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Agenda vtbKultuur video Beveren 
 

Dinsdag, 03 maart 2020 om 20.00 uur : Clubvergadering in “Mediazaal” 
van het CC Ter Vesten.                                                                      
Passend geluid bij uw film.    Moderator: Filip Terryn.                                                        

Dinsdag, 17 maart 2020 om 20.00 uur : Clubvergadering in “Mediazaal” 
van het CC Ter Vesten.                                                                      
Hoe bereik je perspectief en diepte in de film.   Moderator: Marc Wijns. 

Dinsdag, 31 maart 2020 om 20.00 uur : Clubvergadering in “Mediazaal” 
van het CC Ter Vesten.                                                                      
Hoe maak ik mijn film rijker met geluid.                                       
Moderator: Mark Vandelooverbosch. 

Dinsdag, 14 april 2020 om 20.00 uur : Clubvergadering in “Mediazaal” 
van het CC Ter Vesten.                                                                      
Live geluid dat je live hoort.     Moderator: Hans Baeselen.                                                    

Dinsdag, 28 april 2020 om 20.00 uur : Clubvergadering in “Mediazaal” 
van het CC Ter Vesten.                                                                       
Wat is het seniorennet en hoe werkt het.                                                    
Gastmoderator: Webmaster Guido van seniorennet. 
Dinsdag, 12 mei 2020 om 20.00 uur : Clubvergadering in “Mediazaal” 
van het CC Ter Vesten.                                                               
Gastprojectie door “ De Lootse Filmclub” uit Lochristi.                                                 

 

Op alle vergaderingen is iedereen van 
harte welkom ook niet-clubleden.  

 

Efveebee lasjes overzicht van wat voorbij is…  

Dinsdag, 7 januari 2020 : Verwelkoming door de Voorzitter. Wij zetten 
het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsreceptie. 29 personen genoten van 
een hapje en een drankje. Tussendoor werd er een filmquiz georganiseerd 
en tot slot keken wij nog naar een film uit de oude doos. 



Dinsdag, 21 januari 2020 : Basisbewerking videobewerking.     
Moderator : Filip Terryn. 

Wij kennen 5 basisbewerkingen bij het monteren van onze film : 
 
- Wij gaan onze scènes (shots), na het importeren van de ruwe beelden in 
ons programma, verplaatsen (volgens het verhaal van onze film), trimmen 
(inkorten) en verwijderen. Dit laatste is niet altijd gemakkelijk omdat we 
ook 'goede' scènes soms moeten weglaten in onze film! Het is uiteindelijk 
de bedoeling om een vlotte en aangename film te maken waarbij de 
lengte van de film ook belangrijk is! 
 
- Wij gaan ook overgangen plaatsen, hier mag je zeker niet in overdrijven, 
integendeel, tegenwoordig plaatst men weinig of geen overgangen meer 
(harde las). Een veelgebruikte overgang is evenwel de fade in en de fade 
out. Deze kun je onder meer gebruiken voor het begin en einde van uw 
film. Ook een crossfade wordt nog regelmatig gebruikt.  
  
- Daarnaast maken we ook titels, zoals een begin- en eindgeneriek.  
Opletten met het gebruik van titelsjablonen. 
 
- Wij gaan (soms) ook effecten toepassen, zoals bijv. kleurcorrecties, 
beelden vertragen/versnellen, stabilisatie van uw beelden, lenscorrectie 
(bijv. beelden welke opgenomen zijn met een dashcam) enz.  Algemene 
regel hierbij, wees voorzichtig met het toepassen van allerlei effecten op 
uw beelden! 
 
- Tot slot gaan we ook nog onze audio aanpassen. Hierover wordt 
binnenkort een bijkomende infosessie gegeven. 
 
Dinsdag, 4 februari 2020:  De clubselectie naderde met rasse schreden. 
Dertien producties stonden op de rol. De volgorde van schijnen werd 
opgemaakt en we kwamen in totaal aan meer dan 2 uur film. Dit wilde 
zeggen dat wij in de voormiddag om 10u30 begonnen en omstreeks 16 
uur de selectie konden beëindigen. Er werd in aanloop naar de clubselectie 
gekeken naar een film van Jo Jacobs, Hans Baeselen, Frank Polet en Filip 
Terryn. 

