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Het Bestuur van de Koninklijke Cineclub  

Blankenberge vzw  wenst u en uw dierbaren een 

spetterend en gezond 2020. 

Zij nodigen u van harte uit op hun 64ste  

clubfestival dat plaatsvindt op zondag 

1 maart 2020 om 14.00 uur in  

het CC Casino te Blankenberge. 
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Filmvoorstellingen/Festivals/Wedstrijden van de West-Vlaamse 
filmclubs. 
 
- Zaterdag 1 februari 2020 KCCW Waregem  
 Info: www.cineclubwaregem.be 
 

- Zondag 9 februari 2020 Impuls Kortrijk 
 Info: www.videoclubimpuls.be 
 

- Zaterdag 15 februari 2020 Kinaro Roeselare 
 Info. wullaert.beernaert@telenet.be 
 

- Zondag 1 maart 2020  KCB Blankenberge 
 

- Zaterdag 7 maart 2020 Spectrum Oostkamp 
 Info: www.spectrumoostkamp.be 
 

- Zondag 8 maart 2020  KBAC Brugge 
 Info: www.kbac.be 
 

- Dinsdag 17 maart 2020 Cinypra Ieper 
 Info: www.cinypra.be 
 
Westkust Koksijde op zondag 15, 22 of 29 maart 2020. 
Info: paul.misplon@telenet.be 
 
 
Iedereen wordt aangeraden het werk van onze vrienden filmclubs te gaan 
bekijken. U leert altijd iets bij maar vooral brengt het de clubs en hun leden 
samen in het beleven van hun mooie hobby. 

Programma 

Dinsdag 7 en 21 januari, 2000 u.  Ledenvergadering in het lokaal. 
 
Beide avonden staan volledig in het teken van het festival. Conform het reglement (zie 
verder) dienen de films, in een min of meer afgewerkte versie eerst in de 
ledenvergaderingen vertoond te worden. 
 
Wacht niet te lang, laat uw film(s) tijdig evalueren zodat er nog ruim de tijd is om 
eventuele aanpassingen aan te brengen.  

Agenda 

http://www.cineclubwaregem.be/
http://www.videoclubimpuls.be/
mailto:wullaert.beernaert@telenet.be
http://www.spectrumoostkamp.be/
http://www.kbac.be/
http://www.cinypra.be/
mailto:paul.misplon@telenet.be
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Verslag ledenvergadering 3 december 2019 
  

 

 Deze LV staat geprogrammeerd als retro-avond. Gelukkig hadden de leden het 
door, dat het niet om de kledij gaat maar wel om de films. Zie hen hier eens toestromen in 
een Belle époque outfit. 
 In het mandje van Johan liggen een achttal sticks. Blijkbaar hebben de cineasten 
het goed begrepen dat ze iets moesten meebrengen. Rosane zorgt voor extrawerk voor 
onze materiaalmeester door met een film op DVD te komen aandraven. Zou Johan nog 
weten hoe je zo’n DVD-player moet aansluiten? Jawel hoor, zonder handleiding klaart hij 
het klusje en we steken van wal. 
 

 Om niet telkens de instellingen te moeten aanpassen wordt begonnen met de DVD 
van Rosane: “De Kalfmolen“, een film uit 1999 over de bekende windmolen in Knokke. 
Dergelijke constructie heeft onderhoud nodig en hier zien we hoe het gevaarte van zijn 4 
“versleten” wieken ontdaan wordt en hoe 4 nieuwe geplaatst worden; een niet alledaags 
klusje.  
 Een onschuldige ledenhand tovert de stick van Erik tevoorschijn: “Goed Bedoeld“, 
een rallyfilm uit vervlogen tijden. Erik en Nicole wonen in het huis van Frank en Jeaninne, 
en krijgen nieuwe buren. Erik ziet wel iets in de nieuwe buurvrouw en beslist haar eens te 
verwennen met een boeketje rozen, tot groot ongenoegen van Nicole, die het ganse 
gebeuren fotografeert. Bij het zien van deze beelden krijgen Frank en Jeaninne misschien 
wel heimwee naar hun vorig stulpje. 
 

 Volgende aan de beurt is Johan. Helaas wordt enkel een zwart scherm 
geprojecteerd bij het selecteren van de bewuste map. Waar zijn de films gebleven ? Is er 
sabotage in het spel? Is het de stick die hij onlangs in Beveren gewonnen heeft en 
misschien gehackt werd??? 
 

