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Met de steun van: 

 

 

Het Bestuur van de Koninklijke Cineclub 

Blankenberge vzw  wenst u en uw dierbaren 

een spetterend en gezond 2019. 

Zij nodigen u van harte uit op hun 63ste 

clubfestival dat plaatsvindt op zondag 

17 maart 2019 om 14.00 uur in  

het CC Casino te Blankenberge. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

Dinsdag   8 januari 2019, 2000 u. Ledenvergadering in het lokaal. 
 
Dinsdag 22 januari 2019, 2000 u. Ledenvergadering in het lokaal. 
 
Beide vergaderingen staan in het teken van het komende clubfestival. 
 
Na de inleidende technische filmpjes van onze Nederlandse dametjes, kijken we vol 
spanning uit naar de voorprojecties voor het festival.  
 
Nadien is er ruimte voor de een ‘vrije projectie’ en Johan sluit af met enkele originele 
afsluitertjes. 
 
 

 
- Zaterdag 26 januari   Filmwedstrijd Kon. Brugse Amateur Cineasten 
     Zaal Daverloo, Brugge. Info: www.kbac.be 
 

- Zaterdag 2 februari   Clubfestival Kon. Ciné Club Waregem 
CC. De Schakel, Waregem. 
Info:  www.koninklijkecineclubwaregem.be 
 

- Dinsdag 5 februari   Ledenvergadering in het lokaal. 
 
- Zondag 10 februari   Clubfestival Impuls Kortrijk,  
     CC Spoor, Harelbeke. Info: www.videoclubimpuls.be 
 
- Dinsdag 19 februari  Ledenvergadering in het lokaal. 
 
- Vrijdag 1 maart   Filmfestival Cinypra Ieper 
     Info: www.cinypra.be 
 

- Van 2 tot10 maart   Carnaval te Blankenberge 
 
- Zaterdag 9 maart   Filmfestival Spectrum Oostkamp. 
     Info: www.spectrumoostkamp.be 
 

- Zondag 17 maart   Clubfestival Kon. Cineclub Blankenberge (KCB) 
     Casino Blankenberge. 
 

AGENDA. 

http://www.kbac.be/
http://www.koninklijkecineclubwaregem.be/
http://www.videoclubimpuls.be/
http://www.cinypra.be/
http://www.spectrumoostkamp.be/


 

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: 

 

40 



 

Claudine Pauwels  verjaart op 1 januari  

Daniel Fockenier  verjaart op 5 januari 

Luc Wybouw   verjaart op 20 januari 

William De Breuck  verjaart op 30 januari 

Liliane Feys   verjaart op 1 februari 

Georgette Brak  verjaart op 3 februari 

 

HARTELIJKE GELUKWENSEN VAN HET BESTUUR. 

 

 

 

 

 

INFO & RESERVATIE  Cultuurcentrum: Tel. 050 636 600 
cultuur@blankenberge.be - www.blankenberge.be/cultuur 

  

Info & ticketbalie: Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge 

 

Cultuur te Blankenberge 

 

mailto:cultuur@blankenberge.be
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Bij het binnenkomen van het lokaal werd ik meteen met verstomming geslagen bij het zien 

van al die flightcases. (dit zijn versterkte koffers waarin men waardevol materiaal kan in 

opbergen). Onze gast van vanavond was volop bezig met het uitstallen van meerdere drones 

en gimbals + alle nodige accessoires. Het was precies een half uitstalraam van een winkel. 
 

Zo mochten we Bart De Coninck verwelkomen voor een uiteenzetting en het werken met 

gimbals alsook voor alles wat met drones te maken heeft. 

In feite heeft Bart de microbe erg te pakken want zijn passie is een uit de hand gelopen hobby. 

Naast zijn hoofdberoep als informaticus heeft hij nog een bijberoep als lucht fotografie en 

lucht cinematografie. Zo kan je op Vimeo tal van filmpjes bekijken onder de naam van 

BlueSky Stream.   https://vimeo.com/user57159027 
 

Om bewegende beelden te maken die heel vloeiend zijn heeft men hiervoor een gimbal nodig. 

