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Woordje van de voorzitter

Beste filmvrienden;
Allereerst voor onze leden, een gelukkig Nieuwjaar vol filmplezier en mooie producties.
Ook zeker voor iedereen die ons steunt met hun sympathie en zeker zij die ons financieel steunen.
In het bijzonder het gemeentebestuur en de sponsors. Zonder hen zou onze club het zeer moeilijk
hebben om voort te bestaan.
Iedereen heeft wel speciale wensen bij dit nieuwe jaar, ook de club. Mogen wij ondanks alle moeilijkheden op nationaal vlak toch de moed opbrengen om verder onze mooie hobby uit te oefenen.
De grote uitdaging is om ook dit jaar het grote publiek te mogen verwelkomen op ons clubfestival
dat doorgaat op 11 maart in het Casino van Koksijde.
Wij zorgen alvast voor de mooie films en de aangename namiddag.
Daar er geen Provinciale wedstrijd meer is konden we de data iets later plannen, wat de leden de
mogelijk geeft om nog iets meer tijd aan de afwerking van hun films te besteden.
Maar eerst nog twee vergaderingen. De januari vergadering beginnen we dan ook met een drink
aangeboden door de club op een succesvol 2018.

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

01. Patrick Van Hooimissen

“Aux Hospices”

Aux Hospices is een ander stuk van het concert ter gelegenheid van de verjaardag van Walter Vilain. De
inleiding begon met een voordracht van een sonnet door Walter zelf, muzikaal aansluitend door een altviool
en cello. Tussenin zagen we de kunstenaar aan het werk op doek. Meer afwisseling met de activiteit van de
kunstenaar zou een verbetering zijn. Uiteraard is het niet gemakkelijk om zo iets in beeld te brengen als je
niet precies weet wat er zal gebeuren. Meerdere camera’s kunnen gebruiken is dan ook de enige oplossing!

02 - 03. Patrick Van Hooimissen
Wa goan w’eten:
			
“tagliatelli met zalm”
			
“hesperolletje met kaassaus”
Het was alsof we even in een TV - kookprogramma zaten. Aan het fornuis chef-kok ‘mevrouw Van Hooimissen’. De stap- per- stap bereiding werd door Patrick op beeld vastgelegd. Zulke opnames zijn tevens een
goede oefening voor de cameraman.
Wat met de belichting? Wat met het geluid? Waar plaats ik mijn camera’s enz.
En het leuke hiervan is dat je daarna samen nog kan genieten van een lekker bereide maaltijd. Misschien één
nadeel indien mevrouw aan Patrick de opdracht geeft om naar de video te kijken en Patrick deze kan gebruiken als handleiding om de volgende keer zelf chef-kok te spelen!

04. Patrick Van Hooimissen

“Vuurfeest vijvers Markey Adinkerke”

Deze nachtbeelden werden gefilmd door Patrick met zijn systeemcamera.
Hiermee maakte hij sfeervolle beelden van dit vuurspektakel. Door de montage op het ritme van de muziek
heeft het geheel iets magisch.

05. Patrick Van Hooimissen

“You Tarzan, Me Jane”

Mooie romantische 1-minuutfilm. Vlot gemonteerd op ondersteunende muziek.

06. Jurgen Depoorter

“Plechtige communie”

Een plechtige communie feest, zeer mooi in beeld gebracht door de vele close-ups en de vlotte camerabewegingen. Knap gemonteerd in slow motion!

07. Roland Rondou

“Baggerwerken”

Roland vindt zijn inspiratie de laatste tijd in zijn thuisstad Nieuwpoort. Bij het zien van de baggerwerken in
de havengeul was hij weer een idee rijker.
Dit beeldmateriaal van deze werkzaamheden is interessant voor een boeiende documentaire.

06. Jurgen Depoorter en Kurt Mariën		

“Koksijde MuseOs”

In deze montage van Kurt zagen we al een totaal beeld van alle opnames. Nog veel werk te doen zei Kurt,
maar we weten nu al dat het weer een filmisch mooi afgewerkt product zal zijn van beide cineasten!