 Dan maar over naar de volgende: “Het gebeurde in Blankenberge “: een rallyfilm 
van 2013 van Erik, Michel en mezelf. Tijdens het bespreken van een scenario voor een 
rallyfilm, wordt beslist om een gezamenlijk lottoformulier in te vullen. Tot groot jolijt van 
iedereen vallen de 6 gekozen cijfers uit de trommel. Na het bekijken van een 
voetbalmatch, blijkt het lottobriefje verdwenen te zijn. De volgende dag is er op TV een 
opsporingsbericht van de 2 vermiste dames. 
 

 Johnny toont ons: “Waar Jacob schepen was en Tijl geboren werd“ uit 2011. We 
zien beelden van “De Lamme Goedzak” op de Damse Vaart, het stadhuis en de Onze-
Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk te Damme, van waarop men een prachtig panoramische 
zicht heeft over het landschap. Schrijver Charles De Coster laat in zijn roman Tijl 
Uilenspiegel geboren worden in Damme. Op de markt prijkt het standbeeld van Jacob van 
Maerlant, die in de 13de eeuw schepen was te Damme. 
 

 Het meesterwerk van Michel: “De Scute moet varen” uit 2012, laat ons zien hoe de 
B1 - Sint Pieter, een replica van de authentieke Blankenbergse vissersschuit, 
gerestaureerd wordt. Enkele enthousiaste mensen van de De Scute vzw, steken de 
handen uit de mouwen, om de aangetaste olmenhouten planken te vervangen en het 
schip volledig op te kalefateren. Wanneer de afwerking voltooid is, wordt de B1 onder 
grote publieke belangstelling te water gelaten. 
 

 Bij het zien van die mooie beelden, zou een mens al vergeten dat hij dorst krijgt. 
Dus tijd om een pauze en een stormloop naar de frigo in te lassen. 
 
 
 
 



 Na de pauze mogen Roger en Frank hun rallyfilm “Mijn nieuwe videocamera “uit 
1992 nog eens tonen. Een slechtgezinde Claudine is niet te genieten, wanneer ze 
vermoedt dat Frank haar verjaardag vergeten is. Bij het inspecteren van een kast, ontdekt 
ze dat Frank een nieuwe camera gekocht heeft en dus enkel aan zichzelf denkt.  
Samen met Jeaninne gaat ze op stap om de camera eens uit te testen. Toevallig zien ze 
Frank ergens aanbellen met een boeket bloemen in de hand. 
 

 Gilbert heeft al een stukje van de wereld gezien, en wil ons een film tonen uit 1996: 
“Zuid-Amerika”. Mogelijk zag de wereld er in de ogen van Gilbert toen even anders uit, 
want we zien beelden van Arizona, New Mexico, Nevada en Colorado. Was hij het 
noorden of het zuiden kwijt? Neen, we zaten in het zuiden van Noord-Amerika. We zien 
ook dat de beelden de tand des tijds meegemaakt hebben, maar toch nog leuk om te zien. 
Gilbert sprak toen zelf, goed articulerend zijn commentaar in. 
 

 We gaan nog verder terug in de tijd bij het bekijken van: “Blankenbergs Kanteclub 
Mentebolletje”, een film van Frank en Rony uit 1989. Een speech door de voorzitster en de 
toenmalige burgemeester Sylvère Declerck tijdens de tentoonstelling van de kantclub, 
brengt weinig variatie in de beelden. We zien veel bekende Blankenbergse figuren, 
waarvan er helaas al velen niet meer onder ons zijn. 
 

 Na wat aandringen mag Michel nog eens zijn lievelingsfilm tonen: “Bodypainting” uit 
2009.Onze mannelijke leden zetten zich wat rechter op hun stoel, bij het zien van de 
eerste beelden. Een naakte vrouw (op een klein broekje na) staat klaar om met 
spuitbussen en kwast bewerkt te worden. Gelukkig waren de borstjes niet te groot, zodat 
het aantal spuitbussen voldoende bleek. 
 

 Erik wil uiteraard niet onderdoen voor Michel en gaat nog een stapje verder met zijn 
film “Puur Natuur” Wanneer Erik met zijn fiets door het bos aan het rijden is, komt hij oog 
in oog te staan met een (volledig) naakte dame, en het weze gezegd: ze mag er best zijn. 
Eigenaardig dat ik dat nog nooit meegemaakt heb, ik ga nochtans ook vaak gaan 
wandelen in de bossen. Ik zal het ook eens met de fiets moeten proberen. Tot overmaat 
van …komen er plots 2 dames tevoorschijn; even slikken!!! Onze vrouwelijke leden 
vermaken zich met het observeren van de kijkers aan de overkant. 
 

