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Woordje van de voorzitter

Beste filmvrienden;
De koude winterdagen komen eraan, vrieskou en sneeuw die de natuur bedekt met een idyllische
sfeer.
Zeer mooi om nu je camera boven te halen. Maar ook een tijd om je vroegere beelden te monteren
en af te werken met muziek en tekst.
Voor het clubfestival hebben we nog even de tijd. Daar er geen Wevac-wedstrijd meer is konden we
vrij een datum kiezen, dit is zondag 11 maart 2018 geworden.
Dus nog ruim de tijd om aan jullie films te werken. Toch oppassen dat je alles hierdoor niet nog wat
langer uitstelt.
Zoals vorige vergadering gezegd zou er een voorselectie gebeuren door een bekwame jury, de
geselecteerde films zouden dan op het festival zonder jury worden vertoond. De winnaars in de
verschillende genres worden dan op het einde meegedeeld.
Een nieuwe formule die, als dit meevalt zal gebruikt worden voor de verdere clubfestivals.
De volgende vergaderingen zullen dan ook hoofdzakelijk in het teken staan van het clubfestival.
Breng gerust uw beelden mee we maken er iets moois van.

Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 24 november 2017
Geprojecteerde films:

01. Hubert Pouillie

“Wijngoed Monteberg Oud en Nieuw”

Twaalf jaar geleden maakte Hubert de eerste beelden van dit wijngoed “Monteberg”.
Sindsdien is hij de vaste cameraman voor de eigenaar bij alle gebeurtenissen op het wijngoed. Van het vele
beeldmateriaal hebben we in de loop der jaren al enkele montages gezien. Onlangs heeft hij het in gebruik
nemen van een nieuwe bottellijn in beeld gebracht. Dit bracht Hubert op het idee om een beknopte montage te maken tussen het vroeger bottelen en nu. De goede uitleg en taalvaardigheid van de wijnboer maakt
het geheel nog sterker.

02. Roland Rondou

“Het geheim van Andalusië”

Deze reis maakte Roland in het voorjaar. Het was een cultuurreis van Malaga naar Malaga door de verschillende regio’s van Andalusië. De verschillende bezienswaardigheden zijn goed in beeld gebracht en voorzien
van een passende commentaar.

03. Jürgen Depoorter

“Tarwe zaaien”

Een vriend van Jürgen heeft een boerderij, “De Zandhoek” in Woumen. Samen hadden ze het idee om korte
filmpjes te maken over de verschillende activiteiten op de boerderij en deze te posten op Facebook. Hier
zagen we een vlotte afwisselende montage over het verloop van het zaaien van tarwe.

04. Jürgen Depoorter en Kurt Mariën “Koksijde MuseOs”
Voor deze documentaire zijn Jürgen en Kurt in Koksijde gebleven namelijk in het museum MuseOs. Hier
zagen we een montage van de aanloop van de film waarvan de opname vele uren in beslag nam. De vele
mooie close ups, camerabewegingen en samenspel van de hoofdpersoon en zijn onderwerp zijn de bouwstenen voor weer een boeiende documentaire.

05. Pierre Pollet

“Pierre et Vacances”

Wat als je Pierre noemt en je wil op vakantie? Even Pierre et Vacances bellen en je bent vertrokken. De
bestemming van Pierre met gezin was ditmaal de omgeving van de Somme. Vloeiende camerabewegingen
met de nodige close ups…een familiefilmpje zoals hij het noemde.

