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Juni 2019 

 

Op de laatste maand van het huidige werkjaar wil ik 
graag alle leden, zowel de filmende als de steunende 
danken voor hun blijvende inzet om de KCB nog 
steeds de uitstraling te geven die we de voorbije jaren 
mochten ervaren en dit niettegenstaande de veroude-
ring in de club. 

Ook de sponsors die het ons nog steeds mogelijk ma-
ken om dit maandblad verder te kunnen publiceren 
worden in naam van het bestuur van harte bedankt 
voor hun blijvende financiële steun. 

Na de twee laatste ledenvergaderingen gaat de riem 
er een beetje af. Sommigen zijn al op verlof geweest, 
anderen bereiden hun zomer vakantie voor. De came-
ra’s en toebehoren zoals batterijen, SD kaarten wor-
den op punt gezet voor een nieuwe film of de zomer-
opdracht. 

We komen nog eens samen eind juli en dan volgt een 
nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen.  

Ik wens u in naam van het bestuur een warme, leuke 
zomervakantie en spreken af op dinsdag 24 septem-
ber. 

Roger. 
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Programma 

Dinsdag  4 juni, 20.00 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
We herbeleven de beelden van de praktische proef van 5 mei laatstleden. 

 
Dinsdag 18 juni, 20.00 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 

Laatste ledenvergadering van dit werkjaar. 
 

Projectie van de daguitstap naar Heuvelland. 
Johnny heeft zoals de voorbije jaren de beelden gemonteerd en hem kennende 
zijn we zeer benieuwd om het resultaat te zien. Nodig vrienden en kennissen uit 
die aan de clubreis deelnamen. 

- Vrijdag 26 juli, 12.15 uur.  Zomersamenkomst. 
     Noteer nu al de datum.  
     Alle informatie volgt per afzonderlijke e-mail. 
 
- 24 augustus tot 31 augustus UNICA 2019 in Zeist Nederland 
     Alle info: https://unica2019.videofilmers.nl 
 
- Dinsdag 24 september  Eerste ledenvergadering van het werkjaar 2019/20. 
 
- Van 15 tot 17 november  Nab 2.0 Filmfest 2019 in Kruisem. 
 
 

-  -  -  -  -  -  -  - 
 
 
 

Interessante website voor de filmamateur: 
 

www.digitalmovie.nl 
 

AGENDA 

https://unica2019.videofilmers.nl/
http://www.digitalmovie.nl/




 

 

 

Voor vandaag was als speciale ledenvergadering de praktische proef gepland. 

 

Wanneer men iets organiseert, kan men met vele elementen vooraf rekening houden 

zoals de locatie, datum en uur van samenkomst enz. Er zijn nu eenmaal ook dingen 

waarmee men totaal geen rekening kan houden, zoals het weer. Aanvankelijk zag het 

er goed uit in het begin van de namiddag. Mooi stralend weertje: dat beloofde...  

 

Edoch... toen we goed en wel op het Bulskampveld aangekomen waren begon de lucht 

er meer en meer dreigend uit te zien en algauw verschenen de eerste regendruppels. 

We dachten: de buien en onweders die Frank Deboosere voorspelde, dat zal wel voor 

hier niet zijn! Maar née: we waren goed en wel gestart met de opnames of we kregen 

de eerste regen te verwerken. Gelukkig was de bui van korte duur en konden we aan 

de slag.  

 

Het Bulskampveld is een uitgestrekt prachtig natuurgebied, een oase van rust en 

groen. De aanwezige cineasten van de KCB, ons nieuw lid Germain en zijn eega 

incluis verspreidden zich langs alle kanten, de camera in aanslag. Zelfs Ivan die de 

camera van de voorzitter mocht hanteren was in zijn sas. 

 

De lucht was inmiddels volledig opengetrokken en konden we er met alle geweld tegen 

aan. Midden mijn opnamesessies kwam ik de voorzitter en Ivan tegen en toen zei 

Roger tegen me: “haast je want binnen een half uur gaat het weer regenen".  

Ik dacht: die overdrijft, maar in minder dan geen tijd begon het warempel weer te 

druppelen. Ik kon gelukkig bijtijds de kantine binnen vluchten om de vlaag te vermijden. 

Tot mijn grote verwondering waren enkele dames er al gezellig aan het keuvelen. De 

stemming in de cafetaria was duidelijk beter dan die erbuiten.  

