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Woordje van de voorzitter

Beste filmvrienden;
’t Is weer voorbij die mooie zomer!
Maar vooraleer we dit filmseizoen starten wil ik iedereen danken: leden, bestuur, sponsors en
sympathisanten die hebben meegewerkt zodat we zeer mooie resultaten konden behalen vorig
seizoen.
De eerste vergadering van het nieuwe filmseizoen gaat uitzonderlijk door op vrijdag 29 september
i.p.v. 15 september. De zaal is op 15 september bezet door de gemeentelijke diensten, zo hebben
jullie nog wat meer tijd om aan de nieuwe producties te werken.
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en zijn er die de filmcamera niet in de kast hebben
laten liggen. We zijn benieuwd naar het, al dan niet voorlopig, resultaat.
Zoals vorige vergaderingen starten we om 19.30 uur om te eindigen om 23.00 uur.
Ook doe ik een oproep aan de leden die het bestuur willen vervoegen om hun kandidatuur te laten
weten op het secretariaat. We kunnen dan op de oktobervergadering het nieuwe bestuur samenstellen.
Zoals ieder jaar bij de eerste vergadering zal er een drink aangeboden worden door de club.

Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 16 juni 2017
Met een verfrissend glaasje begonnen we aan de laatste vergadering van dit seizoen. De
opkomst was groot en nieuwe producties worden nog altijd gemaakt, wat belooft voor de
volgende clubwedstrijd!
Met dank aan de werkkracht van het bestuur, de creativiteit van de filmers en inzet van de
leden en de “bar”- dames.
Geprojecteerde films:

01. Pierre Pollet

“Lentebomen”

Ditmaal was het filmdecor van Pierre het Calmeynbos in De Panne. Het ontluikende groen en de knoppen
van de bomen bij het begin van de lente werden filmisch mooi in beeld gebracht. Het geheel werd opgenomen uit de vrije hand, automatisch en in 4K.
Een korte montage op mooie muziek, meer moet dat soms niet zijn!

02. Roland Rondou

“Onder de vuurtoren”

03. Patrick Van Hooimissen

“You Tarzan, Me Jane”

Met deze titel zette Roland ons even op het verkeerde pad. Deze keer had Roland zich gewaagd aan een
natuurfilm. De vele uren die hij hieraan heeft gespendeerd voor al deze opnames, onder verschillende
weersomstandigheden, hebben hem beloond. De hoofdacteurs en onderwerp zijn hier de aalscholvers. De
actiebeelden van de aalscholvers met de meeuwen zijn krachtig. Enkele andere vogels kunnen hier gebruikt
worden om tijdsoverbruggingen te maken tijdens het levensverloop van de aalscholvers. Hiermee kan je een
sterke film maken Roland.
Toen Patrick tijdens een filmische wandeling aan een vijver vertoefde, dacht hij dat hij gans (letterlijk en
figuurlijk) alleen was en toen kwam hij plots ook Jane tegen. Zijn inspiratie werd geactiveerd tot het vertoonde resultaat. Dit verwerkt tot een 1 minuutfilm toont aan dat het ook poëtisch kan.

04. Kurt Mariën en Pierre Pollet

“SUP”

SUP is de afkorting van Stand Up Paddle. Deze race vond plaats op De IJzer over een afstand van 17 km, vertrekkende vanaf de IJzertoren in Diksmuide met aankomst in het spaarbekken van Nieuwpoort.
Dit toch moeilijk te filmen spektakel werd vakkundig afwisselend in beeld gebracht door Kurt en Pierre, zelfs
de drone van Kurt werd ingezet. Het geheel werd vlot gemonteerd op een passende muziek. Een knappe
reportage.

05. Willy Bolle

“De orde van de groene bel”

Het Pajottenland beschikte vroeger over de oudste hoppevelden.
Vandaag resten er nog twee hoppevelden o.a. in Sint Martens Bodegem. De orde van de groene bel wil de
hop als streekproduct bewaren door onder andere mee te werken met de hoppeboer en door het brouwen
van een bier van deze hop: de “Record”
Uitgaande van deze kennis heeft Willy zijn film opgebouwd. We zien het plukken van de hop zowel machinaal als manueel en vervolgens het gehele proces van het brouwen van het Record bier tot het degusteren.
Mooie documentaire, goed in beeld gebracht door Willy. We kregen er allen dorst van!