Gilbert
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Clubfestival 2018
zondag 11 maart 2018
Zoals jullie wellicht weten , ben ik de laatste bestuursvergadering aangesteld als organisator van onze clubwedstrijd.
De tijd gaat snel, we zijn alweer bijna aan het einde van het jaar. Tijd om eens na te denken over ons jaarlijks
clubfestival en -wedstrijd. Deze gaat deze keer door op zondag 11 maart 2018 in de theaterzaal van het
CC Casino in Koksijde.
Vandaar mijn vraag, hebben jullie al enig idee wie zijn film(s) wil vertonen op onze jaarlijkse hoogdag?
Zodoende krijg ik een idee van hoeveel mensen er mee doen en hoeveel projectietijd we nodig hebben?
Ik had graag even de naam en de speelduur van jullie deelnemende films gekend?
De cue-sheets volgen later, na onze eerst volgende leden vergadering op 15 december 2017.
Je kunt mij nu al de nodige gevesn doormailen op volgend adres:

roland.rondou4@gmail.com
Alvast bedankt voor jullie spontane medewerking.
Roland Rondou

Uitslag
De Gouden Kat 2017
Brons: Opgetuigd Opgetogen van
Jürgen Depoorter, Kurt Mariën en Thomas
Vander Brugghen
Zilver: Een aparte ornitologische regio van
Remie Canele
Goud: Fabien, een leven vol passie van
Carine De Brabandere, Geert Decancq en
Ronny Claus
Prijs Publiek: Fabien, een leven vol passie
van Carine De Brabandere, Geert Decancq
en Ronny Claus
Proficiat aan onze drie cineasten met hun
mooi resultaat op “ De Gouden Kat” 2017

7

Praktijk
Statische onderwerpen tot leven gewekt
Wellicht is een automobiel niet meteen het meest aansprekende onderwerp waar je aan
denkt als je een filmpje wilt opnemen. Van statische onderwerpen een levendig beeldverhaal maken is niet eenvoudig. Richard Helwig reisde met de videocamera af naar het
Louwman Museum in Den Haag en liet zich verrassen door ’s werelds oudste privécollectie
automobielmobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman.
De collectie is gehuisvest in een
specifiek voor dat doel gebouwd
museum in Den Haag, de stad
waar de heer P.W. Louwman de
verkoop van Dodge- en Chryslerautomobielmobielen in Nederland
begon. Het museumgebouw,
ontworpen door de Amerikaanse
architect Michael Graves, is in
harmonie met de historische
omgeving. Ook de omringende
landschapsarchitectuur van Lodewijk Baljon is in evenwicht met het
gebouwontwerp.

Spiegels van de cultuur
De basis werd reeds in 1934 gelegd en inmiddels omvat de collectie ruim tweehonderdvijftig
antieke en klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie als een van de mooiste ter
wereld. Elke automobiel vertelt zijn eigen verhaal en levert daarmee zijn eigen bijdrage aan de
geschiedenis. Het zijn spiegels van de cultuur. Het leidt geen twijfel dat je hier met de camera
gewoon naar binnen moet. Want er is zoveel te zien en te ontdekken in een prachtige, ruimtelijke
omgeving! Maar hoe doe je dat? Waar moet je aan denken?
Hoe krijg je dit soort statische onderwerpen zo optimaal mogelijk in beeld?

Duidelijke keuze
Het is ondoenlijk om alle automobielen die in dit enorm grote museum staan opgesteld in een
filmpje vast te leggen. Het geheel moet immers boeiend zijn om naar te blijven kijken. Dus zal er
vooraf een duidelijke keuze gemaakt moeten worden van de exemplaren die je aan bod wilt laten
komen. Die keuze kan gebaseerd zijn op persoonlijke voorkeur of een bepaald thema. Daarbij zal
het kort toevoegen van authentiek fotomateriaal voor een extra dimensie zorgen.
Kiezen voor details
Naast een groot-totaal is het belangrijk ook te kiezen voor details. Een glimmende koplamp, een
logo voorop de motorkap of een klassieke velg maken de opnamen tot een boeiend geheel. Zet
ze vooral scherp in beeld zodat de details er duidelijk uitspringen. Vooral bij klassieke automobielen zul je zien dat de gedetailleerde afwerking de nodige opnamen waard zijn.
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Duidelijk en functioneel
Bedenk per shot of je wilt dat deze in een close-up, half totaal of totaal opgenomen moet worden. Er zijn onderwerpen te bedenken die pas duidelijk worden bij de kijker als daar een close-up
van gemaakt wordt. De samenhang wordt overzichtelijker gemaakt door daarbij bijvoorbeeld
een half totaal of een andere instelling te gebruiken. In- en uitzoomen kan daarbij nog een rol
spelen, al moet je bedenken dat een zoombeweging duidelijk en functioneel moet zijn. En bepaal
daarbij hoe lang elk shot mag duren. In de regel is dat vier tot acht seconden, al is dat geen vaste
stelregel.