Gilbert
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Groeten uit Thailand
Lena & Gaston
De tijd gaat vlug, wij verblijven reeds een zestal weken in Thailand.
Alles gaat hier zijn gewoon gangetje. Gans de commotie na het overlijden van de koning is nu
achter de rug. Het hotel is doorgaans goed bezet maar meestal zijn het Aziatische bus toeristen
die maar een tweetal dagen blijven. De stroom Europeanen komt maar goed op gang na Nieuwjaar. De kerstsfeer zit er nochtans al goed in, kerstbomen en de traditionele kerstmuziek kan je
overal zien en horen.
Alhoewel kerstmis en nieuwjaar voor de Thais geen enkele betekenis heeft, zien zij het commercieel wel zitten, zij vieren trouwens maar nieuwjaar in april. Van het weer mogen wij niet klagen,
meestal is het zonnig en warm. Begin november kregen wij enkele buien en momenteel zitten wij
in een iets koelere periode ( +/- 26 graden)voor enkele dagen.
In de krant en op de TV volgen wij het nieuws van België, de winter heeft vroeg toegeslagen met
alle miserie tot gevolg. Wij verblijven nog in Hua Hin tot 21 februari, dan verhuizen wij naar het
noorden van Thailand. Wij wensen jullie alvast gezellige eindejaarsfeesten.
Met vriendelijke groeten,
Lena en Gaston
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Praktijk
Het filmen van sport
Voor de actieve filmers onder ons is een groot sportevent ongetwijfeld een stimulans om
zelf ook eens een wedstrijd op video vast te leggen. Dat kan, maar sport biedt meer dan
alleen de wedstrijd zelf. Onze tips mikken op een verrassende uitslag.
Van de afgelopen voetbalwedstrijden zien we op televisie de meest spectaculaire beelden. Dat
prikkelt ongetwijfeld om ook zelf een voetbalwedstrijd te filmen. Wie aan bijvoorbeeld een WK
voetbal meewerkt, weet dat er heel veel bij komt kijken om tot dergelijke resultaten te kunnen
komen; soms worden er meer dan twintig camera’s ingezet om een wedstrijd te verslaan. Uiteraard staat er achter beide doelen een camera, en vaak wordt er een crane ingezet om een camera
als een vogel boven het doel te laten zweven. Uiteraard staan er meerdere camera’s langs de lijn.
Ook staan er camera’s hoog op de tribunes en worden daarnaast veelal speciale slowmotioncamera’s ingezet. Heel wat apparatuur dus, maar laten we het vakmanschap van de zeer ervaren
crew vooral niet vergeten.

Voetbalwedstrijd
Het filmen van een wedstrijd van (prof )
voetballers is eenvoudiger dan het lijkt. Het
grootste probleem is dat je gedurende de hele
wedstrijd op een vaste plaats op de tribune
moet blijven zitten. Zie je de shots achter
elkaar terug, dan ontstaan er al heel snel zogeheten springers. In zo’n geval is het de beste
oplossing om een paar lange shots vast te leggen. Tussen de shots die de indruk geven dat
de camera van de ene naar de andere kant van
het veld springt, kan een tussenshot worden
geplaatst. Bijvoorbeeld de reactie van de toeschouwers. Een shot van juichend publiek nadat in
het voorgaande shot de bal over de zijlijn is gegaan, is natuurlijk niet passend. Dat het gekozen
shot niet de directe reactie is op een bepaald gebeuren, zal echter meestal niet opvallen.

Verplaatsen
Gemakkelijker hebt u het als u vrij langs de lijn kunt bewegen. Er zijn dan shots van net naast het doel te maken,
en shots vanaf de zijlijn. Om het veld heenlopen moet u
beslist niet doen, want dat geeft de kijkers de indruk dat
een speler in eigen doel schiet. Dit probleem is er sowieso
na het wisselen van speelrichting. Het moet de kijker op de
een of andere manier duidelijk worden gemaakt dat in omgekeerde richting wordt gespeeld. Dit soort tegengestelderichtingshots zien we soms op televisie, maar dan staat bij
die shots een ‘r’ in beeld. Als je niet in de gaten hebt dat het
een reverse shot is, begrijp je het spel niet meer.