06. Willy Bolle

“Calabria”

Ditmaal bezochten Willy en zijn vrouw de regio aan de voorkant van de laars van Italië “Calabria” met als
hoofdstad Catanzaro. Hier zagen we een mooi overzicht van steden en landschappen. Een streek die rust
uitstraalt (misschien te vermelden bij het begin van de film).
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07. Jurgen Depoorter

“Skivakantie met de kinderen”

Een familiefilmpje met vrouw en kinderen. Mooie start van de film in de auto met de kinderen. Vlotte actiebeelden o.a. bij de skiliften en zoals Jurgen zijn vlot skiënde zoontje in beeld brengt bij een afdaling. Leuke
conversaties tussen moeder en dochtertje. Mooie standpunten en zeer vlot gemonteerd, een onmisbaar
souvenir voor de kinderen!

Gilbert

Techniek
MP3 gaat met pensioen, AAC is de toekomst
Het populairste audioformaat voor muziek heeft z’n langste tijd gehad. Zelfs de uitvinders
van het mp3-formaat vinden dat het mooi is geweest. Het Fraunhofer Instituut meldt op haar
website dat ze mp3 niet langer ondersteunen. Concreet houdt het in dat ze bepaalde licenties
voor mp3-patenten zullen beëindigen. De uitvinders zijn van mening dat er vandaag de dag
betere alternatieven zijn voor muziek.

Einde van mp3
De officiële verklaring van het Fraunhofer Instituut luidt:
Tweeëntwintig jaar geleden werd mp3 al voor het eerst dood verklaard, nog voordat het formaat
populair werd. Sinds de jaren 90 zorgde het voor een revolutie in digitale muziek, vooral vanwege
het makkelijk verspreiden van muziek zonder DRM en het feit dat alle muziekspelers het formaat
ondersteunden. Mede daardoor werd de iPod de populairste muziekspeler voor de massa: er pasten veel muzieknummers op en als je het niet in iTunes kon vinden (of er niet voor wilde betalen),
dan downloadde je de nummers zelf.
Eind jaren 80 begon de Friedrich-Alexander Universiteit in Erlangen-Neurenberg voor het eerst
onderzoek te doen naar het muziekformaat. Onderzoekers van deze universiteit ontwikkelden
samen met het Fraunhofer Instituut het mp3-formaat. Dit nam slechts 10% in van de oorspronkelijke bestandsgrootte in, een enorme sprong vooruit in die tijd. Toch sloeg het aanvankelijk niet
erg aan – totdat er software verscheen waarmee consumenten zelf hun cd’s konden rippen.
Tien jaar later was mp3 uitgegroeid tot dé standaard om muziek uit te wisselen. Er verschenen
programma’s zoals Napster en Kazaa waar je de nieuwste albums kon downloaden. Als betaald alternatief ontwikkelde Apple de iTunes Store, waar je makkelijk met één klik albums en nummers
kon aanschaffen. Apple koos voor AAC, niet voor mp3. Dat formaat blijkt nu ook de langste adem
te hebben en heeft als belangrijkste voordeel dat je bij dezelfde bestandsgrootte een betere
geluidskwaliteit hebt.
Tegenwoordig maakt het muziekformaat niet meer zoveel meer uit, omdat de meeste mensen
muziek beluisteren via streaming diensten zoals Apple Music en Spotify. De echte muziekliefhebbers kiezen liever voor lossless formaten, waarvan Apple ook een eigen variant ondersteunt.
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Techniek
wat is dynamisch bereik?
Het dynamisch bereik van een camera is de verhouding van het felste licht tot het zwakste licht
dat nog kan worden waargenomen. In de fotografie wordt dit uitgedrukt in stops, waarbij elke
stop een verdubbeling van de lichthoeveelheid voorstelt. Het dynamisch bereik is van belang
wanneer je een onderwerp fotografeert met een groot contrast. Je wilt immers dat zowel de donkere als de lichte partijen goed doortekend zijn. Oudere digitale camera’s hebben een dynamisch
bereik van een stop of zes, moderne volformaat camera’s komen boven de tien uit.
In dit artikel leggen we uit hoe het dynamisch bereik werkt en hoe je het zo groot mogelijk kunt
maken voor jouw camera.

