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November 2019 

 

De eerste twee maanden van het nieuwe werkjaar zijn 
niet ongemerkt voorbij gegaan. 

De zomeropdracht werd door bijna alle filmende leden  
met groot succes opgevolgd. Men kreeg de indruk dat   
velen blij waren dat de zomer voorbij was en dat ze er 
weer konden ‘invliegen’. 

Verder mochten we al enkele nieuwe producties zien  
en hopen we dat de technische avond wat bijgebracht 
heeft. 

November, de maand waar we traditioneel een club of 
een opmerkelijke cineast(e) uitnodigen, ontvangt dit 
jaar een uitzonderlijk talent die haar eerste filmstap-
pen bij de KCB leerde.  

Op de tweede ledenvergadering herbeleven we de 
bloemencorso en enkele nieuwe realisaties van de 
leden. 

We blijven benieuwd. 

Roger. 
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Programma 

Dinsdag 5 november, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
We ontvangen vanavond als ‘filmgast’ Kaatje Desramault van filmclub Impuls te 
Kortrijk. Kaatje, voor velen geen onbekende, was altijd gepassioneerd door computer 
en film. Toen ze nog in Wenduine woonde is ze enkele jaren lid geweest van onze 
club, tot ze naar Brugge verhuisde. Daarna, met haar huidige partner Ian, werd ze lid 
te Kortrijk. Haar filmwerk in één woord omschrijven is moeilijk. Rustige, kleurrijke en 
zeer verzorgde verfijnde poëtisch geïnspireerde films tot heuse scenariofilms en één 
minuutfilms kenmerken haar talent.  
Wat vooral opvalt is dat alle producties tot in de details afgewerkt zijn met een 
uitzonderlijke titel, beeld en camerawerk.  Een avond om niet te missen.  
 
Ze vertoont het volgende programma: 
 
Filmrally (uit de oude doos - april 2005) “Gelukt”     5 min. 

Kleinkunst Febedecember (2007)       2 min. 

Droomflitsen in realiteit (2011)        4 min. 

Nieuwe Adem januari (2014)        7 min 

De bank (2014)          1 min 

Tooghangers januari (2014)        1 min 

De natuur kent het grote geheim en glimlacht (2014)      8 min 

K trolle (2017)          1 min 

Kunstenaar (2017)          1 min 

Kleuren Symfonie (2014)         7 min. 

Christophe (2016)        13 min 

Lekker (2019)          1 min. 

Mude  (2019)          6 min. 

De man in de rij (2018)         9 min. 

Zen Zeeland         11 min 

Magische sprookjes  (2018)        3 min. 

Ik ben (2017)        18 min 

 
 
 
Dinsdag 19 november, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
De avond start met de projectie van de Blankenbergse bloemencorso van eind 
augustus. Daarna volgt een vrije projectie om klassiek te eindigen met enkele 
afsluitertjes. 
 





 
 

Nadat de voorzitter iedereen had verwelkomd en de geblesseerden nog een verder herstel 
had toegewenst, kwam hij met het goede nieuws dat de 1ste drink van de club kwam. De 
tweede zou pas op 1 januari 2020 plaatsvinden. Intussen waren de ons al gekende dames 
aan het woord, hoewel er soms niet veel ervan te begrijpen was. 
In ieder geval weten we nu hoe het zit met de as tijdens het filmen, wat wel en niet mag, aan 
de hand van enkele voorbeelden. Voor de voetballiefhebbers was het volgens de voorzitter 
gemakkelijk te begrijpen. 
 

Intussen had Johan door een onschuldige hand zijn eigen filmpje eerst laten trekken, wat 
resulteerde dat we het beste eerst kregen, zoals we van Johan gewend zijn. Het betreft “Een 
jaar op het veld”. Wat niet geheel klopt. Buiten het maaien met de zeis, te paard of met 
tractor, hadden we het drogen: op ‘oppers’ zetten of op het veld met het keren, op rijen 
leggen en tenslotte geperst in ‘Balloos’. Maar om het jaar volledig te hebben moet men 
ploegen en nadien ook zaaien! Misschien staat dit nog op zijn programma? 
 

