysterieus verhaal: een vrouw zit in de duinen en staart naar de zee, ze loopt er 
langzaam naar toe en is onbevreesd voor de steeds hogere golven... We zien haar een 
normaal leven leiden met vrienden, vriendinnen... Vraagtekens alom waarna de film een 
tweede maal werd bekeken... Er volgde een positief en interessante commentaar over het 
idee, de uitwerking en de mooie opnamen van de film.  
 
Erik vervolgde met een film uit het Nederlandse "Kinderdijk". Is wereldwijd gekend voor de 
molens welke er gebruikt worden om de lager gelegen gebieden droog te houden. Passende 
animatie beelden en interessante tekst tonen hoe het water opgepompt wordt naar hoger 
gelegen afvoerkanalen.  
 
Als derde in de lijn was het de beurt aan Johnny met de film "Mijn job, mijn leven". Een film 
vol nostalgie voor Johnny, over zijn job die destijds brutaal werd beëindigd door een 
ongeval. De film toont de opbouw van hoogspanningsmasten, zeer mooie opnamen zelfs 
met drones, tekst, stem van Johan 2 en goeie montage waar heel wat leden, zelfs van buiten 
onze club, aan meegewerkt hebben! 
 
Tijdens de pauze werd met wat vloeistof nog heel druk heen en weer gebabbeld over de 3 
reeds vertoonde films. 
 
We vervolgden met "Zolang er hoop is". Een film van Johan 1 en Johnny. 
Een zieke man vertelt over zijn zwaarbeladen levensloop. Hij wenst zijn geliefkoosde hobby 
"sportvissen" niet verloren te laten gaan en wil zijn kennis overdragen aan de jeugd. Hij 
slaagt erin om zijn ultieme droom waar te maken door een museum op te richten met zijn 
zeer grote collectie, waardevol, oud vismateriaal. 
 
Luc toonde een mooi verbeterde montage van zijn film “Ukwamukela – Welkom”. We 
waren aangenaam verrast met de vertaalde commentaar door talenknobbel Luc van het 
Zulunees naar het Nederlands! Deze versie is  klaar voor het festival. 
 
We naderden het einde van de avond maar sloten niet af zonder de gebruikelijke afsluiters. 
Zelf had ik een film over het telen, afsnijden, sorteren, wassen en verpakken van bananen. 
Johan 1 had een korte montage mee over de watertaxi in Blankenberge. De mooie beelden 
in de haven en op zee deden me dromen...: Misschien komt er ooit eens, in plaats van een 
jaarlijkse busreis, een mini cruise... maar met dat bootje... meer dan 50 personen kunnen er 
niet op...tenzij... we er een paar in de reddingssloep achteraan plaatsen... 
 
Schrijver van dienst, Norbert. 

Ledenvergadering 23 januari 2018 



 

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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Geert Gobert verjaart op 7 maart 

Christiane Claeys verjaart op 7 maart 

Johnny Debels  verjaart op 8 maart  

 

Hartelijke gelukwensen vanwege het bestuur. 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 maart 2018 - 20u CC Casino Saveryszaal  

UITREIKING CULTUURPRIJS en JUDAS THEATERPRODUCTIES 
Goodbye, Norma Jeane 

Wil je mee genieten van deze wondermooie musical? Of ben je ook benieuwd naar de 
winnaar van de 22ste cultuurprijs? Kom proeven van deze unieke avond die je niet vlug zal 

vergeten. 

Vrijdag 30 maart 2018 - 20u  CC Casino Saveryszaal    

RODE BOOM  Ongekende Evidenties 

Wees gewaarschuwd: aan het einde van de voorstelling ga je zo verbaasd naar huis, dat je 
zou kunnen twijfelen aan het bestaan van magie! 