Dynamisch bereik
Dynamisch bereik (Dynamic Range) is een term uit de natuurkunde die de verhouding beschrijft
tussen de laagste waarde en de hoogste waarde van een variabele. In de fotografie denken we
dan natuurlijk direct aan licht, maar dynamisch bereik kan ook betrekking hebben op geluid.
Stel je het menselijk oor voor: dat kan een zacht gefluister op grote afstand nog waarnemen,
maar ook het geluid van een heavy metal band op een popconcert. Stellen we de geluidssterkte van het fluisteren op 1 en die van de band op 1 000 000, dan heeft het menselijk oor een
dynamisch bereik van 1 000 000. Omdat het lastig is te rekenen met grote getallen, wordt het
dynamisch bereik altijd weergegeven als een logaritmisch getal. In het geval van geluid werkt
men met Decibel (dB), het dynamisch bereik van 1 000 000 is dan 60 dB.
Hetzelfde geldt voor licht. Ons oog kan een zwak lichtsignaal van een ster uit het melkwegstelsel nog waarnemen, maar ook het zonlicht dat weerkaatst op een sneeuwdek. Bij licht werkt
men niet met decibel maar met lichtwaarde of, meer gebruikelijk, met stops. Een (1) stop komt
overeen met een verdubbeling van de lichthoeveelheid; vijf stops wil dus zeggen een factor van
2x2x2x2x2 (2 tot de vijfde macht) oftewel 32. Het menselijk oog heeft een dynamisch bereik van
ongeveer 30 stops (2 tot de macht 30 is 1,07 miljard).

Dynamisch Bereik in de fotografie
Fotografeer je een contrastrijke situatie met een dynamisch bereik dat groter is dan dat je camerasensor aan kan, dan zullen de donkere partijen onderbelicht zijn (dus geheel zwart; ‘dichtgelopen’ noemen we dat) terwijl de rest van de foto goed belicht is. Of je schaduwen zijn wel goed
doortekend, maar dan zijn de witte partijen helemaal wit (‘uitgebeten’). Op het plaatje hiernaast
zie je een voorbeeld van uitgebeten lichte partijen in de voorgrond. Dat ziet er niet uit.
In de regel oogt een foto beter met dichtgelopen zwarten dan met uitgebeten lichten. Net zoals
een zwart stofje of een ‘dode’ pixel veel minder opvalt dan een wit stofje of een ‘actieve’ pixel. In
vroeger jaren, toen er nog op film gewerkt werd, zorgden diafotografen er daarom altijd voor wat
krap te belichten, overbelichting was fataal! Wie op negatieffilm werkte belichtte juist altijd wat
over - om dezelfde reden.
In een ideale situatie heeft je camerasensor voldoende dynamisch bereik om zowel schaduwen
als lichte partijen goed weer te geven. Zeker in Nederland, is voor de landschapsfotografie een
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dynamisch bereik van 6 voldoende. Hoe feller de zon, hoe ‘harder’ het licht, hoe groter het dynamisch bereik moet zijn. Grote verschillen in belichting komen voor bij flitsfotografie, bij opnames
met tegenlicht, en bij foto’s van bijvoorbeeld een interieur waar je ook het ‘buitengebeuren’ in
beeld wilt brengen. Dan is het dynamisch bereik van het onderwerp groter dan van je camera.
Zoiets kun je soms oplossen met een kunstje: een verloopfilter, een ‘invulflitsje’, een reflectiescherm of iets dergelijks.

Wat kan jouw camerasensor?
De pixels kun je je voorstellen als kleine emmertjes op het oppervlak van je sensor. Valt er een
lichtdeeltje in zo’n emmertje, dan geeft dat een signaal door aan de cameraprocessor. Het signaal
is recht evenredig met het aantal lichtdeeltjes - tot het emmertje vol is. Nog meer licht voegt
dan niets meer toe en leidt niet tot een sterker signaal. Behalve het ‘echte’ lichtsignaal ontvangt
de processor ook ‘valse’ signalen; die noemen we ruis. Omdat de ruis onafhankelijk is van het
ontvangen licht, bevat een zwak signaal naar verhouding veel ruis. Ga je een zwak signaal versterken, dan versterk je de ruis net zo hard mee als het echte signaal. Ruis zie je dus alleen in de
donkere partijen, nooit in de lichte.
Een sensor met grote pixels (‘emmertjes’) vangt meer licht dan een met kleine pixels. De verhouding tussen signaal en ruis is dan groter. Een sterk signaal van een groot emmertje kun je meer
versterken voordat je de ruis gaat zien. Bovendien duurt het langer voordat zo’n emmertje vol is.
Een sensor met grote pixels is dus in de regel lichtsterker, en heeft ook een groter bereik tussen
het laagste en het hoogste signaal dan een sensor met kleine pixels. Precies: een groter dynamisch bereik.
Oudere digitale sensoren hebben een dynamisch bereik van rond de zes. Tegenwoordig zijn,
vooral bij volformaat sensoren, getallen van rond de tien geen uitzondering meer. Die verbetering zit niet alleen in de sensor zelf, maar ook in de toepassing van ruisonderdrukkende software.
Die maakt het immers mogelijk zeer zwakke signalen verder op te peppen voordat je de ruis kunt
waarnemen.