Vrijdag, 14 februari 2020 : Ferdinand Peeters scheen zijn  film  
“Jordanië” bij de “vriendenkring FOD financiën” te Kapellen.  

Zondag, 16 februari 2020 : Clubselectie in “Mediazaal” van het CC Ter 
Vesten. Om 10u30 gingen wij met de 13 ingeschreven producties van 
start om uiteindelijk naar de titel van laureaat te dingen. In de 
voormiddag werden 5 films vertoond en na het middagmaal werden de 8 



overblijvende producties geschenen. Om 16 uur ging de jury in beraad en 
kwam omstreeks 17 uur met het volgende eindresultaat terug  :  

 

Een dikke proficiat aan de laureaat en tevens proficiat aan de andere 
deelnemers.                                                                                  . 

De clubselectie in beeld : 

   

 

                             

 

 



 

                           

 

 

   

 

  

   

   

 



   

   

   

EERST KWAMEN DE LAUREATEN IN DE VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN AAN BOD EN DEZE MOCHTEN EEN BOEK 
GESCHONKEN DOOR DE GEMEENTE BEVEREN IN ONTVANGST 
NEMEN. 

 

GOEDE  VERHAALLIJN: RAF WOUTERS MET “EEN SNOER VAN 
DUINEN”.                          



  

GOEDE FOTOGRAFIE : FERDINAND PEETERS MET “MOSKOU”.  

 

GOEDE MONTAGE : JO JACOBS MET “JAZZ KROEGENTOCHT”. 

 

 

GOEDE AUDIOLAAG : HANS BAESELEN MET “EEN NOBEL VERHAAL”                               



  

DE LAUREAAT VAN DE CLUBWEDSTRIJD 2020: ALBERT TURF                                                        
MET ZIJN FILM “KANT DOOR DE EEUWEN HEEN”. HIJ MOCHT DE 
TROFEE URBAIN APPELTANS IN ONTVANGST NEMEN EN EVENEENS 
EEN BOEK GESCHONKEN DOOR DE GEMEENTE BEVEREN. 

          

De jury v.l.n.r. Voorzitter Urbain Appeltans, Patrick Brouwers en 
Hub Boyens. 

Tot slot van de clubselectie bedankte de juryvoorzitter de club 
voor de goede ontvangst die hen te beurt viel en wenste alle 
deelnemers proficiat. Bij deze bedanken wij dan ook de juryleden 
voor het vele werk dat zij geleverd hebben. 

 



Alle deelnemers aan de clubwedstrijd ontvingen nog een klein 
aandenken : 

   

    

                                     

 

                                       

                                      Albert Turf                                                  Raf Wouters 



 
 

                      

                                                       

                                Ferdinand Peeters                                               Jo Jacobs 

 

 

 

v.l.n.r. Raf Wouters, Ferdinand Peeters, Albert Turf en Jo Jacobs.  

 

 

 

 

 

                    



 

Dinsdag, 18 februari 2020: Nabespreking clubselectie. We namen de 
juryrapporten door van 11 van de 13 aanwezige filmmakers. In totaal 
waren dat 33 beoordelingen van de 3 juryleden. We keken ook nog eens 
naar enkele filmpjes van de clubselectie. We kregen ook nog een opdracht 
mee voor het maken van +/- 4 min. film. Onderwerp van de filmpjes : 
vrije keuze maar wel enkel met live geluid. Er wordt dus geen muziek of 
commentaarstem onder gezet. 

                                                                                                

Op alle vergaderingen is iedereen van 
harte welkom ook niet-clubleden.         

                                                        

Clubdata : 

Mei: 12 en 26           -   Juni: 9 en 23          
 

 

Filmwedstrijd/festival VAC 2020. 

Op zaterdag 25/4 en zondag 26/4 heeft het jaarlijks filmfestival 
plaats te Kieldrecht  in het OC Ermenrike. 

U kan Uw film nog steeds inschrijven, we zijn nog niet volzet.  

Uw film hoeft daarom niet in een clubwedstrijd te hebben 
deelgenomen. 

Inschrijvingen kunnen tot 31/03/2020 via het 
inschrijvingsformulier op de website.  

https://www.vac-film.be/vac-filmfestival-2020  
                                                                                                                                                                                                                               

https://www.vac-film.be/inschrijvingsformulier-festival-2020/
https://www.vac-film.be/inschrijvingsformulier-festival-2020/


                                                                

  
  

 

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