 

Toen de intensiteit van de regen begon af te nemen, daagden de rest van de cineclub 

één voor één op. Ondanks het minder goede weer was de ambiance in het café 

optimaal.   

 

Al bij al, was het een leuke, interessante en aangename namiddag. We hebben ons 

voorgenomen het Bulskampveld opnieuw te bezoeken maar bij betere 

weersomstandigheden. 

 

      Reporter van dienst: Frank. 

 

 

Ledenvergadering donderdag 9 mei 2019. 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



Zoals gebruikelijk is het verzameling geblazen aan het stadhuis tegen 08.00 u. De koppen geteld: wij zijn 
dit jaar met zijn negenendertigen, minder dan gebruikelijk. De jaren eisen blijkbaar hun tol onder het 
trouwe publiek. Niet versagen dacht Frank en hij heeft de families Vermeersch-De Prest opgetrommeld 
om het verlies goed te maken. De bus van Albion Tours is stipt op tijd en de run op een geschikte zitplaats 
wordt ingezet. Het is nog even wachten op Eric voor een broodnodige sanitaire stop in het stadhuis. 
Gelukkig wonen daar nog vriendelijke mensen die ons binnenlaten!  

Onder een stralende zon vertrekken we met enige vertraging richting Heuvelland, met als bestemming 
Loker, waar we verwacht worden in het wijngoed d’ Hellekapelle. Tijdens de rit mogen we allen eens 
knipogen in Johan ’s camera, kwestie van wat beelden te verzamelen voor het nageslacht.  

Wij arriveren zoals voorzien om 09.30 u aan de wijnhoeve d’ Hellekappelle en worden er vergast op 
koffie naar believen en een lekkere croissant. De hoeve met bijgebouwen, werd gerestaureerd en inge-
richt als brasserie en B&B. Na het, - zeg maar late -, ontbijt krijgen we een rondleiding door een trotse 
uitbater Michel Dehem, die ons uitlegt hoe een hobby als wijnbouwer uitgroeide tot een passie.  

Tegen 11.00 uur is het opnieuw verzameling geblazen in de brasserie. We mogen er proeven van een 
glaasje rosé “Oranjetipje” en rood “Pinot Noir”. Het gamma bevat verder een rode “Chardonnay”, een 
mousserende wijn “Papillon” en een distillaat “Vintje” van 40°. Wel prijzig! Onze wijnboer kan, wegens 
kleinschaligheid, niet kan optornen tegen de wijnbouwgiganten elders ter wereld, maar probeert met 
een kwaliteitsproduct aan de bak te komen in de niche van Belgische wijnproevers.   
 

   

Het is inmiddels tijd om te gaan lunchen en we doen dit in de brasserie “Den Heksenstoel” gelegen op 
een boogscheut van d’Hellekapelle. We schuiven er aan tafel voor een bord soep gevolgd door gebrai-
seerde varkenswangetjes met groentemix en frietjes. Gaat er in als zoete koek, en wordt weggespoeld 
met een (paar) lekker streekbiertje(s). Ons Anita tart er de wetten van de zwaartekracht en neemt een 
duik na een misstap. Gelukkig zonder ernstig gevolg, afgezien van een pijnlijke gezwollen enkel.  

Na dit culinair zeer bevredigend intermezzo zetten we de trip verder richting Franse grens waar we in 
Nieuwkerke ‘t Kapelhof bezoeken, bedrijf dat gespecialiseerd is de teelt van oesterzwammen en shii-
take. Tevens wordt onder meer aan akkerbouw gedaan en worden er bio-kippen gekweekt. Liefhebbers 
van aardbeien komen er ook aan hun trekken.  

   

Van de boer krijgen wij tijdens de rondleiding een beklijvende uiteenzetting. Van de prijszetting van 
landbouwproducten, over de zeer dubieuze praktijken in de veilingketen ten nadele van de producent 



met name de boer, tot het gefoefel in de kwaliteit van de producten, … en dies meer. We ronden af met 
een bezoekje aan de hoevewinkel voor een portie oesterzwammen.  