Schrijver van dienst zag het “Zomeren in het oosten”. Een terugkijk op zijn bezoek in de 
Oostvaardersplassen. Een Nederlands proefproject dat schijnbaar de laatste jaren verkeerd 
uitdraaide, mede door de droogte van de zomers. Zijn volgende bezoek was in Oost-
Vlaanderen waar de fietstocht aan het kasteel van Laarne begon. 
 

Geert was ook terug van weggeweest, wel niet zo heel ver, wat niet wil zeggen dat zijn 
“Vakantie   in eigen land” niet de moeite waard was. De paravangfeesten waren vlot 
verwerkt onder begeleiding van de folklore muziek. Een toer in het mooie Brugge eindigde 
met beelden van de Bloedprocessie. Zijn bijdrage aan de zomer eindigde met opnames van 
de vissersstoet in Blankenberge. 
 

Rosanne hield het ook niet zo ver van haar deur. Met een gecommentarieerde foto- en 
filmmontage over “Bokrijk”. Een terugblik hoe men vroeger woonde, werkte en leefde. Ook 
kinderen vinden er hun gading met de volksspelen van vroeger. Terug wat bewegende 
beelden geven het filmpje meer cachet. 
 

Luc zou Luc niet zijn moest hij geen beelden van Barvaux voorstellen. Ditmaal gecombineerd 
met de afvaart van de Ourthe.  Voor de zekerheid werden de beelden dit jaar in mei 
genomen. En terecht, want later was het waterpeil te veel geslonken. Wel een drukke 
bedoening daar, maar afgewisseld met rustige beelden van de mooie Ardennen. Ook de 
cultuur kwam aan bod. 
 

Onze voorzitter zag het zitten om dit jaar eens een Sovjetland te bezoeken, waar hij zijn 
beelden vond tijdens een citytour. Als hoofdstad van Estland heeft “Tallinn” meer charme 
dan wordt gedacht. Een mix van cultuur, winkelen en uitgaan. De ambachtelijke marktjes 
geven het een extra aantrekkingskracht. 
 

Men is nooit te oud om te leren. Dit bewees Erik door eigen experiment met de Go Pro 7 
black. Tijdens een fietstocht in “Zeegse”, een dorp in het Nederlandse Drenthe, waar hij het 
beestje onder de knie kreeg. Mooie natuurbeelden kwamen tevoorschijn uit dit bakje, 
afgewisseld met het zacht voorbijglijdende landschap. Een windhoos deed er zijn best tijdens 
zijn verblijf. 
 

Verslag ledenvergadering 24 september 2019 



“’t Is aan ’t kommen”, een montage van Johnny en Rita die de handen in elkaar hebben 
geslagen om de havenfeesten in Blankenberge wat bij te kleuren, terwijl de accordeons er 
hun beste deuntjes ten gehore brachten. Samen met de bands was er ambiance.  
De vissersvrouwen van weleer mochten er ook nog eens bij en de Blankenbergse schuit voer 
terug in zijn veilige haven.  
 

“De baai van de Somme” was de trekpleister van Frank en zijn gemalin, waar ze ten volle 
genoten van pootje baden aan de Opaalkust. Verder hadden ze ook cultuur opgesnoven in 
Saint Valéry-sur-Somme, een charmante Middeleeuwse stad, kuieren in Cayeux-sur-Mer, de 
mooiste badplaats, Aulty met zijn krijtrotsen en Le Tréport met zijn gezellige vissershaven. 
 

Johan had nog een afsluiter: “Trones of Semana Santa”, een beklijvende montage hoe men 
in Malaga de traditie nog hoog in het vaandel draagt. 
“Jan Wuytens en zuster Vazeline” was een vondst van Luc die onze lachspieren weer wat 
aansterkten. 
 

    Schrijver van dienst: Gilbert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita en Johnny stuurden ons een mooi kaartje van hun jaarlijks zomerverblijf op de 
Canarische Eilanden. 
 