Een aantal jaren geleden gebruikte men hiervoor een passief toestel. De zogezegde steadycam 

waar de camera op een arm gemonteerd werd en gewichten het geheel uitbalanceerden.  

Tegenwoordig is er de actieve gimbal waarbij 3 à 4 motoren de camera stabiel houden. De 

camera die hierbij gebruikt wordt is een fototoestel zonder spiegel, een zogenaamde ‘systeem’ 

camera met een vervangbare lens en dit best met een autofocus groothoeklens. Het gewicht 

van de gimbal en camera houdt men zo laag mogelijk. Om een op en neergaande beweging bij 

het lopen zo klein mogelijk te houden is een vierde motor nodig. Wanneer men echter een 

persoon volgt zal dit probleem minder zichtbaar zijn. Op de console heeft men een start stop 

voor opname en zijn pan en tilt bewegingen mogelijk. Ook een quick release systeem is 

handig om de batterij van de camera gemakkelijk te vervangen. Best is om te filmen bij een 

maximum framerate van 60 f/s in verband met de lichtgevoeligheid. De voornaamste merken  

zijn Ronin, DJI en Pilot en schommelen in prijs tussen € 700en € 1100. 

Zo waren we toe aan een verdiende pauze met de nodige natjes. 
 

Het tweede deel van de avond stond in het teken van luchtvideografie. De laatste 3 jaar is de 

opkomst van de drone spectaculair gestegen. Echter is de Belgische wetgeving hieromtrent 

niet van de poes. Zo mag men voor vrijetijdsgebruik uitsluitend vliegen op privéterrein met 

een toestel lichter dan 1 kg en met vlieghoogte kleiner dan 10 meter.  

Het ‘binnen’ vliegen mag maar hiervoor moet men verzekerd zijn. Wanneer men echter op 

openbaar domein wil vliegen met een vlieghoogte van minder dan 45 meter en een toestel van 

minder dan 5 kg is een brevet klasse 2 nodig. Dit houdt een theoretisch en praktisch examen 

in. Kostprijs € 590 (excl. BTW) Men moet minstens 50 meter verwijderd blijven van dieren, 

personen en gebouwen. Ook moet de drone geregistreerd zijn. 

Langs de Belgische kust is er slechts een heel klein deel waar gevlogen mag worden vanwege 

de luchthavens en havens. De zones waar men niet mag vliegen worden 'no-fly zones' 

genoemd. Te vinden op speciale kaarten via het internet. Een drone van boven de 5 kg valt 

onder klasse 1. Hiervoor is de wetgeving nog strenger en moet men minstens 80% op alle 

vakken halen. De kostprijs hiervan is € 2400 (excl. BTW) 

Meestal vliegt men op gps-satellieten die de drone stabiel in de lucht houden. Op de zon heeft 

men soms 'zonnestormen' die het gps-signaal kunnen verstoren. Met een app kan men deze K-

index raadplegen. Wanneer deze waarden te hoog zijn is er kans dat de drone uit het niets 

oncontroleerbaar wegvliegt, wat men een 'fly away ' noemt.  

Een mini drone is volgens Bart de beste leerschool. Wanneer men dit goed onder de knie heeft 

kan met alle drones vliegen. 
 

Als afsluiter van de avond werden enkele mooie producties getoond, waaronder Bel' Lumière, 

Stratevaria, de bloemencorso en andere. In zijn montage gebruikt hij meestal een overvloeier 

als beeldovergang. Enkele leden vonden dat een cut-cut na een vast beeld een beter alternatief 

zou zijn. De film wordt daardoor dynamischer en vlotter. 
 

Al bij al een zeer, zeer boeiende avond. Bedankt en proficiat Bart!   Johan. 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



 

Op zondag 17 maart 2019, om 14.00 uur in het CC Casino, verwachten wij al de leden 
met hun familie, kennissen en sympathisanten op het jaarlijkse clubfestival, waar de 
films vertoond worden die dit werkjaar verwezenlijkt werden.  

Reglement 

1. De wedstrijd staat open voor alle filmproducties van de leden die in orde zijn 
met hun lidgeld. leder lid mag meerdere films inschrijven. 