 

Info: Cultuurcentrum, Hoogstraat 2, Blankenberge. 
Tel: 050/636600    e-mail: cultuur@blankenberge.be 

Gelukkige Verjaardag 

 

Cultuur te Blankenberge 





    LEDENVERGADERING 6/2/2018       
 

 

 

 

Vooraleer we met de voorprojectie van de films konden aanvatten had Frank nog een 

probleem aangaande het aantal ingeschreven films. Er moesten er 19 zijn maar blijkbaar 

kwam hij één film tekort. Na een tijdje werd de dader gevonden...Johnny had z'n 

inschrijfformulier op de "schouwe" laten liggen. 

 

Uiteindelijk toch van start gegaan met de films die nog niet in voorprojectie waren geweest. 

Erik toonde ons een zeer kleurrijke reportage van het avondevenement "China Light". 

Chinese kunstenaars toveren de Zoo van Antwerpen om met honderden reusachtige 

lichtobjecten in de vorm van kleurrijke dieren en bloemen tot een sprookjesachtig evenement. 

Goede stem en commentaar, de eerste dans komt nogal lang over omdat deze slechts uit één 

standpunt gefilmd is. 

 

"Rudi Pillen, de eeuwige leerling" van Roger kwam vervolgens aan bod. Door de vele 

activiteiten van Roger was de film nog niet in afgewerkte vorm. Zo stond er nog geen 

commentaar en achtergrondmuziek bij en ontbrak er nog een deel. Rudi Pillen was een 

wereldberoemd kunstenaar. Hij studeerde schone kunsten in Gent. Begin de jaren '60 vestigde 

hij zich in Zaïre en ging er aan de slag als tekenaar anatomie. Zijn bekendste werk is te 

bewonderen in Bangkok, een enorm schilderij van 2 meter bij 10 meter. In 2017 werd een 

'Retrospectieve Rudi Pillen" georganiseerd door de Stad Blankenberge. 

 

Luc vervolgde met "Blankenbergse Havenfeesten". Sinds 1950 worden jaarlijks de 

havenfeesten van Blankenberge georganiseerd, dit havengebeuren vindt plaats tijdens het 

verlengde Hemelvaartweek-end. Gedurende 4 dagen zijn er tal van folkloristische activiteiten. 

Film is af  en voorzien van een goede commentaar. 

 

Van ons terug verrezen lid Geert kregen we een één minuutfilm te zien. "De nieuwe man". 

Ondanks de goede intentie kan het toch nog misgaan. 

 

Na de pauze was het de beurt aan de films die voor een tweede voorprojectie aan bod 

kwamen. "Inch Allah" van Frans is dan ook aanzienlijk verbeterd. Zo werd een soort van 

droombeeld gemaakt door het uitstappen van de vrouw waardoor alles duidelijker wordt. 

Bepaalde beelden werden ingekort die het ritme van de film verbeteren. Frans had het nog wat 

moeilijk met de keuze van het beeld waarbij de vrouw terug in de realiteit komt. Een 

opmerking was er nog om de eindgeneriek niet bovenaan de zwarte balk te laten verschijnen. 

 

De te heldere beelden in de film "Kinderdijk" van Erik werden aangepast. Al zag ik geen al te 

groot verschil met de vorige versie van de film. 

 

Zo waren we aan het einde van de voorprojectie gekomen en was het tijd voor een tweetal 

afsluiters. We starten met het verhaal van een Russische  reis- en lifestyle fotograaf. Yaroslav 

Shuraev. Alle opnames zijn gemaakt in Rusland waarvan vele met een drone. 

Daar het carnaval in zicht is kon het niet anders dat Jettie Pallettie met haar glitterpak onze 

avond mocht afsluiten met "Ik ben Jettie". 

 

 

 

Johan. 

 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 

 

 

 

 

Een vergadering zonder voorzitter.... Geef toe: er zijn ergere dingen in het leven.  Roger 

is weer op reis, ditmaal naar Oostenrijk om er uiteraard te gaan skiën. Maar niet getreurd: 

de ondervoorzitter Norbert nam de zware en delicate taak op zich om de vergadering in 

goede banen te leiden. Het werd dus Norbert dus als voorzitter 

"ad interim”. En het moet gezegd: hij deed het met gezag en autoriteit. Zijn eerste 

bestuursdaad was mij aan te duiden als verslaggever van de avond, dit ter ontlasting van 

Johan die nog heel wat werk voor de boeg had (zie verder).  