8

Groot veld
Het filmen van sporten die op een groot veld worden gespeeld is altijd lastig, ook al heeft een
camcorder een groot zoombereik. Dankzij de zoomlens lukt het om ook het andere doel beeldvullend vast te leggen, maar mooi ziet dat er meestal niet uit. Het beeld wordt plat en de kans
op trillen en onscherpte is groot. Je zou dit soort wedstrijden met meerdere camera’s moeten
kunnen doen, dan valt er wat moois van te maken. Ook het registreren van een wielerwedstrijd in
open terrein is met één camera nauwelijks te doen. Wedstrijden gespeeld op een kleine oppervlakte, zoals tafeltennis, biljarten of boksen, zijn gemakkelijker te verslaan.

Leuke film
Een film over een sportwedstrijd kunt u beter ‘breder trekken’ dan alleen de wedstrijd op zich. Dit
door bijvoorbeeld eerst een interview met de spelers te houden. Met name reacties van jonge
spelers kunnen leuke beelden opleveren. Wat verwacht je van de wedstrijd? Gaan jullie winnen?
Is de tegenpartij goed? Hoe heb jij je voorbereid? Het is niet nodig om in het eindproduct de hele
wedstrijd te laten zien, want dat zal veel kijkers snel gaan vervelen. U filmt natuurlijk wel zo veel
mogelijk, want u weet veelal niet (precies) wanneer zich een spannend moment zal voordoen.
Tijdens de rust kunnen reacties van familieleden leuke beelden opleveren. Ook na de wedstrijd
zijn leuke shots te maken, allereerst van de winnaars natuurlijk. Belangrijk is ook dat de kijkers
worden geïnformeerd waar de wedstrijd zich afspeelt. Een bord van het stadion of de baan is
onmisbaar, evenals de naam van de club.

Meer dan de wedstrijd
Uiteraard kan de film worden
uitgebreid met shots en gesprekken tijdens de training. Ook een
interview met de coach kan
interessant zijn. Door rondom de
wedstrijd beelden te verzamelen
bent u toch in staat een leuke film
te maken, ook al is het niet mogelijk om de hele wedstrijd met de
camera te volgen.
Wie meer wil vastleggen dan
zomaar een wedstrijd van (klein)
zoon of (klein)dochter, doet er goed aan om een plan te maken en dit met de club te bespreken.
Misschien kunt u wel een promotiefilm voor de vereniging maken, of wilt u juist een film maken
over de vrijwilligers achter de schermen. Zo’n promotiefilm is ideaal om op de website van de vereniging te plaatsen. De geschiedenis van een club kan ook een dankbaar onderwerp zijn. Hierbij
kunt u foto’s en uiteraard historisch filmmateriaal gebruiken.
Een film waarin een sport wordt uitgelegd kan ook interessant zijn. Daarin kunt u bijvoorbeeld
laten zien waar bepaalde termen voor staan en wat er in die sport wel en niet mag.
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Actioncam
Om meer dynamiek in de film te krijgen kan een actioncam uitkomst brengen. Door zo’n kleine
camera op de punt van een kano te monteren, ziet de kijker het parkoers zoals de kanoër dat
ziet. Met een camera op de oever wordt de kanoër zelf in beeld gebracht. Is het mogelijk om via
de weg snel genoeg op een volgende markante plaats te komen, dan kan de kanoër als het ware
in het beeld worden opgevangen. Beelden van de rivier zelf en de omgeving kunnen de film
verlevendigen. Ook hier geldt dat de film kan worden uitgebreid met alles wat met de sport te
maken heeft.