Histogram
De beste indicatie om te zien hoe jouw camera omgaat met sterke contrasten is het bekijken van
het histogram; dat kun je op elke serieuze digitale camera in de weergavestand oproepen. Bij
camera’s met een elektronische zoeker is het mogelijk om het histogram live in de zoeker weer
te geven. Op de horizontale as van het histogram staat de signaalsterkte, links de donkerste signalen, rechts de lichtste. Op de verticale as staat het aantal pixels dat een dergelijk signaal heeft
ontvangen. Een ideaal histogram ziet er uit als een grote bult, waarbij zowel links als rechts de
uiteinden van de bult op de nullijn eindigen. Zie je aan de uiteinden een oplopend signaal, dan
is dat een teken dat je buiten het bereik van de sensor komt. De sensor heeft die groep signalen
niet meer van elkaar kunnen onderscheiden en ze op een hoopje geveegd. Het histogram is afgeknepen, clipped in het Engels. Je belichting was verkeerd, of het dynamisch bereik van je sensor
was te klein voor het onderwerp.
Let er wel op dat het histogram op het camera-display altijd een JPEG-plaatje is; dat is wat eerder
afgeknepen dan dat op computermonitor.
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Dynamisch Bereik en Bit Diepte - verschillende grootheden!
Het signaal van de sensor wordt in de inwendige computer van de camera, de processor, verwerkt. Daartoe worden de signalen eerst in stapjes verdeeld. Hoeveel stapjes? Dat hangt af van
de Bitdiepte (Bit Depth). Compactcamera’s die uitsluitend in JPEG-formaat werken, hebben een
bitdiepte van acht; dat wil zeggen dat er 2 tot de 8e macht stapjes zijn, en dat zijn er dus 256.
Camera’s met RAW-mogelijkheid hebben meestal een bitdiepte van 12 (2 tot de macht 12 = 4096
stappen) of 14 (16384 stappen). Let op: bit diepte en dynamisch bereik zijn verschillende zaken.
Je kunt een laag dynamisch bereik in heel veel stapjes verdelen, of een hoog dynamisch bereik
in weinig stapjes. Een top-end 14-bits DSLR verdeelt het signaal in RAW in 16 000 stappen, maar
fotografeer je met zo’n orgel in JPEG, dan blijven er toch maar 256 stappen over.
Het is een legitieme vraag waarom je je druk zou maken om de bitdiepte. Het menselijk oog kan
namelijk maar ongeveer 250 gradaties tegelijk waarnemen, en zeker geen 2 tot de macht 14. Het
JPEG-compressieprogramma, dat tot doel heeft de bestandsgrootte van een foto te verkleinen
zonder zichtbaar kwaliteitsverlies, is om die reden 8-bits, het kent maar 256 stappen. Meer stappen kun je toch niet zien! Bij het afdrukken gaan bovendien nog heel veel gradaties verloren. Een
sensor met een bitdiepte van 14 lijkt dan toch vooral een geval van marketing-gedreven overkill.
Er is geen speld tussen te krijgen: voor foto’s die niet of nauwelijks worden nabewerkt is een bitdiepte van 8 adequaat. Er is geen verschil tussen twee afdrukken van dezelfde foto, een in 8-bits
JPEG-formaat en een in TIFF (16-bits!).
Waarom dan al die processing power en geheugencapaciteit verspild aan hoge bitdieptes?
Omdat foto’s bijna altijd worden bewerkt! De curve die de zwarting als functie van de dekking
weergeeft, in principe lineair, wordt verschoven of uitgerekt. Bij de veel gebruikte (en vaak ook
misbruikte) Photoshop-ingreep Schaduw/Hooglicht worden de einden van de curve uitgerekt, er
worden details in de diepe schaduwen en in de lichte partijen zichtbaar gemaakt die er eerst niet
waren. Heb je een curve met 256 stappen en ga je die flink oprekken, dan worden de stappen zo
groot dat je ze gaat zien. Kijk naar de donkere hemel rechts boven die rond de Natriumlampen
in stappen van kleur verandert. Dat komt omdat de donkere delen hier softwarematig lichter
gemaakt zijn. Het kleine stapje is een hele grote geworden en daardoor zichtbaar geworden. Men
noemt dit posterisatie.
Doe je niet aan nabewerking (of stelt die nabewerking niet veel voor), dan kun je net zo makkelijk
in JPEG fotograferen en bespaar je je gewoon veel werk! Wil je een foto afdrukken, dan zul je toch
ooit naar JPEG moeten; met een RAW bestand kan een afdrukcentrale (of je eigen printer) niets
beginnen.

