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Agenda vtbKultuur video Beveren 
Dinsdag, 06 Maart 2018 om 20.00 uur: Clubvergadering 

Mediazaal CC Ter Vesten.                                                                      

Foto’s bij het filmen: het inscannen, rechten om foto’s te gebruiken van 

het internet en gebruik van foto’s in een filmproject.                     

Lesgever: Marc Wijns. 

Donderdag, 08 maart 2018 om 20.00 uur: Gastprojectie door 

VTBKultuur Video Beveren bij de Beverse Filmclub. 

 

TITEL FILM     NAAM MAKER    DUUR 

DE VRIENDELIJKE REUS   LUDO MAES    12 min 

FOREPAW     FRANK POLET    10 min 

BELLE EPOQUE    DANIEL THOEN     09 min 

VAART WEL EN TOT LATERS    RAF DE MUNCK   14 min 

DOEL, HET VERLOREN DORP   MICHEL DE SPIEGELEER   

      RAF DE MUNCK   20 min 

RUSLAND     FERDINAND PEETERS   18 min 

NACHTWACHT    MARC WIJNS     15 min  

 

Zondag, 18 Maart 2018 om 15.00 uur.                              

GALAPROJECTIE IN HET CULTUREEL CENTRUM  

“Ter Vesten” – GRAVENPLEIN, BEVEREN-WAAS. 

WIJ GENIETEN VAN DE NIEUWSTE REALISATIES 

VAN ONZE LEDEN IN GROOTPROJECTIE. 

 

Dinsdag, 20 Maart 2018 om 20.00 uur: Clubvergadering 

Mediazaal CC Ter Vesten.                                                                    

1) Nabeschouwing gastprojectie van 08 maart 2018 bij Beverse Filmclub 

en Gala van 18 maart 2018.                                                                

2) Commentaar bij de film. Lesgever: Raf De Munck.                                            



Zondag, 25 Maart 2018: Daguitstap Boeiend mijnerfgoed 

Genk: Knipoogdag vtbKultuur Beveren.                                                                                                                                                             

Genk verwent! Boeiend mijnerfgoed, ongerepte natuur, vernieuwende cultuur- 

en  kunstprojecten, multicultureel smullen. De jongste stad van België heeft het 

allemaal. Voormiddag: vertrek om 8.00 uur met luxe autocar aan het 

politiebureel. Bezoek aan de Turkse moskee Sledderlo. Wij trekken onze 

schoenen uit en bezoeken de  weidse gebedsruimte: 1200 m2 kleurrijk tapijt, 

een serene architectuur en een  indrukwekkend spreekgestoelte Om 12.00 uur 

genieten wij van een heerlijke maaltijd. Van 14 tot 18.00 uur: bezoek aan de    

C-mine van Winterslag. Bezoek aan de Vennestraat: een multiculturele wereld 

van Italië, Turkije en  Griekenland. Bezoek aan het centrum van Genk met zijn 

indrukwekkende bibliotheek, het  Botta gebouw enz. Wij sluiten af met een 

muzikale animatie. Om 18.00 uur vertrek autobus naar Beveren. Prijs: leden 

€40, niet leden €45, all in: bus, gidsen, inkomgelden, middagmaal, animatie  

enz.  Nu inschrijven: via raf.demunck@skynet.be  Te betalen op rekening nr. 

vtbKultuur Beveren: BE65 0001 5589 8396 

Dinsdag, 03 April 2018 om 20.00 uur: Clubvergadering 

Mediazaal CC Ter Vesten.                                                                       

2 films van de clubselectie worden bekeken en grondig besproken. 

Maandag, 09 April 2018 om 20.00 uur: Cursus Adobe beginners (1) 

Polyzaal 2 en 3 CC Ter Vesten.                                                       

Cursus is toegankelijk voor leden en niet-leden. Iedereen van harte 

welkom zowel beginners als reeds gebruikers die een opfrissing over het 

gebruik van adobe wensen. 

Maandag, 16 April 2018 om 19u30: Bestuursvergadering in het 

Gildenhuis 19u30. 

Dinsdag, 17 April 2018 om 20.00 uur: Clubvergadering 

Mediazaal CC Ter Vesten.                                                           

Gastprojectie door filmclub Close-up Sint-Niklaas. 

Maandag, 23 April 2018 om 20.00 uur: Cursus Adobe beginners (2) 

Polyzaal 2 en 3 CC Ter Vesten.                                                            

Zie programma van 09 april 2018. 

Vrijdag 27, Zaterdag 28 en Zondag  29 April:                                                        

Opnames voor “Resoluut”.  