Productie van de film
Voor eeuwig met elkaar verbonden: James Bond, Sean Connery, Aston Martin. In het museum
staat de originele DB5 die geheim agent James Bond in de film Goldfinger voor het uitvoeren van
zijn missie overhandigd krijgt door ingenieur ‘Q’. De Aston Martin bevat veel technische snufjes.
De bedenker van al deze techniek is Ken Adam, die aan de productie van de film is verbonden. Hij
is geïnspireerd door zijn ervaringen bij de Engelse luchtmacht in de Tweede Wereldoorlog, waar
hij een zwaarbewapende Hawker Typhoon vliegt. Alle modificaties aan deze DB5, één van de vier
exemplaren die een volledige uitrusting heeft (drie daarvan bestaan nog), zijn in de Aston Martinfabriek aangebracht. De scène waarin James Bond de auto krijgt overhandigd, is in een hoek van
de fabriek opgenomen.

Statisch van zichzelf
Probeer het eens uit om veelvuldig
laag te filmen. Met wijze van werken
lijkt de automobiel groter en sneller
dan hij in werkelijkheid is. Wissel af
met standpunten vanaf ooghoogte of
zelfs nog wat hoger. Of denk bijvoorbeeld aan het in beeld nemen van een
automobiel recht van achter en laag
bij de grond. Beperk je vooral niet tot
steeds dezelfde werkwijze. Automobielen zijn immers al statisch van
zichzelf, dus om juist voor afwisseling
te zorgen, wordt een aantrekkelijk
geheel bewerkstelligd. Er zijn volop mogelijkheden te bedenken! Het verschilt per automobiel
wat het beste zal zijn.

Vrijwel alle achtergronden
Het gebruik van een polaratiefilter valt sterk te overwegen. Het haalt ongewenste weerspiegelingen weg. Bijvoorbeeld in het glas van de koplampen, de ruiten of aluminium sierstrips. En vooral:
zorg dat je niet zelf in de reflectie te zien bent. Kies voor een automobiel met een mooie, rustige
achtergrond. De aandacht moet gericht zijn op het onderwerp. In dit museum zijn vrijwel alle
achtergronden geschikt om toe te passen. En dat zijn er heel wat. Maak daar dankbaar gebruik
van!
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Extra bijlichten
Hetzelfde geldt in feite voor het interieur van een automobiel. Het is een waar genot zijn om hier
even in te mogen kijken. De bijzondere versnellingspook, toerenteller en details van het stuur.
In dit soort gevallen is extra bijlichten wel aan te raden omdat er anders teveel donkere vlakken
gaan ontstaan.

Apart filmpje
Je zou zelfs een apart filmpje kunnen maken over de verlichting bij automobielen. Dat voor het
gebruik van de elektrische verlichting rond 1920 voor de eerste generatie automobielmobielen kaarsen, olielampen en carbidlampen werden toegepast. Van kaars naar LED lamp, in het
museum vind je een wandeling in de geschiedenis van de automobielmobielverlichting. Kaarsen
en olielampen werden al begin 19e eeuw in huis toegepast maar ook op de paardenkoets en de
fiets.