 

Vakantiegroetjes 

 

 





 

 
 
 
16-17 November 
 
CC De Mastbloem, Kruisem 
 
NAB 2.0 Filmfest 2019 
 
 
 
 
 
 
De film van Geert Gobert, “Dierenartsencentrum Animo’ wordt vertoond op zondag 17 
november om 15.51 uur. 
Via een afzonderlijke e-mail heeft u verdere informatie gekregen in verband met het 
inschrijven voor de maaltijden. Info: www.nab2.be.  
 
 
3 december 2019, 20.00 uur, ledenvergadering in het lokaal. 
 
17 december 2019, 20.00 uur, ledenvergadering in het lokaal. 
 
Zondag 1 maart 2020, 14.00 uur FILMFESTIVAL. CC CASINO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Vandenberghe  verjaart op 8 november 
 

José Louwagie  verjaart op 26 november 
 
Hartelijke gelukwensen van het bestuur en de leden! 
 
 
 

AGENDA 

 

 

 

Gelukkige verjaardag ! 

 

http://www.nab2.be/




 
 
 
 
 

Na een welkom aan de aanwezigen meende de voorzitter dat hij klachten over het te 
veel regenen hoorde. Ideaal dacht hij om het terug over de paraplu van de breifilm te 
hebben. Om de gegadigden wat warmer te maken, stelde hij voor om de vorig e 
breifilm nogmaals te tonen. 
Voor het ogenblik zien Johan, Luc, Roger, Frank, Erik, Germain en ikzelf het zitten. 
Nog te bevestigen wegens afwezigheid Geert en Johnny. 
Moesten er vrijwilligers zijn, kom er gerust bij. 
 
De vrije projecteeravond startte met de film “Crocodilis” waar Rosanne en Dédé in 
Torremolinos een complex bezochten waar krokodillen werden gehuisvest. Of ze er al 
de 23 soorten bezaten die bestaan, waarschijnlijk niet, maar de aaibaarheidsfactor 
zag er behoorlijk laag uit wanneer ze werden voorgesteld aan het publiek. 
 
Roger dook terug in zijn Blankenbergs archief waaruit hij zijn recente “2-daagse 
wandeltocht 2019” toverde. Jammer dat de weergoden niet gunstig waren gestemd. 
 
Al walsend door berg en dal nam Erik en Nicole ons mee naar “Van Fulmess naar 
Aurach” in het Oostenrijkse Tirol. Natuur, cultuur en traditie kwamen er aan bod. 
 
Zelf had ik het filmpje “Malahide”, waar de folkgroep met naam zoals de titel, Ierse 
en Schotse muziek ten gehore bracht met traditionele instrumenten. Dit gebeurde in 
de hoeve “De Calagne” in Meetkerke. 
 
Daarop volgde “Wandeling in het graafschap Kent 2019”. Dit jaar situeerde de 
wandeling zich tussen Folkstone en Canterbury in de plooien van de North Downs, 
een keten van krijtheuvels in Zuidoost Engeland. Een heerlijk weertje zorgde dat de 
bezochte pubs ons ook gunstig gezind waren. 
 
“Fiets je mee” van Erik, nam ons mee naar Sassenheim in Zuid-Holland waar hij al 
GoPro filmend ons door veld en dorp gidste om zijn mooiste plaatsjes vast te leggen. 
 
Na de pauze was Luc aan de beurt met “Zuid-Afrika”, een reis van enkele jaren terug 
met o.a. de Lost City, de panoramaroute en voortrekkersmuseum, het wildpark 
Kruger en Hluhluwe op zoek naar de big 5. Ook de sloppenwijk in Johannesburg 
kwam aan bod. 
Een blik in het Zulupark om dan met een vlucht in Port Elizabeth te belanden met zijn 
heerlijke stranden. 
Voor het vervolg van deze mooie voorstelling is het wachten tot een volgende keer, 
de glazen waren leeg en de oogjes begonnen te prikken. Slaap wel en droom ervan. 
 
Genoteerd door Gilbert. 