Dynamisch bereik en bitdiepte - toch verwant!
Toch is er wel degelijk een verschil in dynamisch bereik tussen JPEG en RAW opnames. De berekening van de stappen verloopt namelijk anders. Stel dat je in 12-bits RAW hebt gefotografeerd.
Daar is de reeks van donker tot licht verdeeld in 2 tot de macht 12 = 4096 stappen. Ga je zo’n
bestand omzetten in JPEG (altijd 8-bits) dan moeten 4096 stappen omgezet worden in 256. Je
zou verwachten dat dat gebeurt door steeds het gemiddelde te nemen van 16 stappen (4096
gedeeld door 16 = 256). Maar zo werkt het niet! Bij de JPEG-conversie wordt namelijk uitgegaan
van wat het menselijk oog kan zien. En dat oog kan kleine verschillen aan de ‘donkere’ kant veel
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beter waarnemen dan aan de ‘lichte’. Daarom neemt JPEG aan de donkere kant (de linkerzijde van
het histogram) het gemiddelde van weinig stappen, en aan de lichte kant ( de rechterzijde) het
gemiddelde van heel veel stappen. In wiskundige termen: RAW volgt een lineaire, en JPEG een
logaritmische schaal.
Converteer je een RAW-bestand naar JPEG
zonder het eerst te bewerken, dan veeg je
dus heel veel informatie aan de ‘lichte’ kant bij
elkaar. Dat betekent dat je aan de rechterkant
van het histogram een stukje dynamisch bereik
voorgoed kwijtraakt. Je kunt ook stellen dat aan
de ‘lichte’ kant de pixels meer informatie bevatten dan de ‘donkere’. Uit de witte partijen van
een foto die er in JPEG uitzien als uitgebleekt
kun je in RAW nog een hoop informatie halen.
Aan de donkere kant lukt dat niet, er zit geen
verborgen informatie in die pixels. Als je daar
de curve oprekt accentueer je alleen de ruis. In de totaal overbelichte foto rechts is bij nabewerking (“belichting -2 EV”) nog een ooievaar tevoorschijn gekomen.
In RAW werkend, kun je dus beter overbelichten dan onderbelichten. In de Engelstalige literatuur
spreekt men van ETTR, “Expose To The Right” (soms: “Err To The Right” - als je je vergist, doe het
dan aan de overbelichte kant). Niet zo in JPEG: daar zien uitgebleekte lichten er slechter uit dan
dichtgelopen zwarten. En als je wilt nabewerken, doe dat dan voor de JPEG-conversie en zeker
niet daarna. Alleen dan benut je het dynamisch bereik maxiimaal. Op de foto rechts zie je een
voorbeeld van wat er in RAW nog aan informatie in de witte partijen te halen valt.

TIFF of JPEG
Het heeft niet direct iets met dynamisch bereik te maken, maar toch nog even een woord over
TIFF. Sommige camera’s hebben de mogelijkheid te fotograferen in dit bestandsformaat. In tegenstellijng tot RAW is dit een universeel bestandsformaat, het is niet camera-afhankelijk en kan
door bij na elke computer worden uitgelezen. Kun je dan niet beter in TIFF werken dan in RAW?
Pas op! TIFF is een 16-bits programma. Camera’s met een 16-bits processor zijn er (nog) niet, een
groot deel van de bits blijft dus onbezet, en de TIFF bestanden zijn daardoor onhandig groot.
Bovendien worden de in-camera TIFF-bestanden soms afgeleid uit de 8-bits JPEG’s. Wel het kwaliteitsverlies dus, niet de compacte bestandsgrootte. TIFF is wel goed om de bestanden waarmee
je op je computer bezig bent, tijdelijk op te slaan. TIFF comprimeert namelijk niets, er gaat geen
informatie verloren, de bestanden zijn ‘in beton gegoten’.