Eerste stalen band
Het lag voor de hand dat
deze lichtbronnen vanaf
rond 1890 ook op de eerste
automobielmobielen
werden gebruikt. Zowel de
kaarslamp als de olielamp,
met het licht zichtbaar aan
de voor-, achter- en de
zijkant van de lamp, hadden
hoofdzakelijk de functie
om door anderen gezien
te worden. De koplamp,
voor beter zicht op de weg,
kwam vanaf 1900 toen de
carbidlamp zijn intrede
deed en de snelheden toenamen. Het werd nu mogelijk om in de avond op de onverlichte weg
te gaan rijden. Of wat te denken van de geschiedenis van de autoband? Je zou er een kleine documentaire over kunnen maken. Wetende dat de uitvinding van het wiel dateert van 3500 voor
Christus. De eerste stalen band om het wiel werd waargenomen ruim 1000 jaar voor Christus. Ga
hiermee een stuk terug in de tijd!

Een bestaande opname
Er zijn veel professionele fotografen en cameramensen van de televisie die van het vastleggen
van automobielmobielen hun werk hebben gemaakt. Doe ideeën op en bekijk zoveel mogelijk van hun materiaal. Neem het als uitgangspunt om zelf aan de slag te gaan. Ervaar het als
leerschool in de praktijk. Een televisieprogramma over auto’s bekijken kan al veel creativiteit
opleveren.
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Gegevens
Het Louwman Museum is gevestigd aan de Leidsestraatweg 57 in Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.louwmanmuseum.nl. Het maken van foto’s en films, mits voor privé-gebruik, is
in dit museum toegestaan. Dat geldt voor alle tentoonstellingsruimten met uitzondering van de
ruimten met posters, schilderijen en prenten. Gebruik van flitslicht en statieven is geen probleem.

Den Hartogh Fordmuseum
Een groot museum waar de camerabezitter zich kon uitleven was het Den Hartogh Fordmuseum in Hillegom. Maar… met het definitief moeten sluiten van de deuren is een grote klap
toegebracht aan dit plezier voor velen. Een belangrijk stuk historie van dit bekende automerk
is verloren gegaan. In Hillegom kon je de grootste Fordcollectie ter wereld vinden. Nu dus niet
meer. Het museum was niet gesubsidieerd en moest het op particuliere basis zelf zien te redden.
Een tegenvallende omzet was al langere tijd een probleem.

Passie en middelen
Daarnaast was er binnen de familie Den Hartogh geen opvolging te vinden om het museum
voort te kunnen zetten. De familie zegt hierover: ‘Een unieke collectie als deze heeft liefde, aandacht en bezieling nodig om te worden herschikt, opnieuw te worden samengesteld en zichzelf
telkens weer uit te vinden. En deze passie en middelen waren niet voorhanden.’ Onduidelijk is
nog wat er met de collectie gaat gebeuren. Men hoopt die in zijn geheel te kunnen verkopen.

Meer dan tweehonderd
Piet den Hartogh kocht in 1956 zijn eerste Ford. Hij ging stad en land af om een verzameling op te
bouwen. Uiteindelijk wist hij dit in Hillegom onder te brengen. Uniek was dit Ford museum zeker.
Naast de drie oldtimerhallen met een gezamenlijke afmeting van vijfduizend vierkante meter,
bestond de collectie uit meer dan tweehonderd automobielen en meer dan vijftig motoren. De
meeste modellen waren van het merk Ford, maar er waren ook enkele modellen van het merk
Lincoln aanwezig, dat later door Ford overgenomen is. Enkele opmerkelijke Ford exemplaren uit
de verzameling waren een Amerikaanse geldtransportauto uit 1929, een Amerikaanse politieen brandweerwagen uit 1929, een vrachtauto van Al Capone uit 1930 en een popcornwagen
uit 1928. Meerdere exemplaren uit de verzameling werden al eerder door het museum te koop
aangeboden in de hoop om aan geld te komen.
Bron: Digital Movie, Richard Helwig
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Interview
Johan Dijkstra – Van hot naar haar