2. Alle deelnemende films moeten afgewerkt zijn met: 
- het KCB embleem, met bijhorend indicatief (*); 
- een titel en klank. 

3. De films moeten vooraf in de club vertoond zijn, in een min of meer afgewerkte 

versie. 

4. Alle genres zijn toegelaten, maar het bestuur kan beslissen om films die 
bepaalde grenzen overschrijden pas toe te laten na een herbewerking. 

5. De films worden overgezet in functie van de projectie. Ze moeten uiterlijk op de 
ledenvergadering van 19 februari 2019 in het bezit zijn van de materiaalmeester.   
Er is een verplichting om minimum 5 seconden 'zwart' vóór het logo en na het 
einde van de film te plaatsen. 

6. De films worden op 9 maart beoordeeld door een onafhankelijke jury. De jury 
bepaalt de laureaat en de speciale prijzen volgens categorie. De uitslagen 
worden onder verzegelde enveloppes bewaard en pas bekend gemaakt na de 
projectie van de laatste film op het festival. 

7. De inschrijvingen zijn gratis en gebeuren uitsluitend met de speciale inschrijvings-
formulieren. Op dit formulier dient de film kort uitgelegd te worden als tekst voor 
het programmaboekje. De formulieren moeten uiterlijk op de ledenvergadering van 
dinsdag 5 februari 2019 worden ingediend. 

8. Sabam: Iedere cineast is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de 
muziek op zijn film. De ingevulde en ondertekende cue-sheets, moeten volgens 
de richtlijnen van NAB 2.0 vooraf afgegeven worden aan de secretaris. 

9. De projectievolgorde wordt door het bestuur bepaald op woensdag 27 februari 2019. 
De deelnemers zijn vrij om op de timing aanwezig te zijn. 

10. Een film mag niet deelnemen aan een festival of wedstrijd in een andere filmclub. 
 

11. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. 
Onvoorziene gevallen worden door het bestuur beslecht. 

* * * * * * *  

(*)  Voor bepaalde films, bvb. 1 minuutfilm, of waar de aard van de film hierom vraagt, kan 

van het bewegend embleem afgeweken worden, mits akkoord van het bestuur. 

Reglement Clubfestival 2019. 



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

Tel. 050 54 53 35 - Fax 050 54 57 88 
www.degoedendag.be -  Email: info@degoedendag.be 
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De voorzitter begon de vergadering met het warm maken van de leden wat betreft het filmen 

van Bel' Lumière. Het zijn de verklede personen die het liefst in close-up gefilmd worden. 

 

De twee Hollandse dames van het YouTube kanaal "De videomakers” openden de avond met 

hun filmtips. Deze maal ging het om "reisfilms maken" en "wat is witbalans". 

 

Erik vertoonde zijn ‘eerste versie' wedstrijdfilm "Terug naar...de Middeleeuwen". Het laatste 

weekend van juli wordt op het domein van Raversyde een Middeleeuws weekend 

georganiseerd. Zo worden de Middeleeuwen terug tot leven gebracht met levensechte 

riddertornooien, boogschutterswedstrijden, oude ambachten, muziek en dans. Al bij al een 

boeiende film, echter opletten voor de springers in beeld die met insertbeelden kunnen 

opgelost worden. De rechterbovenhoek van de zonnekap was een aantal maal in beeld. 

Met layouter van EDIUS is dit te corrigeren. De stem een twee à drietal seconden starten na 

het KCB-logo. Best de zwaardgevechten wat inkorten. 

 

Rosane en Frank vervolgden met hun 1minuutfilm "Het toilet". De opnames gebeurden in het 

toilet van de kelder van de bibliotheek. De akoestiek laat er te wensen over door de kale 

muren waardoor de verstaanbaarheid van de acteurs niet goed is. Het ware beter geweest om 

de wc-deur open te laten tijdens de opnames. Hier is het nogmaals bewezen dat niet alleen het 

beeld van belang is. Een boompole met hierop een microfoon die zo dicht mogelijk bij de 

acteur geplaatst wordt zou de audio een heel stuk beter maken. Het idee van de film is zeer 

goed. 