Overdrijf het niet!
Zolang je niet te maken hebt met extreme contrasten, maak je dan over het dynamisch bereik
van je camera geen zorgen! Drukwerk heeft een dynamisch bereik van ongeveer 2, een goede
afdruk op fotopapier komt niet verder dan 3, je beeldscherm haalt misschien 5 en een goede
dia komt ook niet verder dan 6. In de tegenwoordig zo populaire HDR-fotografie worden vaak
meerdere opnames met verschillende belichtingen gecombineerd. Voor je al dat werk doet is
het verstandig nog maar eens goed naar je histogrammen te kijken, want vaak is al dat mergen
helemaal niet nodig en volstaat een (1) goed belicht opname.
Aureur: Jop Steenhof de Jong
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Volgende vergadering
vergadering van 29 september 2017
We vergaderen uitzonderlijk op de laatste vrijdag omdat de zaal gebruikt wordt door de gemeente. Uiteraard vergaderen we in het vervolg opnieuw op de derde vrijdag met uitzondering
van november waar we terug op de laatste vrijdag samenkomen wegens het festival “De Gouden
Kat” in Ieper op de derde vrijdag. Dit geeft de mogelijkheid dit festival bij te wonen en onze leden
Jürgen, Kurt & Thomas te gaan aanmoedigen.
De septembervergadering is de eerste van een nieuw film-seizoen. We vliegen er terug in met
nieuwe moed.
We beginnen de vergadering zoals ieder jaar met bubbels aangeboden door de club en een
beetje napraten over het verlof, de opgenomen beelden en de toekomstplannen.

Mededelingen
• We overlopen we nog even de nieuwe regeling voor het CVB.
Ieder lid kan nu gratis aansluiten en een lid die wil in orde zijn met Sabam betaalt 35 euro.
• Ook voor de statutaire oktobervergadering vragen wij leden die bereid zijn om in het
bestuur te komen. Kandidaturen kunnen worden doorgegeven aan paul.misplon@telenet.
be.
Jean-Pierre Thery heeft zijn ontslag gegeven en we zoeken dringend een vervanger.
• Er is ook een gastprojectie bij de videoclub van Blankenberge op dinsdag 10 oktober.
We hebben hiervoor een voorlopig programma opgesteld met 2 x 45 minuten.
De lidgelden kunnen op deze vergadering betaald worden of door overschrijving op onze
rekening Argenta BE 42 9730 7418 7654

Het filmprogramma.
Leden die hun film willen tonen dienen de naam en de duur van hun film op te geven aan de
voorzitter : paul.misplon@telenet.be deze films worden als eerste vertoond.
Niet opgegeven films kunnen dan ook nog worden vertoond indien er tijd overblijft.
De vergadering eindigt om 23.00 uur
Allen welkom op 29 september
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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

20
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In memoriam
Guido Dael
In Ieper is op maandag 27 juni 2017 bij hem thuis Guido Dael, de oprichter en gewezen zaakvoerder van Daelprinting, overleden. Hij was 84 jaar.
Guido werd geboren op 19 januari 1933 en hij was getrouwd met Monique Ameel.
Samen hadden ze twee kinderen, Peter en Nele.
Met Guido verdwijnt er een pionier in ons filmwereldje.
Hij was stichter van het bedrijf Daelprinting, een bedrijf dat aan zeef- en digitale druk doet. De
firma sloot zich in 2013 aan bij de groep Dioss. Guido Dael was ook stichtend lid en erevoorzitter
van filmclub Cinypra en erevoorzitter van de vzw West-Vlaamse Amateurcineasten (Wevac).
Van Guido werd afscheid genomen op dinsdag 4 juli om 10.30 uur in de O.L.V.-Middelares in
Ieper.
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Filmtechniek
met deze 10 tips maak jij een top (vakantie)film
Tip 1: Tref je voorbereidingen
Als je met de videocamera op reis gaat, is het verstandig om je goed voor te bereiden. Informeer je op
voorhand over de plaats waar je naar toe trekt.
Maak vooraf een soort draaiboek met wat je wilt bezoeken en filmen. Voorzie je ter plaatse van folders,
kaarten en/of brochures van zaken die je filmt. Noteer ook wat je hebt opgenomen. Achteraf bij de
montage komen al die zaken van pas.

Tip 2: Bepaal een stijl en bekijk alle kanten
Hou voor ogen welke filmstijl je wilt verwezenlijken. Ga je een toeristisch verslag maken, een avontuurlijke trektocht in beeld brengen of wil je de fauna en flora laten schitteren?
Kijk eens naar reportages op televisie. Hoe doen zij het?
Probeer ook niet alles in één keer te filmen. Als je een treinritje maakt, kan je de omgeving filmen vanuit de trein. Nadien kan je proberen dezelfde route per auto of fiets af te leggen. Dan kan je bepaalde
zaken vanuit een andere hoek filmen, en misschien ook het bewuste treintje onderweg. Als je die
beelden in de montage combineert vormen ze een heel aangenaam geheel.