“Ik zit morgen en overmorgen in Ierland, en volgende week in Dubai. Het zou dan eventueel
kunnen, maar dan moet het via Skype.” Nee, een afspraak maken met Johan Dijkstra, cameraman
bij Hoens Broadcast Facilities, is niet eenvoudig. Hij reist voor zijn werk de hele wereld over. Een
gesprek over camera’s, vermoeidheid en de Russische Cosmopolitan.
“Ik stap nu de kist in. Zondag zou je me kunnen interviewen, maar ik kijk of we vandaag even via
FaceTime contact kunnen hebben.”
Zomaar een donderdag uit het leven van cameraman Johan Dijkstra. Hij vliegt vandaag naar
Ierland om een band te filmen.
“We maken voor de EO-Jongerendag instartjes van de muzikanten die optreden. Rend Collective,
weleens van gehoord? Ik ken ze niet.”
Johan Dijkstra Weer een naam op de lange lijst van bands die Johan al voor zijn camera heeft
gehad. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd (26) heeft hij al een staat van dienst waar je u tegen
zegt. Op zijn website staat overzicht van commercials, projecten en tv-programma’s waaraan hij
heeft meegewerkt. Een indrukwekkend rijtje namen. Van een uitgebreide Heineken-campagne
tot Gordons Hotter Than My Daughter, en van een promo voor The Voice of Holland tot presentatievideo’s van TedxAmsterdam – je kunt het zo gek niet bedenken of hij werkte eraan mee.
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“Ik wilde in mijn tienerjaren altijd maar één ding: televisie maken. Dat was echt mijn droom. Maar
ja, toen was ik opeens 19 en stond ik al te filmen voor AT5”,zegt Johan een aantal dagen later, als
we eindelijk kans hebben gezien elkaar uitgebreid te spreken. “Best wel gek als je dan al je ‘droom’
waarmaakt. Wat moet je dan nog?”
Hij heeft er vermoedelijk niet echt wakker van gelegen. De vrolijke jonge cameraman ziet er
gezond uit. Een goede kleur, een hip baardje en bovenal een enthousiaste blik. Tegenwoordig is
hij werkzaam bij Hoens Broadcast Facilities. Een bedrijf dat van oorsprong kleinere, meer chique
klussen doet, meent Johan.
“Mooie reisprogramma’s, of stijlvolle commercials met een aardig budget. Dan kun je als cameraman ook direct je ei kwijt. Bij grote partijen is het sneller ‘automatische piloot’ en lijkt het door
standaardformats wat meer op fabriekswerk. Doe je in wezen gewoon een kunstje. Ik wil graag
wat meer proberen, mezelf uitdagen.”

In de derrie
Johan Dijkstra Johan Dijkstra vindt zijn werk als cameraman leuk, zoveel is zeker.
“Als het niet je passie is, word je gek. Zie je het louter als je beroep, dan stort je vanzelf een keer
in.” Draaidagen van tien tot twaalf uur zijn volgens hem geen uitzondering. “Vorige week maakte
ik in Memphis een promo voor het Nederlandse Korps Commandotroepen – sta je gewoon twintig uur op een dag te draaien. In de derrie, met lieslaarzen aan. Dan ben je ’s avonds kapot. Kom je
helemaal gebroken thuis. Maar als het resultaat goed is, is dat extra tof.”
Als liefhebber gaat hij graag aan de slag om zelf te experimenteren. Zo maakte hij diverse video’s
met zijn mobiele telefoon. Gevolg: Johan Dijkstra verwierf met zijn iPhone-film A Little More
Drama internationale bekendheid, doordat hij volkomen onverwacht de award voor beste film in
de wacht sleepte op het iPhone Film Festival in San Francisco. Een festival waar hij nog nooit van
had gehoord.
Eigenlijk een hilarisch verhaal, zegt hij zelf:
Johan Dijkstra “Dat filmpje was echt voor de lol gemaakt. Op een vrijdagmiddag na een biertje
bedacht. Daar zat helemaal geen gedachte achter. Ik had het wel naar wat blogs gestuurd, maar
dat was niet echt om er bekend mee te worden. Meer zo van ‘kijk, dit kun je met een iPhone
doen’. Voor ik het wist stond ik op allerlei sites en in de kranten. Sta je opeens de Russische
Cosmopolitan te woord”, grinnikt hij. “Geen idee wat er in dat artikel staat, trouwens. Ze hebben
me een pdf toegestuurd. Ik heb het geprobeerd met Google Translate, maar dat werkte niet. Voor
hetzelfde geld word ik in dat stuk ontzettend afgekraakt.”