 Als laatste filmpje brengt Frank ons: “Eiland in de zon”, jaartal niet vermeld, doch 
aan de beelden te zien, ook van de vorige eeuw. We zien Jeaninne (net van de kapper, 
amaai wat een haardos) als een echte diva, de trap van het vliegtuig afdalen, alvorens het 
eiland Guadeloupe te betreden. Het is het grootse eiland van de Franse Antillen in 
Caribische Zee. Het biedt een grote variatie aan activiteiten en is een paradijs voor 
muziek- en dansliefhebbers. Ook “zunnekloppers” komen er aan hun trekken. 
 

 Na deze leuke herinneringen is het tijd voor een afsluitertje. Johan, onze 
droneliefhebber, toont de prachtige luchtbeelden van de natuur in Noorwegen. We zien 
ook hoe vele mensen hun leven riskeren om toch die ultieme foto te kunnen maken op De 
Preikestolen, Trolltunga of Kjerabolten, echt crazy. 
 

 Als definitieve afsluiter heeft Roger nog een filmpje van “eigen kweek” van tijdens 
zijn recent bezoek bij vrienden in het zuiden van Frankrijk. Roland “Lolo”, lid van KCB, laat 
ons zijn acteertalent zien op de tonen van: “Et Maintenant” van Gilbert Bécaud. Zijn zang 
laat ik nog even in het midden, maar met zijn mime- en gebarentalenten kan hij gerust 
meedoen aan “Blankenberge’s got Talent”. 

  
Inmiddels is het tijd geworden om het licht uit te doen, het alarm in te schakelen en 

deur dicht te trekken; slaap wel. 
 

           Schrijver van dienst: Luc. 



 

 

     Hanzestraat 2  

Sluitingsdagen: dinsdag en 
         woensdag 



Cultuur te Blankenberge 

Verjaardagen 

• Claudine Pauwels  verjaart op   1 januari 

• Germain Billiet    verjaart op 17 januari 

• Luc Wybouw   verjaart op 20 januari 

• William De Breuck  verjaart op 30 januari 

 

Hartelijke gelukwensen vanwege  
het bestuur en de leden! 

INFO & RESERVATIE  Cultuurcentrum: Tel. 050 636 600 

cultuur@blankenberge.be - www.blankenberge.be/cultuur 

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

CC  Blankenberge 

Saveryszaal 

 

Abonnement € 12,50 

Basis € 15.00 

Jong volk € 11,00 

mailto:cultuur@blankenberge.be




Verslag ledenvergadering 17 december 2019 
  

 We zitten aan de laatste LV van het jaar. Wat vliegen de jaartjes toch vlug voorbij. 

Op de volgende mogen we alweer kussen en gelukwensen uitdelen. Vandaag kunnen ook de laatste 

punten voor de Gouden Camera gesprokkeld worden. 

 

 Hoofd-act vanavond is het analyseren ( en verbeteren ) van de eerste film die ons nieuwste 

lid gemaakt heeft bij K.C.B., ter gelegenheid van de praktische proef. Inmiddels is ons “nieuwste 

lid” Germain toch al enkele maanden “in dienst”. Uiteraard kan er geen verbeterde versie getoond 

worden, als de ontleding en de correctie niet op voorhand gebeurd zijn. Hiervoor hebben Roger en 

Johan zich opgeofferd, door de beelden te bekijken en daarna (afzonderlijk) een eigen montage te 

maken. Eerst worden de originele beelden van Germain getoond, en het weze gezegd: voor een 

eerste productie mag deze gezien worden.   

 Daar waar de andere leden tijdens dezelfde oefening, gewoon een montage gemaakt hebben 

van de mooie beelden die Bulskampveld te bieden heeft, heeft Germain dit in een verhaal willen 

gieten en ook gedaan “ Onze zoektocht in ’t Aards Paradijs “. Een man en een vrouw hebben elkaar 

via een datingsite gevonden, en zijn nu fysiek op zoek naar elkaar in de bossen.  

Ook de muziekkeuze is positief te beoordelen, hoewel het niet altijd makkelijk is om het gepaste 

deuntje te vinden, ook al zijn de keuzemogelijkheden enorm. 

 Roger voert het woord, bij de vertoning van de beelden die niet helemaal conform zijn met 

de filmische richtlijnen en dus voor verbetering vatbaar zijn. Zo wordt Germain er op gewezen, 

goed op te letten wat de cadrage betreft; door het beeld in 3 horizontale stroken te verdelen, zie je 

algauw in, hoe het cadreren moet gebeuren. Het gebruik van de zoom moet functioneel zijn; niet 

inzoomen op een punt, waar uiteindelijk niets te zien is.  