Tip 3: Volg de regeltjes op jouw manier
Neem tijdens het filmen geen risico’s. In veel landen gelden bepaalde regels voor het filmen. Zo is het
filmen van militaire domeinen meestal verboden. Ook luchthavens, stations, openbare gebouwen en
musea hebben hun regels. Bij twijfel vraag je best toestemming.
Je vraag inkleden en een praatje maken met bijvoorbeeld een bewaker kan soms wonderen verrichten.
Als je geluk hebt, resulteert je vraag in een rondleiding die je op plaatsen brengt waar je anders nooit
zou geraken om te filmen.

Tip 4: Richt de lens op kinderen
Kinderen zijn een heel dankbaar onderwerp om te filmen. Waarschijnlijk komt dit door hun spontaniteit. Hou de camera dan ook bij de hand als er kinderen in de buurt zijn want ze halen de gekste
stunten uit!
Probeer de wereld ook eens te bekijken vanuit hun perspectief. Dat levert soms heel verrassende beelden op die onze montage aan waarde doet winnen.

Tip 5: Verplaats je in de kijker
Filmen is kijken door de ogen van je publiek. Stel je regelmatig in de plaats van de kijker. Zal hij het
allemaal nog kunnen volgen of begrijpen? Haal je steeds de uiteindelijke montage voor de geest en
probeer een verhaallijn te creëren.
Ellenlange beelden van een ondergaande zon bijvoorbeeld zijn erg storend als je geen duidelijk
verhaal brengt. Wees een beetje creatief om de film boeiender te maken. Sta bijvoorbeeld eens vroeg
op om de opkomende zon of de ontwakende natuur te filmen. Breng de familie in beeld die met het
ontbijt begint voor ze op uitstap gaat. Bij een lange wandeltocht kan je de camera richten op een familielid met pijnlijke voeten. Of laat eens een stukje commentaar horen voor of na een lange fietstocht. Al
deze zaken brengen sfeer in je film.
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Tip 6. Gebruik filters
Filters verhogen de beeldkwaliteit. Schaf een grijsfilter aan. Deze kan helpen als je in teveel licht moet
filmen. Bijvoorbeeld op een zonovergoten dag of in het zuiden. De kleuren worden er ook levendiger
van.
Wanneer je veel aan zee en bij waterpartijen filmt komt een polarisatiefilter goed van pas.
Beide filters zorgen voor betere opnames en beschermen je lens tegen stof en krassen.

Tip 7: Verdeel je film in scènes
Een film moet een duidelijk begin, midden en einde hebben. Als je aandachtig naar een bioscoopfilm
kijkt, merk je dat elke film is opgebouwd uit scènes.
Probeer shots te nemen van de mensen die jou vergezellen zodat van in het begin van de film duidelijk
wordt wie er allemaal bij hoort. Vergeet ook niet te filmen hoe je op de plaats van bestemming bent
gekomen. Een film afsluiten met te tonen hoe vermoeiend de terugreis was is een waardige afsluiter.

Tip 8: Zet je camera op poten
Ons stokpaardje: het statief. Deze driepoter zorgt ervoor dat ons beeld stabiel blijft.
Hou in het achterhoofd dat elke camerabeweging een doel heeft. Inzoomen doen we meestal om onze
aandacht op iets te richten. Bij het uitzoomen nemen we dan weer afstand van bepaalde zaken.
Het draaien van links naar rechts of omgekeerd toont ons waar we ons bevinden. Een tilt van boven
naar onder (of omgekeerd) laat ons zaken zien die anders buiten beeld vallen.
Vermijd in ieder geval de camera alle richtingen uit te zwaaien, daar word je als kijker alleen maar
zeeziek van.

Tip 9: Praktische tips
Bij regen of op vochtige plaatsen kunnen we onze camcorder beschermen door hem in vershoudfolie
te wikkelen. Zorg er wel voor dat de lens vrij blijft.
Als je in tegenlicht filmt, kan het nuttig zijn om als cameraman of -vrouw een wit T-shirt te dragen. Dat
zorgt bij close-ups van personen of voorwerpen voor reflectie waardoor het onderwerp in beeld beter
wordt uitgelicht.
Gekreukt aluminiumfolie heeft dezelfde eigenschap. Bij tegenlicht werkt het als een reflectiescherm
dat zorgt voor een betere lichtspreiding. Vraag desnoods hulp aan iemand om met gekreukt aluminiumfolie het zonlicht te laten weerkaatsen op het te filmen voorwerp of de persoon die je wilt filmen.