Nog even dit: kwatongen beweren dat Roger aan het trainen is als voorbereiding op de 

olympische winterspelen binnen 4 jaar waar hij aan de disciplines van langlaufen en 

(après) skiën zou meedoen, iets waarin hij zeer goed blijkt te zijn. Maar dat zijn natuurlijk 

loze geruchten of verzinsels waaraan ik eerlijk gezegd weinig geloof hecht. 

Nog voor Norbert aan het welkomwoord wilde beginnen onderbrak de penningmeester 

Luc hem met de melding dat hij zonet een sms-bericht met foto ontvangen had van 

Roger. En inderdaad, we zagen een glunderende voorzitter en zijn vrouwke terwijl ze aan 

het drinken waren op onze gezondheid. Luc en Norbert hebben direct een foto en een 

filmke van de vergadering gemaakt om te tonen dat een vergadering zonder voorzitter 

ook leuk kan zijn. 
 

Tijd nu om tot de orde van de dag te komen. Vanavond is het de laatste kans voor de 

leden om hun film te vertonen op de ledenvergadering, willen ze mee doen aan het 

clubfestival. 

Als eerste film werd een remake getoond van Roger's film "Rudy Pillen, de eeuwige 

leerling". Roger heeft wat gesleuteld aan beeld en klank en het lijkt me dat de film klaar 

is voor vertoning. Rudy Pillen, een veelzijdig kunstenaar is creatief op vele domeinen: hij 

schildert, maakt bronzen beelden, beeldhouwt enz. De film van Roger is in feite een 

hommage aan de aangespoelde Blankenbergse kunstenaar. 

Tweede film van de avond was de één minuut film van Roger "Een sleutel voor alles ". 

Ik zal het verhaal niet vertellen maar het is een typisch komieke één minuut film, een 

specialiteit van Roger. 
 

Erik was de volgende in de rij met zijn film "Kerstsfeer in Oostende ". Zoals de titel het 

duidelijk stelt is de film een collage van scenes opgenomen tijdens de voorbije 

kerstdagen. Het is uiteraard geen wedstrijdfilm maar meer een winteropdracht. 

Een leuk souvenir over de voorbije eindejaarsfeesten. 
 

Gilbert toonde nog eens zijn herwerkte film "Groot Zuienkerke en zijn erfgoed". Deze 

film is een ode aan de West-Vlaamse polders met haar mooie dorpjes, kerkjes en vooral 

haar prachtige hofsteden en boerderijen.  

Mooie fotografie, goed gemonteerd. 

Ook de volgende film was van Gilbert “Hoe verrassend filmen kan zijn". Benevens de 

mooie beelden van maskers genoot ik van de komische commentaar bij de film. 

Ledenvergadering 20 februari 2018 



Als laatste in de rij voor de pauze toonden Johnny en Michel ons hun lichtjes herwerkte 

film "Mijn job Mijn leven", een beklijvende reportage over de arbeiders die 

hoogspanning pilonen plaatsen. Johnny maakte in zijn vorig leven deel uit van die 

onverschrokken groep monteerders en hoogtewerkers. Niet iets voor mensen met 

hoogtevrees... Mooie reportage, misschien - naar mijn bescheiden oordeel - iets te lang 

maar zeker boeiend om te zien. 
 

Norbert vond dat we aan een pauze toe waren en verklaarde de bar voor geopend, wat 

supplementair werk betekende voor onze penningmeester. 
 

Na de pauze begon het serieuze werk. Van enkele cineasten of koppel cineasten moest 

een foto gemaakt worden voor het clubfestival. Johan had al het nodige materiaal mee 

gebracht zoals lampen, statieven, groene achtergronddoek enzomeer. Een behoorlijke 

klus waaraan gelukkig veel leden mee werkten. Van veel andere cineasten moesten 

geen foto gemaakt worden omdat de foto's die verleden jaar werden gemaakt, nog 

bruikbaar waren. Johan merkte hierbij op dat dit ook in het belang van die cineasten was 

want ze zien er een jaar jonger uit dan nu, en voor sommigen maakt dit wel een verschil 

uit(?) 
 