Ook met pano’s dient opgelet te worden; een pano naar links, onmiddellijk gevolgd door een naar 

rechts oogt niet mooi, idem voor de verticale bewegingen. Een pano moet ook uitgevoerd tot het 

einde, niet halverwege afbreken, tenzij je die ( uitzonderlijk ) laat overvloeien naar een ander beeld. 

Shots mogen niet te lang of te kort gemaakt worden. Mijn persoonlijke visie: bij een niet 

bewegende camera neem ik shots van +/- 10 sec. Daaruit kan dan, afhankelijk van de montage, de 

nodige lengte gebruikt worden.  

Leergierig als hij is, aanvaardt Germain de kritiek en maakt de nodige notities. “Geen verbetering 

zonder opmerkingen”, zou de leuze moeten zijn. Hij geeft toe dat hij de lat ietwat te hoog gelegd 

heeft, voor zijn eerste experiment, maar niet getreurd, zijn volgende film verdient misschien een 

Oscar. 

 Daarna zien we nog de versie die Johan gemaakt heeft; met dezelfde beelden, toch een min 

of meer andere montage. Gilbert maakt de opmerking dat ieder lid, als “ huiswerk” eens een 

montage zouden moeten maken aan de hand van dezelfde shots. Dit hebben we vroeger al eens 

gedaan, maar is uiteraard voor herhaling vatbaar. 

 

 Inmiddels is het tijd geworden om een pauze in te lassen en eens te checken wat de frigo ons 

kan aanbieden. Uiteraard wordt dit oponthoud ook gebruikt om een en ander bij te praten. 

 

 Na deze interessante uiteenzetting, is het tijd voor vrije projectie. Daar Gilbert bijna nergens 

te zien is zonder camera, heeft hij uiteraard beelden genoeg om nog maar eens een filmpje uit zijn 

mouw te schudden. “Roubaix”: beelden geschoten tijdens een groepsuitstap, waarvan ikzelf ook 

deel mocht uitmaken. Er wordt een wandeling gemaakt door de straten, waar veel Art-deco 

gebouwen te zien zijn. We brengen een bezoek aan “ La Piscine “ met zijn prachtige beelden en 

schilderijen. In het Park Barbieux wordt de lunch genomen, waarna koers gezet wordt naar Villa 

Cavrois, een interbellum-gebouw dat zeker niet mag worden overgeslagen bij een bezoek aan 

Roubaix. Daarna wordt koers gezet naar de Kunstkapel van Hem en vandaar nog een blitzbezoek 

aan de wielerpiste, gekend van Paris-Roubaix. Daar hebben we nog enkele straffe atleten aan het 

werk gezien. Bij het zien van deze film, stel ik mij de vraag hoeveel uren er in een “dag” zijn; 

m.a.w., wat men allemaal op 1 dag kan doen ofte bezoeken. 

   



 Hierna komt een filmpje van mezelf: “ Met de huifkar naar De Slufter” , eveneens een 

groepsuitstap op het Nederlandse eiland Texel. De Slufter is een natuurgebied, een strandvlakte, 

omsloten door duinen, dat regelmatig overspoeld wordt door het Noordzeewater. Het leerzame van 

de rit wordt vergezeld van het aangename, zijnde een koffietje en een borreltje aan boord. 

 Terwijl de sfeer en de stick er nog in zit, komt er nog een filmpje van mezelf:  

“Club Brugge”, ter gelegenheid van een bezoek aan het Jan Breydelstadion. Het betreft een 

montage van foto’s door mezelf genomen, gemixt met camerabeelden van Gilbert, die zoals eerder 

reeds vermeld, zelden op stap gaat zonder camera of toch minstens zijn GoPro’tje, waarvoor dank. 

De beelden worden vergezeld van aanmoedigingsliederen/kreten van de Blauw-Zwart-supporters. 

De aanwezige leden zijn vrij om deze uit volle borst(en) mee te zingen. 

  

De avond is nog niet rond. Ook Roger is productief geweest en heeft een mooie (ingekorte) 

versie gemaakt van Bel’ Lumière, met het huwelijk van Isabeau in de Bel’ Epoqueperiode. We zien 

mooie taferelen van uit die tijd, waarbij de sjiek geklede bourgeoisie schril afsteekt tegen de sjofel 

geklede krantenverkopers. Ook beelden van de eenvoudige werklui, waarbij de onderdrukte 

vrouwen het hard te verduren kregen met hun handtastelijke werkgevers. Dit alles vergezeld van 

live-muziek door Les Violettes, een driekoppig strijkensemble, bestaande uit drie charmante dames. 