Goed voorbereid
Het filmen van een sport begint feitelijk met kennis van de sport zelf. Wie inzicht in de sport
heeft, weet wat belangrijk is om vast te leggen. U kunt dan bijvoorbeeld inschatten of een worp
kans van slagen heeft en zult bij korfbal de speler die met de bal loopt niet filmen als de held van
het team. Naast kennis van de sport zelf is het erg prettig als er voldoende achtergrondinformatie
is over de wedstrijd. Wie zijn de spelers en wie is de tegenpartij? Om een goede reportage te kunnen maken doet u er verstandig aan eerst trainingswedstrijden te bekijken. Of, zoals bij wielersport, het parcours te verkennen. Bij wielrennen, maar ook bij auto- en motorsport, is het belangrijk om met de camera goede posities te kunnen innemen. In een bocht zijn veelal mooie shots te
maken, en door de camera op een laag standpunt te houden wordt het beeld dynamische

Snelle beweging
Bij veel sporten gaan de verplaatsingen heel snel. Staat u langs de lijn en volgt u de wedstrijd met
uw ogen, dan kunt u de actie meestal goed volgen. Kijkt u met de camera, dan is de kans groot
dat de bal of de sporter uit beeld is voordat u er erg in hebt. Dit is natuurlijk met name het geval
als u inzoomt. In groothoek is dit probleem er niet, maar dan is de film nauwelijks interessant om
naar te kijken. Juist close-ups leveren mooie beelden op. Het is dan ook verstandig om eerst een
oefenwedstrijd te filmen. U kunt dan ervaren hoe snel de bewegingen gezien door de camera
gaan en uitproberen tot hoever u kunt inzoomen om de actie niet uit het kader te verliezen.

Geluid
Minstens zo belangrijk is het geluid bij de
film. Vaak wordt allereerst gedacht aan
gejuich van de toeschouwers. Maar met
gejuich alleen komt u er niet. Bij interviews
is het belangrijk dat de geïnterviewde goed
te verstaan is. Is het rumoerig, dan lukt het
nauwelijks om goed verstaanbaar geluid
vast te leggen. Een richtmicrofoon op de
camera is de eerste optie. Echt goed werkt
een dasspeldmicrofoon. Zijn er meer spelers
tegelijk aan het woord, dan heeft een dasspeldmicrofoon geen zin.
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Een commentaarstem doet wonderen om de film kracht bij te zetten. In het commentaar kunnen
onder andere de datum en plaats van de wedstrijd worden opgenomen. Zien we de commentator voor aanvang van de wedstrijd in beeld, dan maakt dit de film aangenaam. Commentaar
tijdens de wedstrijd kan achter de beelden worden geplaatst. Zorg er wel voor dat de sfeer van
het commentaar overeenkomt met de sfeer van de wedstrijd.
Zorg dat u extra shots hebt om daarvan alleen het geluid te kunnen gebruiken. Dit zogeheten
setnoise kan onder andere shots worden geplaatst en vooral ook worden gebruikt om laspunten
te verdoezelen.

Tot slot
Sport in de brede zin van het woord is een uitgelezen en dankbaar onderwerp om in videobeelden over te vertellen. Bij sport is er doorgaans veel beweging. Staar u niet blind op de manier
waarop de wedstrijden van het WK in beeld worden gebracht. Dat doe je niet met één of twee
camera’s. Juist een film over een sport kan interessant zijn om naar te kijken. De kantinebeheerder die sjouwt met de boodschappen geeft een bredere kijk op wat zijn werk inhoudt dan alleen
het bakken van patat. En wat dacht u van de trainer die in weer en wind met de roeiers meefietst?
Die verdient ook een plaats in de film.
Bron: Digital Movie
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Computer
De ideale storage oplossing voor creatieve professionals
Storage. We ontkomen er vandaag de dag niet meer aan. Techniek schrijdt voort en synchroon aan deze ontwikkelingen nemen ook
mediabestanden in omvang toe. Dit vereist ofwel een dure en omvangrijke aanpassing in de infrastructuur, ofwel noodgedwongen
behelpen met de reeds bestaande situatie. Voor vele professionals en power users zal dit de bekende spagaat zijn waarin ze zich
bevinden.