Auto besturen
De prijswinnende film was gedraaid met een iPhone 5. Welke camera’s gebruikt Johan eigenlijk
als hij tv-programma’s of commercials draait?
Johan Dijkstra “Dat varieert ontzettend. Tv-registraties worden vooral met Sony xdcam hd’s
gedaan, maar mooie commercials eerder met een Canon EOS C300. Het moet eigenlijk niet heel
veel uitmaken: een camera bedienen is net als het besturen van een auto. In wezen is het altijd
hetzelfde, maar soms kan de ene camera net iets meer dan de andere.”
“Op een gegeven moment was de Canon 5D Mark II een ontzettend populair ding. Nog nooit
kon je zó spelen met scherptediepte zonder dat het al te veel hoefde te kosten. Daardoor ging
iedereen dat doen, zag je in elke video shots waarbij de neus scherp was, maar de oren niet meer.
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Van die Hollywoodachtige shots”, verklaart Johan. “Grappig genoeg denkt heel Hollywood nu:
wat als we gewoon weer het hele plaatje tonen? Niks geen onscherpte in de achtergrond, maar
gewoon alle details. Wij kunnen die zo mooi laten zien, dan doen we dat ook gewoon weer. Een
interessante trend.”
Johan is graag op de hoogte van de nieuwste filmtechnieken en technische snufjes.
“Je moet van alle markten thuis zijn. Het heeft niet veel zin om je te focussen op een bepaalde
camera of techniek. Die tijd is echt geweest. Door de digitale camera is de wereld zó veranderd.
Oudere cameramensen zijn wat klassieker geschoold en maken zich alleen druk om ‘het plaatje’,
maar ik wil ook graag weten hoe een nieuw apparaat technisch in elkaar zit. Wat de functie ervan
is, en wat het kan.”