Laatste bezoek leidt ons naar de artisanale bakkerij d’ Oventote in Dranouter. Voor sommigen onder 
ons bekend van een vorige passage. In deze artisanale bakkerij wordt het brood nog steeds op hout 
gebakken. We worden binnen geloodst in een tot “theaterzaaltje” omgebouwde garage en worden er 
vergast op een “blijspel”, met de bakkerin als zeer talentrijke actrice. Haar ludieke uitleg over het bak-
proces, doorspekt met tal van pikante zinspelingen is bij wijlen hilarisch. Zoals aangekondigd zullen we 
deze kranige dame niet gauw vergeten. Na het bezoek krijgen we nog een lekker rijsttaartje mee en 
wordt de bakkerij leeggekocht. Op naar … jawel, de volgende maaltijd.  

We schuiven weer aan tafel in de brasserie “Den Heksenstoel” voor een rijkelijk gevulde koude schotel 
(boerenkaas, gekookte hesp, paté met een mix van groenten) met een boerenstutte.   

Zo, dat was het dan. Tevreden en voldaan huiswaarts in de comfortabele bus van Albion Tours, genie-
tend van het voorbijschuivende landschap in de avondzon. Omstreeks 20.45 uur komt Blankenberge in 
zicht. Het is weer voorbij. We hebben ervan genoten. Het was gezellig en we verkeerden in aangenaam 
gezelschap.  

Verslaggever, 

Ivan De Leu. 
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Patrick De Klerck verjaart op 1 juni 

Nadine Boussemaere verjaart op 7 juni 

Willy Hoozee verjaart op 13 juni 

Ludo Legein verjaart op 15 juni  

Léon Hernou verjaart op 27 juni  

Rosane Claerbout verjaart op 14 juli 

Ginette De Ruyter verjaart op 23 juli 

René Boydens verjaart op 1 augustus 
  
Monique Van Craeynest verjaart op 5 augustus 
 
Jacqueline Louwagie verjaart op 11 augustus 

 
 

Hartelijke gelukwensen vanwege het bestuur. 
 

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

 

 

 

 

 
 
De eerste vergadering van het seizoen 2019-2020 (dinsdag 24 september) staat  
in het teken van de zomeropdracht. Hopelijk heeft iedereen dan nog het 
‘zomerse’ gevoel en wordt het een leuke manier op het nieuwe werkjaar te 
starten. 
 

Het onderwerp? Gewoon iets dat je op reis of hier in de streek gefilmd hebt, 
een feestje, een evenementje, een gezellige dag. De onderwerpen zijn overal 
te vinden; zet er een leuk muziekje onder, maak er een kort ‘spielereitje’ 
van, monteer het vlot en klaar is kees. 
 

Maak het niet te lang of saai, keep it simple en hou het vooral gezellig! 

 

 

De zomeropdracht. 

Verjaardagen 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



 

 

 

 

 

De Voorzitter herinnerde - bij de aanvang van de vergadering - eraan dat deze avond 

vooral filmkes "uit de oude doos" zouden vertoond worden. 

Een zevental cineasten waren hiervoor in hun archieven gedoken en hadden "iets" 

meegebracht. 

 

Vooraleer te starten stelde Johan voor om, naar analogie met andere vergaderingen, 

te starten met een korte praktische film We kregen: "tips voor gebruik van de 

GOPRO-camera". Aan de hand van enkele voorbeelden toonde de Engelssprekende 

cineast, hoe betere travellings, -pano's, -CU’s enz. kunnen worden gemaakt met dit 

razend populaire toestel. 

Hoewel we toch grotendeels de commentaar verstonden was het jammer dat er geen 

Nederlandstalige tekst voorhanden was. Misschien zal Johan er een Nederlandstalige 

versie van maken zodat de GoPro cineasten die leerrijke tips ten volle kunnen 

gebruiken. 

 

Op naar het onderwerp van de avond. 

Gilbert - de man van verre reizen - toonde ons een reportage "China" gedraaid in 2001. 

Je weet wel; de Chinese muur, Peking, Plein van de Hemelse Vrede enzoverder. 

Aan de hand van die beelden kon je zien dat Gilbert toen al de filmmicrobe te pakken 

had.  

 

Van Geert - de laureaat van het recente festival – kregen we "The Offshore 

experience", een reportage over diverse disciplines van surfen op zee.  

Héél interessant ook voor wie niet over een surfplank (groot- middel - of klein model) 

beschikt. 

 

Roger had in zijn archief een film van wijlen Hubert Van Bouwel gevonden: “: Hold Up", 

een rallyfilm van 1974. Om die film vertoonbaar te maken bewerkte Roger de film en 

voegde er een muziekje bij. We zagen veel - inmiddels overleden - cineclubleden zoals 

Hubert, Pol Jacqué, Yvonne en Rony. 