Maandag, 30 April 2018 om 20.00 uur: Cursus Adobe beginners (3) 

Polyzaal 2 en 3 CC Ter Vesten.                                                            

Zie programma van 09 april 2018. 
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Dinsdag, 02 Mei 2018 om 20.00 uur: Clubvergadering 

Polyzaal 2 en 3 CC Ter Vesten.                                                          

We bekijken de resultaten van onze filmopdracht : Stadsfilm.                                                           

 

Op alle vergaderingen is iedereen van        

harte welkom ook niet-clubleden.    

    

               



 

           

 

GEBROEDERS DE RYCKE  BOUWMATERIALEN                                           

Vesten 57-59  9120 Beveren  

Alle bouwmaterialen - Tel.: 03/750.99.20 Fax.: 03/755.05.24       

E-mail: info@derycke.be                                                                    

Openingsuren: 7.00u - 18.00u, zat. 8.00u - 12.00u. 

mailto:info@derycke.be


Resterende clubavonden 2018. 

Mei  2018  : woensdag 2 (Polyzaal 2en 3) en dinsdag 15 en 29                                    

Juni 2018  : dinsdag   12 en 26 

Video montage met PC Adobe - 2018 -              

aanvang 20 uur - Poly 2 - CC TER VESTEN 

Mei : maandag 7   -   Juni : dinsdag 19 

 

VtbKultuur Video Beveren richt een cursus 

PC montage Adobe voor beginners in op 

volgende data :                                            

Ma 09 , Ma 23 en Ma 30 april  2018 in CC Ter 

Vesten, polyzaal  2 en 3, van  20u tot 22u.        

Iedereen van harte welkom ook niet-

clubleden. 

 

Belangrijke data in 2019 :  

Zondag 17 Februari : CLUBSELECTIE.   

 

 



Efveebee lasjes overzicht van wat voorbij is… 

Dinsdag 09 januari 2018 : Eerste vergadering in het nieuwe jaar. De 

voorzitter wenste de leden en hun familie een gezond en voorspoedig 

nieuwjaar toe. Tevens wenste hij iedereen veel aangename uren met het 

uitoefenen van hun filmhobby. In aanloop naar de clubselectie toe liet Raf 

De Munck zijn zo goed als afgewerkte film “Rare Vogels” zien, Ferdinand 

Peeters nam ons in zijn film mee naar  “Sint-Petersburg” en Ludo Maes 

toonde ons zijn film “Malta, klein eiland grootse geschiedenis”. Drie 

producties die goed in de smaak vielen bij de aanwezige leden en die mits 

enkele aanpassingen heel goede resultaten zullen halen. 

Dinsdag 23 januari 2018 :                                                                           

1) Het lidgeld voor het lopende werkjaar bedraagt Euro 45,- voor de 

clubleden en Euro 15,- voor de steunende leden.                                                

2) De verzekering voor de clubleden werd in orde gebracht bij het CVB 

evenals de Sabamrechten voor de filmmakers.                                      

3) Hoe geraak ik op google drive ?  Er werd nog eens het gebruik van 

google drive uitgelegd.                                                                        

4) Albert Turf gaf een voorprojectie van zijn film “Texel”. Mooie 

toeristische film die in de smaak viel bij de kijkers.                                

5) Als afsluiter van de avond kregen we nog een voorprojectie van een 

film in wording van Frank Polet nl. “ Klondike goldrush”. 

Dinsdag 06 februari 2018:                                                                  

Een laatste gelegenheid om van de voorprojectie naar de clubselectie toe 

gebruik te maken. Frank Polet met “In het spoor van de Klondike 

goldrush”, Michel Van Cauteren met “Nieuwpoort ku(n)ststad”, Marc Wijns 

met “Zij die de wereld veranderden”, Hans Baeselen met “De Palingbeek” 

en Daniël Thoen met “Planckendaellego” verzorgden een meer dan 

avondvullend programma. Met hier en daar voorstellen tot verbetering of 

aanpassing gingen zij op weg naar de clubselectie. 

Zondag 11 februari 2018:  Clubselectie: om 14 uur gingen wij van start 

met de verwelkoming en voorstelling van de jury. De voorzitter was zoals 

naar gewoonte Urbain Appeltans. Hij zorgde voor twee voor ons 

spiksplinternieuwe juryleden. 1) Leo Janssen: naast de functie als 

administratief medewerker CM (Turnhout) heeft hij een grote passie voor 

filmen en reizen. Een reis is pas volledig af als er nadien ook een reisfilm 

over gemaakt wordt. In 2014 werd er een cursus jureren voor             

niet-professionele cineasten gevolgd en was hij met grote onderscheiding 

geslaagd. 2) Patrick Brouwers: Zeer goede jonge cineast tevens jurylid 

komend uit het verre Maastricht-Nederland.                                        



Om 14 uur gingen we van start en omstreeks 18u30 à 19.00 uur kregen 

we het hieronder vermelde resultaat. 