Waterval
Een voorbeeld heeft hij
snel gegeven.
Johan Dijkstra “Ik kan wel
zeggen dat ik de GoPro
de meest overschatte
camera ter wereld vind.
Best leuk hoor, om met
een cameraatje van een
waterval af te springen”,
zegt hij lichtelijk cynisch.
“Maar tegenwoordig zie
je mensen met dat ding
totaalshots maken. Dat
slaat echt nergens op. En
dat wordt dan gewoon
uitgezonden op tv. Bizar.
Zelf heb ik niet direct een favoriete camera. Experimenteren, daar hou ik van. Of ik nu met een
Arri Alexa van een ton sta te hannesen of met een 5D Mark III, dat maakt me niet echt uit. Het
gaat me om het creatieve aspect. Dat je samen iets maakt. Iets moois.”
De stap naar het vastleggen van een heuse bioscoopfilm lijkt snel gemaakt.
“Ja, daar wil ik uiteindelijk wel naartoe. Als je een onafhankelijke film schiet, dan kun je als director
of photography samen met de regisseur helemaal losgaan. Nu moet ik me bij een commercial
soms druk maken over een druppeltje dat niet mooi over het logo op een colaflesje rolt. Als je zelf
de creatieve touwtjes in handen hebt, maakt dat niets meer uit. Maar dat is toekomstmuziek. Ik
vind wat ik nu doe allemaal nog veel te leuk.“
Bron: Digital Movie
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Uitslag
CvB Filmgala 2017
Eens per jaar zet het Centrum voor Beeldexpressie de strafste en meest bijzondere kortfilms
gemaakt door niet-professionele filmmakers van over gans Vlaanderen in de kijker tijdens het
Filmgala. Dit filmgala vond plaats op zondag 10 december 2017 in cc Zwanenberg in Heist-opden-Berg.
Gastheer van de avond was filmmaker Jan Verheyen (het Tweede gelaat, F.C. De Kampioenen 2,
Het Vonnis, Zot van A, Dossier K, Los, vermist,..).
Voorzitter van de jury was cinematograaf Lou Berghmans (Ben X., Marina, Witse, Tytgat Chocolat,
van Vlees en Bloed, groenten uit Balen, Aspe, de hel van Tanger,...)
Uit 400 inzendingen, en na een eerste selectie uit 82 films, werden uiteindelijk de 17 mooiste
filmpareltjes uit Vlaanderen vertoond op het filmgala. Onder hen, de filmdocumentaire
‘Opgetuigd Opgetogen’, gemaakt door Koksijdenaars Thomas Vander Brugghen en Kurt Mariën
en Lo-Reningenaar Jürgen Depoorter (allen lid van Videoclub Westkust Koksijde). De film toont
de traditie van de garnaalvisserij te paard en de unieke relatie tussen mens, dier en natuur. Hoofdpersonage is Günther Vanbleu, die zijn liefde voor het ambacht op een unieke manier naar buiten
brengt.
De prijzen werden opgedeeld in 3 categorieën.
In de categorie fictie won de film ZEER van Peter Miseur
In de categorie non-fictie werd MAIDAN de overwinnaar, een film van Ronny Claus.
In de categorie Cinematografie werden drie genomineerden op scène geroepen. ‘Ghost Fleet of
Truk Lagoon’ van Mario Somers & Johan Devolder, ‘Splash’ van Werner Haegeman en de inzending
van Thomas, Jürgen en Kurt ‘OPGETUIGD OPGETOGEN’.
Er was even wat commotie toen SPLASH als winnaar werd uitgeroepen en onder boegeroep naar
het podium moest. Publiekslieveling ‘Opgetuigd Opgetogen’ moest zich tevreden stellen met een
meer dan verdienstelijke tweede plaats.
Net na de prijsuitreiking kwam voorzitter van de jury Lou Berghmans onze Koksijdse cineasten
feliciteren maar in dezelfde adem konden zij tussen de lijnen excuses lezen voor de jury-uitslag,
blijkbaar had de jury pas na de uitreiking vernomen dat de maker van de winnende film eigenlijk
geen scenario, geen verhaal voor ogen had gehad en puur op basis van zijn beelden een film in
elkaar had gebokst (die weliswaar qua beelden een mooi resultaat gaf, maar die eigenlijk niet in
de categorie Cinematografie thuishoorde)
De pil van de zilveren plaats werd hierdoor nog iets bitterder, maar desalniettemin een dikke
proficiat voor de makers van deze prachtige documentaire !
De dvd van ‘Opgetuigd Opgetogen’ kunt u vinden in Bibliotheek Koksijde of via deze link:

https://vimeo.com/194710931
Door Katrien Vandeberghe, waarvoor dank
Hou zeker ook Beeld Express van het CvB in de gaten: in het nummer van januari vind je interviews met winnaars Peter Miseur en Ronny Claus. Je vindt bij het artikel ook een code waarmee je
hun films online kan bekijken.
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CAFETARIA HOGE-BLEKKERBAD
Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker, Koksijde-dorp

. Jupiler en Stella Artois van ’t vat
getapt volgens de ISB-normen
. Diverse trappisten- en abdijbieren
. Artisanale pizza-baguetten en croque-monsieurs
. Mits consumptie, gelegenheid tot nuttigen
van meegebrachte boterhammen
. Terras voor 80-tal personen

. Open vanaf 10 tot 21 u. – ook over de middag
. Huisgemaakte pannenkoeken
. Openbaar vervoer op 5 minuten
. Op klein half uurtje wandelafstand van zee
. Openbaar speelpleintje op 50 m. van de cafetaria
. Carambole-biljart (competitie dinsdag- en vrijdagmiddag)
. Recreatiebad met instructie-, buiten- en wildwaterbad, glijbaan,
duowhirlpools met aromakeuze, …..
. Gratis toegang internet
. Democratische prijzen
. Ruime parking