 

Verslag ledenvergadering 8 oktober 2019 



 

 

Website: www.raestotaalinrichting.be 



  

 

 
Met nog twee maand te gaan geven we de tussenstand van de GD. 
Zoals het er nu uit ziet wordt het een duel tussen 1 & 2, tenzij de eerste achtervolgers nog 
iets uit hun hoed kunnen toveren. 
 

De voorlopige stand 
 

Luc Wybouw   36 p 
Gilbert De Jonghe  35 p 
Johnny Debels   32 p 
Frank Vermeersch  31 p 
Roger Horseele  31 p 
Johan Hantson  28 p 
Erik Van Craeynest  23 p 
Rosane  Claerbout  19 p 
Rita De Brabander  19 p 
Geert Gobert   18 p 
Michel De Meulenaere 17 p 
Germain Billiet    8 p 
Ivan De Leu     7 p 
 

 

 

 

 

Naast het KCB lidgeld (zie Blac van September) zijn er, voor de leden die films openbaar wil-
len vertonen, auteursrechten bij het gebruik van bepaalde muziek op de films.  
Dit is begrepen bij de lidgelden van de overkoepelende organen (NAB2.0, Breedbeeld, VAC), 
die met Sabam een overeenkomst afgesloten hebben.  
De penningmeester zal de filmende leden hierover per afzonderlijke e-mail informeren. 
 
 
 
 
 
 
 

Door het succes van de vorige jaren belasten we de cineasten van de KCB weer met een ge-

lijkaardige opdracht: ‘De winteropdracht’. Bedoeling is allerlei evenementen of uitstappen 

die plaats hebben in de winterperiode te filmen. En dat kan (en mag) van alles zijn: zoals: 

Sinterklaasfeestje, Kerst- en Nieuwjaars markten/happenings, wintersporten, carnaval, uit-

stapje naar de Ardennen (Barvaux) enz,…De keus is vrij.  

De datum voor de projectie van de filmpjes is nog niet vastgesteld, maar die zal in de periode 

rond Pasen 2020 plaatsvinden. 

De gouden camera 2019. 

 

Sabam auteursrechten 

Winteropdracht 



 

 

Familie DEGRYSE 
Lisseweegsvaartje 2, 8380 Lissewege 

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



TECHNIEK 

Veel filmers hebben problemen met het opnemen van een goede klankband. Een juiste 

microfoon is daarom geen luxe en biedt meer mogelijkheden. 

De firma Rode uit Australië heeft een nieuwe draadloze microfoon op de markt gebracht, 

de Rode wireless GO. 

De testen gaven aan dat het zender/ontvanger microfoontje niet moet onderdoen voor de 

bekende Sennheiser toestellen, maar dan tegen een prijs van rond de € 200,- .(1/4 van de 

prijs van de Sennheiser.) 

En wat zeer belangrijk is! De voeding is een ingebouwde Li-ion batterij met een levensduur 

van rond de 7 uur en oplaadbaar in 3 uur. Het kan tevens op stroom aangesloten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle info:   https://www.rode.com/wirelessgo 

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

Ook Deity stelt een nieuwe microfoon voor: de shotgun Deity D3 Pro micro met super-

cardoïd richtkarakteristiek. Past op veel toestellen, zelfs op smartphones.  

Let wel op!   Controleer dit eerst via hun website.  

Prijs: + € 230,-  of  + € 340,- (met pistol grip & XLR adapter). 

De microfoon is volledig uitgerust met shoemount, shock mount, schuim windscreen,     

kabel, tas enz… Gain filter is traploos instelbaar en 2 low cut filters. 

Ook hier geen gezeur met batterijen waarvan je de capaciteit niet meer weet of ze niet  

volledig geladen zijn. Het toestel wordt gevoed door een oplaadbare Li-ion batterij met een 

werkduur van 51 uur en wordt opgeladen in slechts 2 uur. Werkt uiteraard ook op recht-

streeks op stroom.  

 

 

 

 

 

  

           Info: www.deitymic.com 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



Alle info : 

 

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE. 

HOOGSTRAAT 2, 8370 BLANKENBERGE .T 050 636 600. 

CULTUUR@BLANKENBERGE.BE - WWW.BLANKENBERGE.BE/CULTUUR. 

CULTUUR 

 