Met de vooruitgang van de techniek kampt
menig uitgever, fotograaf, opnametechnicus of beeldbewerker met hetzelfde
probleem: dataopslag. Digitaal moet een
analoge kwaliteit krijgen en highres muziek,
4K beeldbestanden of full-frame RAWfotobestanden vreten vervolgens met een
onstilbare honger uw kostbare terabytes
weg alsof deze nooit hebben bestaan. Een
high-end serveroplossing inclusief gigabit
netwerk voor een snelle overdracht biedt
hier zeker uitkomst, maar voor velen is dit
zowel budgettair, in volume en qua techniek nog een onoverbrugbare sprong. Dit
moet toch anders kunnen? Jazeker, LaCie
biedt een nieuwe supersnelle Thunderbolt
3 storage oplossingen die rechtstreeks op
de computer zelf kan worden aangesloten.
LaCie is voor de meeste gebruikers geen onbekende speler. Zeker in de creatieve sector heeft
het merk LaCie de afgelopen decennia een positieve lading gekregen. Dit komt niet in de minste
plaats door de binding met diverse toonaangevende designers als Neil Poulton, Philippe Starck
en natuurlijk Porsche Design GmbH. Speciaal voor deze doelgroep heeft LaCie de 6big en 12big
storage-oplossing geïntroduceerd; wederom ontworpen door Neil Poulton, dus een hele vertrouwde look en feel.

Big storage oplossingen
De LaCie 6big is een nieuwe storage oplossing uitgerust met de nieuwe Thunderbolt 3 en USB-C
interface. Deze is primair gepositioneerd voor zelfstandig fotografen, cameramensen en muzikanten. Deze 6big is tevens interessant voor muziekliefhebbers of deejays met bijvoorbeeld een
waardevolle muziekcollectie. En deze verzameling kan niet groot genoeg zijn. De ‘kleine’ 6big kan
namelijk tot 60 terabyte aan data opslaan.
En dan hebben we het topmodel. De 12big. Deze is voor de ‘normale’ gebruiker wellicht een
stapje te groot. Deze is eerder bedoeld voor kleinere productiemaatschappijen, reclamebureaus
en opnamestudio’s; partijen die snelle storage oplossing met een hoge opslagcapaciteit nodig
hebben en deze data direct kunnen aanspreken en bewerken. Opslagcapaciteit? Tot maar liefst
120 terabyte!
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Bouw en techniek
Wij hebben het topmodel van LaCie ontvangen. De 12big; een flinke jongen. De afmetingen
bedragen 44,7 centimeter hoog, 23,7 centimeter diep en 16,1 centimeter breed. Het gewicht
bedraagt rond de 17 kilogram. De ‘6’ heeft met 22,5 centimeter de helft van de hoogte van de ‘12’
en het gewicht blijft hiermee net onder de 10 kilogram. Ongeacht de grootte en opslagcapaciteit
van de Big-oplossing is de werking, functionaliteit en look & feel identiek.
De behuizing van de 6 en 12big is in zijn geheel, dus zowel de kast en de afdekkapjes van de
drivebay’s, vervaardigd uit aluminium. Enerzijds biedt dit een stevige basis, anderzijds creëert dit
een kooi van Faraday waarmee de opslagmedia optimaal worden afgeschermd van instraling en
andere voor dataopslag ongewenste invloeden. Hiernaast heeft het de gunstige eigenschap om
kastwarmte af te voeren. Om de batterij aan schijven optimaal op bedrijfstemperatuur te houden
heeft de fabrikant bij de ‘6’ twee en bij de ‘12’ vier – uiteraard – redundante ventilatoren in de
behuizing opgenomen.