Pylyserlaan 30
8670
KOKSIJDE
058/51.60.03
www.zwembaden.koksijde.be
truwantphilip@gmail.com
Fb : Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbaters sinds 1994 :
Philip en Christel Truwant-Vervenne
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Volgende vergadering
vergadering van 15 december 2017
Zoals gebruikelijk beginnen we de vergadering met de algemene mededelingen.
Daar de volgende vergaderingen hoofdzakelijk in het teken staan van het komende clubfestival
en we nog wat films nodig hebben, breng gerust uw niet afgewerkte beelden mee. We steken
een handje toe om van deze beelden een mooie film te maken.
Roland Randou is aangesteld om alles in goede banen te leiden wat het clubfestival betreft . Geef
hem nu al je films in opbouw al door zodat hij een idee heeft van hoeveel er zullen zijn.
De andere clubs in West-Vlaanderen hebben ook hun data bekend gemaakt. Ga er zoveel mogelijk naar kijken. Het brengt ideeën mee en je steekt er zeker wat van op.
De West-Vlaamse clubwedstrijden of festivals hebben plaats op :
KBAC Brugge............................Zondag
Cinéclub Waregem.............. Zaterdag
Kinaro Roeselare.................. Zaterdag
Impuls Kortrijk.........................Zondag
Cinéclub Blankenberge........Zondag
Cinypra Ieper...........................Dinsdag
Westkust Koksijde..................Zondag

28 januari 2018
3 februari 2018
10 februari 2018
18 februari 2018
4 maart 2018
6 maart 2018
11 maart 2018

Dus geen enkele op dezelfde dag zoals in het verleden en meer kans op heel wat bezoekers.
Tot vrijdag 15 december.
Leden die hun film zeker willen vertonen op de volgende ledenvergadering, gelieve dit op
te geven aan de voorzitter op paul.misplon@telenet.be. Indien er dan nog tijd rest kunnen
nog niet opgegeven films aan bod komen.

Jan: “Hoe gaat het op je nieuwe werk?”
Piet: “O, prima. Er werken al 150 man onder me.”
Jan: “Zo...”
Piet: “Ja, ik werk op de tweede verdieping.”
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Geniet ten volle
van elk moment.
Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Neem je tijd om er samen
met je familie van te genieten. Meli zorgt voor een heerlijk zoete toets bij je ontbijt
en geeft je voldoende energie om je dag goed te beginnen!
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Agenda
ledenvergaderingen 2017 - 2018
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 19u30 (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 15 december 2017
vrijdag 19 januari 2017
vrijdag 16 februari 2017
vrijdag 16 maart 2017
vrijdag 20 april 2017
vrijdag 18 mei 2017
vrijdag 15 juni 2017

Data clubwedstrijden
West-Vlaamse film- en videoclubs 2018
KBAC Brugge........................................... Zondag
Cinéclub Waregem..............................Zaterdag
Kinaro Roeselare..................................Zaterdag
Impuls Kortrijk........................................ Zondag
Cinéclub Blankenberge....................... Zondag
Cinypra Ieper.......................................... Dinsdag
Videoclub Westkust Koksijde..... Zondag

28 januari 2018
3 februari 2018
10 februari 2018
18 februari 2018
4 maart 2018
6 maart 2018
11 maart 2018

19

PIRANACONCEPTS.COM

› INDUSTRIEBOUW ‹
› WONING- & APPARTEMENTSBOUW ‹
› AGROPROJECTEN ‹
› PREFAB BETON ‹
› METAALCONSTRUCTIES ‹
› ALUMINIUM EN HOUTSCHRIJNWERK ‹

MORTI nv
Industriepark Drongen 1
Booiebos 21
B-9031 Drongen (Gent)

› CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS ‹
› CONSTRUCTION D’HABITATIONS ET D’APPARTEMENTS ‹
› PROJETS AGRAIRES ‹
› BÉTON PRÉFABRIQUÉ ‹
› CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ‹
› MENUISERIE BOIS ET ALUMINIUM ‹

T +32 (0)9 282 48 77
F +32 (0)9 282 45 09
mail@morti.be
www.morti.be
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