Kortom, alles is klaar voor het clubfestival. Nu nog hopen dat onze voorzitter behouden 

en wel thuis arriveert en de cineclub is er volledig klaar voor! 

 

      Uw verslaggever van dienst    FRANK. 

 

De vergadering wenst Claudine en Roger een prettig verlof. 

 

 
 



 
 

 

 

  



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

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



KCB Clubfestival 2018

Tijd Nr. Titel Auteur Genre Duur Jury 1 Jury 2 Jury 3 Gemiddelde.

14.05 1 Les Costumés de Venise Gilbert De Jonghe INF 4' 69 68 69 68,7

14.11 2 Karina's passie Gilbert De Jonghe INF 10' 65 69 72 68,7

14.23 3 China Lights Erik Van Craeynest INF 11' 64 68 73 68,3

14.36 4 Vaderdag Norbert Van Zandweghe SCE 16' 67 70 73 70,0

14.54 5 De Tempel van het Witte Paard Rosane Claerbout INF 3' 62 71 68 67,0

14.59 6 Mijn Job - Mijn leven Johnny Debels & Michel De Meulenaere INF 20' 75 80 75 76,7

15.21 7 Blankenbergse Havenfeesten Luc Wybouw INF 12' 66 72 75 71,0

15.35 8 Zolang er hoop is Johnny Debels & Johan Hantson INF 18' 71 75 78 74,7

16.38 9 De nieuwe Man Geert Gobert EMF 1' 2 2 2 2

16.39 10 Een sleutel voor alles Roger Horseele EMF 1' 1 1 1 1

16.42 11 Ukwamukela - Welkom Luc Wybouw INF 16' 69 73 72 71,3

17.00 12 Hoe verrassend filmen kan zijn Gilbert De Jonghe INF 5' 72 70 72 71,3

17.07 13 Rudi Pillen, de eeuwige leerling Roger Horseele INF 12' 72 74 75 73,7

17.21 14 Kinderdijk Erik Van Craeynest INF 7' 68 71 73 70,7

17.30 15 Baigneurs… een ras apart Frank Vermeersch & Norbert Van Zandweghe INF 9' 68 71 73 70,7

17.41 16 Inch Allah Frans Mertens SCE 4' 69 70 75 71,3

17.47 17 Dieren helpen vrienden Gilbert De Jonghe SCE 3' 65 70 71 68,7

17.52 18 Groot Zuienkerke en zijn erfgoed Gilbert De Jonghe INF 8' 66 68 72 68,7

18.02 19 Nanjing, de Yangtzerivier en het Mausoleum van Sun Yatsen Rosane Claerbout INF 5' 64 67 69 66,7

 



 

 

 

 

1. Gilbert De Jonghe      50 punten 

2. Erik Van Craeynest     41 punten 

Roger Horseele      41 punten 

3. Luc Wybouw      40 punten 

4. Norbert Van Zandweghe     38 punten 

5. Frank Vermeersch      36 punten 

6. Johan Hantson      35 punten 

7. Johnny Debels      30 punten 

8. Rosane Claerbout      29 punten 

Frans Mertens      29 punten 

Daniel Fockenier      29 punten 

9. Sylvia Van Droogenbroeck    27 punten 

10. Michel De Meulenaere     24 punten 

11. François Marreyt      23 punten 

12. Roland De Pauw      13 punten 

13. Annick Marreyt      12 punten 

14. Youssef El Fassi      11 punten 

 

Een proficiat aan de welverdiende winnaar Gilbert ! 

 

   De gouden camera 2017. 

 
 





Vakantiegroetjes 

Sonia en Daniel gingen naar Oostenrijk om volop te 

genieten van de natuur, de sneeuw en de après-ski ! 

 

 

 

Ginette en Gilbert bezochten het verre Peru met zijn 

archeologische schatten en cultuur. 