Functionaliteit
De 12big heeft, zoals de benaming al doet vermoeden, maar liefst twaalf grote Enterprise NAS
harddisks van – uiteraard – Seagate tot zijn beschikking. De 6big overeenkomstig zes harddisks.
Deze harddisks zijn in handige trays geplaatst om een snelle (hot-swap) wissel mogelijk te maken.
De harddisks zijn als RAID 0/1/5/6/10/50 en 60 configuratie te initialiseren. Hiermee kan de gebruiker zelf de juiste balans vinden tussen performance en opslagveiligheid.
Voor het beheer heeft de fabrikant een nieuwe LaCie RAID Manager ontworpen. Deze is kosteloos
te downloaden van de website van LaCie. Na de installatie kan de 6 of 12big in slechts een paar
stappen worden geconfigureerd. Klik voor het aanmaken van een ‘array’ heel simpel de gewenste
schijven aan en kies hierna de gewenste RAID versie. Daarna is het slechts het volgen van de verschillende installatiestapjes en klaar. Dus geen ellelange lijsten met opties of instellingen, maar
een heerlijk overzichtelijke en intuïtief aanvoelende RAID Manager waarmee de RAID-oplossing
binnen een oogwenk up & running is. Hierna is de LaCie wel even druk met het initialiseren van
de schijven en gedurende deze taak licht de powerbutton beurtelings rood en blauw op. Tijdens
deze initialisatie die op de achtergrond plaatsvindt is de unit volledig operationeel.
Nu dienen we wel een kanttekening te maken. De LaCie werkt zowel met MacOS en met Windows. Wanneer de unit is ingericht via een van beide besturingssystemen, dan is het echter niet
mogelijk om met een ander besturingssysteem bestanden te schrijven naar de LaCie. Lezen van
de bestanden is echter altijd mogelijk. Net als bij externe USB harddisks.

Foutdetectie
Telkens tijdens het opstarten, of bij het ontwaken uit de spaarstand, loopt de LaCie een opstartcyclus door. Tijdens deze procedure knippert de powerbutton blauw. Nadat alles correct is doorlopen lichten zowel de powerbutton als de kleine inkepingen rechts in de bay-covers constant
blauw op. Gaat er dan toch wat mis, dan laat de big dit met een rood opgloeiende powerswitch
en een geluidssignaal weten. Dit signaal is met een druk op de knop uit te schakelen. Via de RAID
Manager wordt het probleem direct inzichtelijk. Is het probleem verholpen, dan toont het venster
aan de rechter onderzijde een groen bolletje met de status “Hardware OK”.
Wanneer we een van de schijven uitnemen, laat de LaCie direct onder een luid gepiep weten dat
hij hier toch niet van is gediend. Wanneer we de RAID Manager benaderen om het ‘manco’ vast
te stellen, meldt deze in het meldingscentrum direct dat er iets mis is. Vervolgend klikken we op
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het tabblad van de – in ons geval – RAID10 configuratie. Wanneer we de lijst van de aanwezige
disks doorlopen zien we dat de corresponderende drive niet wordt getoond. Maar dit wisten we
natuurlijk al. Deze informatie is ook op afstand inzichtelijk. Wanneer er iets mis is, stuurt de LaCie
– indien je dit wenst – automatisch een email met de foutmelding. Nadat we de drive weer netjes
op zijn plek hebben gedrukt, licht de inkeping weer keurig blauw op.

Thunderbolt 3 vs. USB 3.1
Beide big-oplossingen hebben twee
Thunderbolt 3 poorten met een maximale overdrachtssnelheid van 40 Gb/s.
Dit geeft in de praktijk tot 2600MB/s in
RAID0 of 2300MB/s in het veel praktischere RAID5. Nu is Thunderbolt 3 nog niet
breed beschikbaar. Apple heeft haar
laatste generatie MacBook Pro hiermee uitgerust en hetzelfde geldt voor
enkele topmodellen van Dell, Lenovo en
Hewlett-Packard.
Hiernaast heeft de gebruiker de beschikking over een USB 3.1 aansluiting
(nieuwe USB-C aansluiting) met een
maximale overdrachtssnelheid van 10
Gb/s. Deze is met een adapterkabel
backward compatible naar USB-A. We
hebben een tweetal speedtesten uitgevoerd met de laatste generatie Apple
MacBook Pro. Hierbij behaalt de Thunderbolt 3 connectie netjes de beloofde waarden. Via het
USB 3.1 overdrachtsprotocol worden dergelijke snelheden niet behaald. De big is vooral bedoeld
om via Thunderbolt te gebruiken. USB-C is meer bedoeld voor incidenteel gebruik indien er geen
Thunderbolt voorhanden is.
Thunderbolt 3 en USB 3.1 werken beide met een bi-directionele en dubbelprotocol USB-C kabel.
Tot maximaal 5 Thunderbolt apparaten kunnen er in serie worden geschakeld, waaronder twee
4K of een 5K beeldscherm. Wanneer er een laptop in de keten wordt opgenomen wordt deze,
mits hiervoor geschikt, via deze connectie opgeladen. Via de USB 3.1 poort kan slechts een enkel
device of beeldscherm worden aangesloten.