 

UITSLAG CLUBSELECTIE 2018  

  

 

Speciale nominaties waren voor : 

- Montage : Tempo presto Funchal Madeira van Albert Turf 

- Fotografie : Texel een eiland van ruimte en rust van Albert Turf 

- Audio : Wandelen door het leven van een kartoenist van Raf       

Wouters 

- Verhaal : Malta, klein eiland grootse geschiedenis van Ludo Maes 

Weer een prachtige clubselectie met dank en proficiat aan alle deelnemers 

en een dubbele proficiat aan de winnaar en de genomineerden. Dank aan 

de 3 juryleden die toch weer zoveel uren hun hersenen gepijnigd hebben 

om tot dit resultaat te komen want zonder deze 3 personen was er geen 

clubselectie. En met de gedachte meedoen is belangrijker dan winnen, 

kijken wij weeral uit naar de volgende clubselectie die plaats heeft op 17 

februari 2018. 

 



De clubselectie in beeld.    

Sfeerbeelden tijdens de clubselectie 

 

  

  

  

   



                               

De jury is teruggekeerd na de beraadslaging over het resultaat 

van de clubselectie en gaat eerst over tot bekendmaking van de 

nominaties waarbij de winnaars een boek mochten ontvangen 

geschonken door de gemeente Beveren-Waas. 

   

                                  

   

Goede montage Albert Turf                Goede audiolaag Raf Wouters         

met “Tempo presto”.                         met “Wandelen door…”.   



   

Goede verhaallijn Ludo Maes             Goede fotografie Albert Turf         

met “Malta, klein eiland…”                 met “Texel…”. 

 

Bekendmaking van de uitslag clubselectie 2018 waarbij iedere 

deelnemer een usb-stick in ontvangst mocht nemen. 

 

   

Michel Van Cauteren (Brons+)      Albert Turf (2x zilver) 

 

   

Hans Baeselen (Zilver)                    Raf Wouters (Zilver)               



   

Raf De Munck (Zilver)                      Ferdinand Peeters (Zilver+) 

    

Marc Wijns (Zilver+)                          Ludo Maes (Zilver+) 

                            

                           Frank Polet (Goud) 

 

De winnaar Frank Polet kreeg de trofee Urbain Appeltans en een 

boek geschonken door de gemeente Beveren-Waas. 

     



                                                                                                                                   

           

                                     

                             
de genomineerden en de winnaar v.l.n.r. Albert Turf,                           

Raf Wouters, Ludo Maes en Frank Polet 



 

Tot slot nam Urbain Appeltans (voorzitter jury) het woord en richtte zich 

tot het bestuur, leden en sympathisanten van VtbKultuur video Beveren. 

Hij bedankte voor de goede organisatie en wenste de deelnemers van de 

clubselectie nog veel succes toe bij het verder uitoefenen van hun hobby 

en eveneens een dikke proficiat ongeacht de uitslag. Daarna dankte onze 

voorzitter, Marc Wijns, de jury voor hun prachtige werk, namelijk de vele 

uren film kijken en het uiteindelijk beoordelen hiervan. Hij wenste hen een 

goede en veilige thuiskomst en overhandigde hen een opkikkertje. 

  

   

 

   

 

                             



                                              

 

                         

 

Zondag 18 februari 2018 : Wij zaten met onze voeten onder tafel ter 

gelegenheid van het Clubfeest in het Hof van Keulen te Kallo. Lekker eten 

en een aangename babbel maakte er een gezellige namiddag van.  

Clubfeest in beeld:                



                                                     

  

  

  

  



  

 

  

 

   

                                                                      

Dinsdag 20 februari 2018:    Er waren nogal wat zieken en leden die 

zich lieten verontschuldigen. Het enige punt op de agenda: de terugblik op 

de clubselectie.  Men kwam tot volgende vaststellingen: - dat er een hele 

stap voorwaarts gezet werd in de kwaliteit van de film – dat de 

cameraopnames en montages ervan zeer goed waren – dat de audio heel 

verzorgd was – dat er nog iets meer aan een goed verhaal gewerkt mag 

worden – dat de sfeerfilm iets meer link naar de werkelijkheid mag 

hebben en dat er misschien ook iets meer kleurcorrectie naar de 

beeldbewerking toe mag gebeuren. Als slot van deze avond keken we nog 

eens naar de winnende productie van Frank Polet.   

 



BESTUUR EN LEDEN VAN VTBKULTUUR 

VIDEO BEVEREN NODIGEN JULLIE UIT OM 

TE KOMEN KIJKEN NAAR EN TE GENIETEN 

VAN DE LAATSTE NIEUWE PRODUCTIES VAN 

HUN LEDEN.                                                           

            