Tip 10. Monteren: ‘Kill your darlings’
Tenslotte gaan we de beelden monteren tot een film. Monteren is knippen. Ellenlange scènes zijn saai.
Alles wat vragen oproept, moet aan de hand van filmbeelden antwoorden bieden. Denk niet te rechtlijnig want de toeschouwer heeft er toch geen besef van hoe de vakantie verlopen is. Let ook op met
overgangen. Die kunnen het tempo van de film vertragen. Plaatsen en personen kunnen door middel
van titels benoemd worden.
Vermijd ten slotte te bekende muziekstukjes in je film. De kijker heeft bij het horen van de muziek immers verwachtingen en associeert overbekende melodieën met andere zaken.
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Info
lid- en sponsorgelden werkjaar 2017 – 2018
Enkele mogelijkheden om zich bij Videoclub Westkust Koksijde aan te sluiten tegen zeer
democratische prijzen:
• Individueel steunend of filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
+ gratis aangesloten bij het CVB + verzekering : 25 euro
• Individueel actief filmend lid van Videoclub Westkust Koksijde
+ gratis lid CvB + in orde met Sabam + verzekering : 25+35(CVB) : 60 euro
Gezinslidmaatschap
• Eerste lid betaald 25 euro alle volgende 15 euro
(voorwaarden als hierboven) indien ook sabam voor het eerste lid : + 35 euro
We houden eraan alle sponsors van de vorige jaren te danken voor hun steun aan onze club en
hopen opnieuw op hen te kunnen rekenen.
Nieuwe sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom.
Voordelen voor de sponsors:
Het maandblad wordt verstuurd naar alle leden (momenteel zo’n 25) en alle foto- & videoclubs
van het Vlaamse landsgedeelte.
Het verschijnt iedere maand behalve in juli en augustus.
Wij bieden onze sponsors het volgende aan:
1) Publiciteitsruimte in ons maandblad op formaat A5 uitgegeven door de Videoclub zelf
½ blad €30
1 blad €50
Binnenkant omslag (hele pagina) €60
Buitenkant omslag (hele pagina) €70
2) Een pagina publiciteitsruimte op de website www.videowestkust.be
+ een link naar uw eigen site
3) De projectie van hun gegevens op groot scherm tijdens alle openbare manifestaties ingericht
door Videoclub Westkust Koksijde zoals de clubwedstrijd en speciale projecties in het casino van
Koksijde of andere gelegenheden.
Onze sponsors krijgen ook de mogelijkheid om een reclamespotje van 15 sec. te laten maken
door de club.
Deze wordt opgenomen in uw zaak aan €75
Door uw steun kan onze club verder blijven bestaan, hiervoor alvast hartelijk dank.
Lidgeld kan betaald worden op Argenta BE 42 9730 7418 7654 of contant op de vergadering
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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 29 september 2017 (PAS OP!! Afwijkende datum)
vrijdag 16 oktober 2017
vrijdag 24 november 2017 (deze datum is afwijkend wegens de Gouden Kat)
vrijdag 15 december 2017

Gouden Kat
het festival van de Gouden Kat 2017
De volgende uitgave van het festival van de Gouden Kat gaat dit jaar door op vrijdag 17
november 2017.
Deze datum zeker al vastpinnen in uw agenda!!
Voor onze club werden Jürgen, Thomas en Kurt reeds uitgenodigd om onze club te vertegenwoordigen met hun film ‘Opgetuigd Opgetogen’. We wensen hen alvast veel succes toe!!

Gastprojectie
Koninklijke Cineclub Blankenberge
Op dinsdag 10 oktober geven wij een gastprojectie bij onze vrienden van de
Koninklijke Cineclub Blankenberge.
Iedereen is uiteraard vriendelijk uitgenodigd om mee te gaan.
Dit gaat door in de aula van de bibliotheek, Onderwijsstraat 17 Blankenberge.
We brengen een programma van 2 x 45 minuten en dachten aan volgende films:
Identikwijt (Jürgen & Thomas 20”), Terug in de tijd (Gaston 18”), Een ruige schoonheid (Gaston
17”), In nesten? (Gilbert 1”), Da goat toch nie (Hubert 1”), Het hart van Málaga (Patrick 8”),
Opgetuigd Opgetogen (Jürgen, Kurt & Thomas 20”), Omleiding (Gilbert 1”) IJsland, 2x (Kurt 2x 3”)
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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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