Netwerken wordt niet werken
LaCie kiest in het tijdperk van hoogwaardige netwerkinfrastructuren toch voor een standalone
oplossing. Waarom? Wel, de reden is simpel. Snelheid. Wanneer je veel en grotere bestanden wil
bewerken, biedt een rechtstreeks aangesloten storage je snelheid en gebruiksgemak. Geen vertragingen in de tijdlijn van je film en probleemloos 4K of 6K-video bewerken. De meest gangbare
netwerken kunnen dit helemaal niet aan.
Hierom heeft LaCie gekozen voor een standalone oplossing voorzien van het vlotte Thunderbolt
3 overdrachtsprotocol waarmee hoge overdrachtssnelheden behaald kunnen worden.
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Eindoordeel
Wij zien de 6big als de ideale storage oplossing voor creatieve professionals. De 12big biedt alles
dat je nodig zult hebben, maar is qua positionering voorbehouden aan een beperkte doelgroep.
We hebben een kleine week met de 12big mogen spelen en we zijn gecharmeerd van de eenvoud en bescheidenheid van de LaCie. Eenvoud in de verschijning en bescheidenheid in de manier waarop deze te werk gaat. Wanneer hij niet wordt gebruikt, schakelt hij stilletjes in slaapstand.
Wanneer hij moet werken ontwaakt hij direct en gaat zonder protest aan het werk. De ideale
‘medewerker’ zeg maar.
Bij dagelijks gebruik herinnert alleen het geluid van de ventilatoren en de roterende harddisks
aan het feit dat de LaCie hier aanwezig is. De prijs? Die is best stevig. Daar zal de boekhouder of
werkgever toch een stuk luidruchtiger op reageren verwachten we…

Prijzen & verkrijgbaarheid
LaCie 6big Vanaf € 3149,- voor de 24TB (6x 4TB)
LaCie 12big Vanaf € 6749,- voor de 48TB (12x4TB)
Garantie 5 jaar on-site omruilgarantie
Verkrijgbaar via o.a. www.lacie.nl
Harro Tillema
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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 19 januari 2018
We starten de vergadering met de gebruikelijke drink aangeboden door de club. Zo kunnen
nieuwjaarswensen uitgewisseld worden en plannen gemaakt voor het verder verloop van de
clubwerking.
Er zullen wel niet veel nieuwe mededelingen zijn maar we kunnen dan even de organisatie van
het clubfestival bespreken.
De filmprojectie zal in ieder geval hoofdzakelijk gewijd zijn aan de films die op het festival zullen
vertoond worden.
Indien er nog tijd rest zullen dan ook nog niet deelnemende films getoond kunnen worden.
Alvast allen op post op 19 januari.
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.
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.

Een echtpaar winkelt in de plaatselijke Colruyt. Op een bepaald moment neemt de man een bak
Duvel en plaatst die in het winkelkarretje.
“Wat denk je dat je doet?” vraagt zijn vrouw.
“’t Is een koopje schat, 22 euro, want den Duvel staat in reclame”, antwoordt hij.
“Zet die bak maar snel terug, we kunnen ons dat echt niet veroorloven”, zegt de vrouw.
Dus hij doet dat en ze vervolgen hun weg tussen de rekken.
Een paar gangen verder neemt de vrouw een pot gezichtscrème van 50 euro en zet die in het
winkelwagentje.
“Wat denkt ge dat ge doet?” vraagt de man.
“Dat is voor de verzorging van mijn gelaat schat. Die crème gaat er voor zorgen dat ge me beeldschoon zult vinden.”
Waarop haar man reageert:
“Kom, zet dat maar terug! Dat doet een bak Duvel ook en dat voor de helft van de prijs!”
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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 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
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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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