 

Vervolgens kwam ik aan de beurt met 2 filmkes: "Zeilen met de Starflyer ": een 

documentaire over een cruise met een zeilschip in de wateren van de Andamanzee 

(Thailand) en vervolgens een rallyfilm "Blind date" van 2003, met Rony in de hoofdrol. 

 

Tijd om onze penningmeester/barman wat werk te bezorgen want we waren dringend 

aan een verfrissing toe. En daarmee stopte het nog niet voor Luc, want na de pauze 

kwam hij aan de beurt met " L'Histoire Magloire" een detectiveverhaal alla Simenon. 

We zagen de 3 pisketeers Leslie, Jacky en Luc in een verhaal van vervalste Franse 

sterke drank tijdens de voorbije dioxinecrisis. Die film werd gemaakt tijdens hun bezoek 

aan de likeurstokerij Père Magloire in Frankrijk.  

Ledenvergadering dinsdag 21 mei 2019 



Luc toonde nadien nog een komisch filmke "Jolly Jumper" met Leslie, de wood be 

cowboy in de hoofdrol. 

 

Johnny kwam aan beurt met "Betrapt", een ralllyfilm van 2009 waarin we veel leden 

van de KCB zien acteren 'Rony, Jeannine, ikzelf, Monique, Rita en Johnny zelf.)  

Een verhaal van een op dieet geplaatste man die tijdens de afwezigheid van zijn vrouw 

wil gebruik maken om zijn dagelijks streng sla menu te veranderen in zijn "guilty 

pleasure", een reuze portie frieten met frikadellen. Hierin werd hij geholpen door een 

medeplichtige Jeannine. 

 

Als laatste vervolgde Johan met "Wegomlegging", een rallyfilm uit 1999: een komisch 

verhaal van een man die iets aan huis moet leveren maar door de verkeerde 

bewegwijzering veel te laat arriveert. 

 

Hij toonde ook nog "De Okkazie" een rallyfilm van 2009 met Rony en Roger. 

Een man denkt de koop van zijn leven (2e handscamera) te hebben gedaan maar het 

draait anders uit... 

 

Tenslotte werd een breifilm (1992/93) getoond.  

De rode draad in het verhaal was een muntstuk van 50 frank.  

Het bestuur heeft het voornemen in de komende jaren opnieuw dergelijke breifilm op 

stapel te zetten. Aan de hand van dit voorbeeld zien de cineasten die eraan zullen 

willen deelnemen, wat de essentie van zo een film is. 

 

Dat was het voor deze avond. 

Onnodig te zeggen dat bij die oude beelden héél veel gelachen werd. 

 

       Verslaggever van dienst: Frank. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Het weer deze avond, de avond van de projectie films "Praktische Proef" vertoonde 

veel gelijkenis met het weer dat we hadden tijdens de opnames in het Bulskampveld. 

Het water viel met bakken uit de lucht. Dat was misschien ook een van de redenen 

waarom er minder leden naar de ledenvergadering zijn gekomen. Maar ook omdat 

Rosane en Dedé op reis waren en Michel nog thuis herstellende is van zijn ongeval. 

We wensen hem veel beterschap! 
 

Een onschuldige vrouwenhand (voor zover dit bestaat) lootte Johan als eerste om zijn 

film te tonen." Normaal "wordt het beste altijd het laatst geserveerd, maar dit keer 

besliste het lot dat het andersom ook moet kunnen.  

Johan heeft een oog voor details als hij filmt en dat gekoppeld aan zijn montage talent. 

Hij kan zelfs een documentaire over koe vlaaien interessant maken, kortom: goeie 

opnames en mooi gemonteerd, prima film. 
 

Tweede in de rij was ik zelf maar de bescheidenheid gebiedt me geen commentaar te 

geven over eigen werk. 
 

Dus over naar de volgende cineast Gilbert. 

De "praktische proef" was blijkbaar de dag van de Go-Pro's en daar heeft Gilbert 

maximum van geprofiteerd. Hij nam zelfs risico's om de deugdelijkheid van zijn GoPro 

te bewijzen. Goeie scherpe beelden vanuit diverse standpunten en goed gemonteerd. 

Mag gezien worden, Gilbert! 
 