 

Geen LV zonder afsluiter.  

- Roger bezorgt: Eliane Rodrigues speelt Fryderyk Chopin, ware het niet dat ze de pedalen verliest,   

letterlijk dan. Terwijl ze verder pianoot, zakte ze met haar vleugel door de grond, en verschijnt ze 

even later, nog altijd het klavier bespelend, met een nieuwe piano, dit onder daverend applaus in  de 

concertzaal. 

- Gilbert brengt: The Man Show Tribute: One Thousand Frames per Second. We zien schaars 

geklede dames, terwijl een motorcrosser diverse stunts uithaalt. Waarom kiezen die dames die 

maten toch altijd net iets te klein ??? Mooi vertraagde beelden om duimen en vingers van af te 

likken !!! Michel kon er zelfs zijn GSM voor opzij leggen. 

- Wanneer Johan een afsluiter bovenhaalt is de LV definitief gedaan, of toch bijna. “ Making of 

Clip Marina - Behind The Scenes, gaat uiteraard over de opnames van de film Marina, de film van 

Stijn Coninx, waarin Matteo Simoni de hoofdrol speelt. 

 

Een hopelijk slimmer geworden (op filmisch gebied uiteraard) Germain mag terugblikken 

op een (ook hopelijk) geslaagde en leerrijke avond, en gaat iedereen (nogmaals hopelijk) een goede 

nachtrust tegemoet. Wie doet het licht uit ? 

 

 

           Schrijver van dienst: Luc  

 





  

 

 
Luc neemt de fakkel over van Gilbert & Roger en wordt voor de eerste keer in zijn lange KCB 
carrière de terechte en verdiende winnaar van die begerenswaardige trofée – Proficiat ! 
 

De eindstand 
 

Luc Wybouw   44 p 
Gilbert De Jonghe  42 p 
Roger Horseele  38 p 
Johnny Debels   37 p 
Frank Vermeersch  35 p 
Johan Hantson  32 p 
Erik Van Craeynest  28 p 
Rosane  Claerbout  22 p 
Rita De Brabander  22 p 
Michel De Meulenaere 22 p 
Geert Gobert   20 p 
Germain Billiet  12 p 
Ivan De Leu   10 p 
 

 

 

 

 

Bel'Lumière, het gratis winterse sfeerevenement in belle-époquestijl, krijgt een 750 jaar Blanken-

berge-jasje aangemeten en vindt plaats tijdens het weekend van 31 januari en 1 februari 2020.  

 

Laat je verbluffen door het programma en de – ondertussen klassieke – blikvanger die de video- en 

lichtprojectie op de gevel van de Sint-Rochuskerk is.  

In het Belle Epoque Centrum zie je pareltjes uit het gouden tijdperk en de smulkraampjes ontbre-

ken al evenmin. Een feeërieke rondrit in een retro-auto langs verlichte gevels in de belle-époque-

buurt maakt het plaatje compleet. 

Hou voor het volledige programma www.visit-blankenberge.be in de gaten. 

Zoals u weet werkt KCB jaarlijks aan dit 
evenement mee. Alle leden die zich vrij 
kunnen maken worden aangespoord om 
op die twee dagen de sfeer, de act’s, de  
verlichting en alles om en rond de kerk 
te filmen. Van alle beelden wordt later  
een clubfilm samengesteld, maar u kunt  
steeds uw eigen beelden gebruiken voor 
de winteropdracht!  

De gouden camera 2019. 

 

Bel’ Lumière editie 2020 

 





 

Op zondag 1 maart 2020, 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 15 
februari 2020 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 21 februari 2020 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 tegen de ledenvergadering 
van dinsdag 4 februari 2020 per e-mail naar de secretaris worden doorgestuurd. 

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 per e-mail verzonden worden. 

9. De projectievolgorde wordt door het bestuur bepaald op 18 februari 2020.   
De deelnemers zijn vrij om op de timing aanwezig te zijn. 

10. Een film mag niet deelnemen aan een festival of wedstrijd van 2020 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 2020. 



 

Koninklijke Cineclub 
Blankenberge vzw. 

Videofilm 
Clubfestival 

—————————————————————— 

Zondag 1 maart 2020 
Consciencezaal CC Casino 

8370 Blankenberge 
 

Aanvang: 14.00 uur 

 

Gratis 
Toegang 

Organisatie: 

                   

 