 

Gilbert toonde ons zijn filmpje over zijn laatste bezoek in Ierland waar hij het 800 jaar oude 

King John's Castle in Limerick bezocht. Daarvoor gebruikte hij zijn laatste aanwinst de 

'GoPro Hero7 black' waarmee hij naar hartenlust experimenteerde in en om het kasteel.  

In het museum aldaar vlogen we in versneld tempo door alle gangen.  

 

"Met de ING-vriendenkring naar...De Elzas en De Vogezen" van Luc was de volgende film in 

de rij. Het betreft een 4-daagse busreis naar De Elzas en De Vogezen, ingericht door de 

vriendenkring van de gepensioneerden van de ING. Het eerste middagmaal is in Bascharage 

in Luxemburg. Dan een bezoek aan Confiserie des Hautes Vosges in Plainfaing: ouderwetse 

productie van de echte snoepjes uit de Vogezen waarbij heel wat handwerk aan te pas komt. 

Bezoek aan Cité de l‘automobile-collection Schlumpf te Mulhouse; het grootste 

automobielmuseum ter wereld. En om af te sluiten een wijndegustatie bij Bruno Herz te 

Eguisheim. 

 

De tweede film van Gilbert was er één uit 2004, hier maakte hij een groepsreis naar 

Sulawesie, een Indonesisch eiland. Sommigen vonden het wat luguber met de traditionele 

graven en doodshoofden, maar het leven en de eeuwenoude tradities van de Torajas en hun 

woningen doen ons toch beseffen dat we het hier zo slecht niet hebben.  

 

De afsluiter kwam van Roger en Norbert. Beiden maakten opnames van "Arthur Naeyaert, 

men ziele, mien zieer en mien verzet". We zagen de muzikale intermezzo's van een monoloog 

van een waargebeurd verhaal van Arthur Naeyaert verzetsstrijder tijdens W.O. 1, gebracht 

door Ignace Goethals in de Sint-Amanduskerk te Uitkerke. 

 

Johan. 

 

 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 

 
 
 

 

Het 1e NAB2.0 Filmfest dat op 7-8-9 december 2018 gehouden werd te Kruisem was 
een succes over de ganse lijn. Een mooie locatie met ruime parking, zeer veel films, 
een goede projectie, een leuke sfeer, lekkere middagmalen en veel publiek.  
Het hoofddoel van Nab 2.0, de filmmaker een podium geven werd hier ruim bereikt.  
 

We geven hieronder de uitslag van dit evenement: 
 

Winnaar verhaallijn 
Tranen van passie of tragedie?  Dirk-Sabine Gryson-Jacob  Impuls Kortrijk 
 

Winnaar fotografie 
Opgetuigd, opgetogen  Kurt Mariën,     Westkust Koksijde 

Thomas Vander Bruggen 
Winnaar montage 
Utah – The power of nature Marc De Donder   Videoclub Dilbeek 
 

Winnaar klankband 
Zwarte Roos    Franky Van Daele   Impuls Kortrijk 
 

Winnaar sociaal aspect  
Voor een handvol roepia’s  Jean-Paul Grauwels  Beverse Filmclub 
 

Winnaar één minuut films  
Lekker    Kaatje Desramault   Impuls Kortrijk 
 

Algemene laureaat   
Maidan, demonen aan de Dnepr  Ronny Claus   Impuls Kortrijk 
 
Een proficiat aan de organisatie en de winnaars ! 
 
 
 

 

 
 
 
Op 20 december 2018 werd 
onze materiaalmeester Johan 
de fiere grootvader van zijn  
eerste kleindochter Isé.  
 
De KCB wenst de ouders, 
de grootouders en de 
overgrootouders een  
hartelijk proficiat. 
 

 
Uitslag filmfest 2018. 

Familiaal. 

  





Vakantiegroetjes 

Op de valreep zat er in de bus nog een mooi nieuwjaarskaartje uit Hongarije van 

onze wereldreizigers Liliane en Norbert. 

Op 4 december kregen we het bezoek van Bart De Coninck. Hij leerde ons ‘drone 

vliegen’ en ‘gimballen’.  

Wie die fles onder rechts meegenomen heeft blijkt nog steeds een raadsel te zijn. 

Met dank aan François voor de foto. 