Ivan was de volgende. Je bent misschien verbaasd dit te lezen maar Ivan is ook aan 

het filmen geslagen. Een nobele cineast die onbekend wil blijven heeft hem zijn camera 

geleend en hem de montage mogelijkheden van Edius uiteengezet. Indien er een 

trofée voor collegialiteit zou bestaan, dan moet die beslist aan hem gegeven worden. 

Ivan heeft -als beginnend cineast- nog niet alle materiaal om te filmen en te monteren 

maar dat komt nog wel eens zijn nieuw appartement geïnstalleerd is! Hij heeft er wel 

voor gezorgd dat hij er een mooie studio heeft. We zagen dat hij over een fotografisch 

oog beschikt en dat is héél wat. Hij zal de knepen van het filmvak vlug onder de knieën 

hebben, daarvan ben ik overtuigd. Mooi filmke en rustig gemonteerd. 
 

Germain, weer een kersvers lid in spé, had een origineel scenario bedacht. 

Een dame loopt -zichtbaar in paniek- door het Bulskampveld op zoek naar haar "Prins". 

Tijdens die tocht toont Germain alle hoeken van het mooie terrein en gelukkig wordt 

het een happy end! Uiteindelijk, na héél wat zoeken, vindt het blonde wicht haar 

geliefde terug (haar echtgenoot uiteraard, of wie had je in gedachten??). 
 

Net voor de pauze was Luc aan beurt. Uiteraard mooie beelden (met Go Pro, maar 

ook met zijn HDV-camera). Goeie opnamehoeken en puik gemonteerd.  

Blijkbaar heeft Luc de goeie ogenblikken gekozen om te filmen want bij momenten was 

de lucht zonnig-blauw, en er was geen regen te bespeuren?!? 

Verslag ledenvergadering 4 juni 2019 



 

Het tweede deel begon met de film van Johnny. Hij werkte samen met zijn echtgenote 

Rita (de derde nieuwe filmer van de avond!) en dat gaf natuurlijk mooie resultaten. Wat 

me zeer verwonderde is, dat -overal waar Johnny filmde- de vogels aan het fluiten 

gingen. Ik ga deze zomer beslist weer eens naar het Bulskampveld, want ik wil die 

vogels ook eens "live" horen, want tijdens mijn opnames voor de PP heb geen enkele 

vogel gehoord! 
 

Dat was het dan voor de films van de Praktische Proef.  
 

Johnny had nog een toemaatje mee: "Weightless - Jean Baptiste Chandelier", een 

reportage van para-gliders, nu eens gefilmd door de parachutist zelf, dan door een 

camerateam.Ik weet niet voor wie ik het meest bewondering heb; voor de parachutist 

of voor het filmend team. Hoe dan ook: effenaf prachtig!  
 

Luc had ook een zelfgemaakt "afsluiterke" mee: "Tusschen de Piere en d'Estacade”, 

een reportage over het stormgeweld op zee, begin januari dit jaar 

Luc schuwde blijkbaar geen risico's. Hij filmde soms op gevaar van eigen leven (?)  

Bij momenten riep ik (in mijn gedachten): "Luc, past toch op! Straks hebben we zelfs 

geen penningmeester meer"!  

In alle ernst nu: het zijn prachtige beelden van de Pier, het Staketsel en het gehavend 

strand tijdens een "vliegende" storm. Gewoon indrukwekkend! 
 

Johan had, naar gewoonte, ook een paar afsluitertjes mee: "Bevergem Nederlands", 

een collage van bloopers uit het gekende feuilleton "Eigen Kweek" op de VRT. (met 

o.a. Maaike Cafmeyer). Heel komisch! 
 

Dat was het voor deze avond.  

We hebben veel gelachen en toen we de deur van de BIB achter ons dicht trokken 

was het al lang over met regenen. 
 

       Verslaggever van dienst: Frank. 

 

 

 

 

 
 





VAKANTIEGROETJES 

Onze twee globetrotters, Daniel en Gilbert stuurden ons elk een kaartje uit hun respectievelijke 

vakantieoorden. 

Sonia en Daniel bezochten opnieuw Noorwegen, een land die voor hen geen geheimen meer 

mag hebben. 

Ginette en Gilbert trokken naar Armenië, en dit waarschijnlijk op aanraden van een ander lid of 

moesten ze er iets ophalen? 

In ieder geval kijken we al uit naar hun reisfilm. Naar het schijnt hebben ze elk meer dan 8 uur 

film opgenomen!   


