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Woordje van de voorzitter

Op de oktober vergadering die tevens de statutaire vergadering
was, was het hoofdpunt de verkiezing van bestuursleden voor het
nieuwe filmseizoen. Niemand stelde zich echter kandidaat (jammergenoeg) gelukkig gingen de bestuurleden van vorig jaar allemaal akkoord om er nog een jaartje bij de doen. Dit werd door de
algemene vergadering goedgekeurd en gaf het volle vertrouwen
aan het huidig bestuur.
Dus, wij als bestuur van videoclub Westkust Koksijde, zullen het nodige doen om van dit filmseizoen opnieuw een interessant en boeiend filmjaar te maken.
De november vergadering bracht terug enkele wedstrijdfilms maar
het jaar vordert en we moeten blijven denken aan de volgende
clubwedstrijd want de tijd vliegt snel. We hebben reeds een paar
toppers gezien in de vorige vergaderingen die zeker een plaats verdienen in het programma maar er moeten er nog bijkomen willen
we het publiek op ons clubfestival opnieuw een zeer mooie filmnamiddag bezorgen.
Ook konden we twee nieuwe leden verwelkomen en daar zijn we
zeer tevreden mee.
Dus aan alle leden, zet een tandje bij, vraag andere leden om eventueel te helpen en we zijn zeker dat ook u zal schitteren op het clubfestival.
In ieder geval welkom om de volgende vergadering op vrijdag 19
december.
Paul Misplon
Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde
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Vorige vergadering
vergadering van 17 oktober 2014
Jean-Pierre Thery“Fietstocht NEOS 2014”
Zoals vorig jaar maakte JP een verslag over de fietsweek van NEOS. Het werd een multimedia
presentatie welke bestaat uit filmbeelden van een HD camera, een SD camera en een fototoestel,
aangevuld met foto’s. Er is een duidelijk verschil merkbaar tussen de filmbeelden en de foto’s,
maar voor de leden van de fietsclub zal dit geen minpunt zijn. Geslaagde reportage voor de deelnemers, maar onvoldoende voor ons videofilmfanaten.

Hubert Pouillie een speelfilm in wording
Hubert toonde zijn vorderingen welke hij de laatste weken maakte. Alweer zijn er enkele scenes
opgenomen en herwerkte hij de voorgaande, rekening houdend met onze opmerkingen. Hij gaf
ons ook een idee van wat nog komen zal.
Goeie moed, doe zo voort.
De volgende film was er eentje van Jürgen Depoorter en Thomas Vander Brugghen

“Identikwijt ” HD 20 min
Het levensverhaal is af, klaar voor de clubwedstrijd. Wij durven hopen op veel lof van de jury en
duimen voor hen.
Poficiat voor Thomas en Jürgen

Kurt Mariën “Een dagje op een filmset”
Kurt kon via een goede vriend een dag opnames meebeleven voor een promotiefilm. De
opnamen gebeurden door profs. Hij bracht hun werkzaamheden voor ons in beeld. Spannend,
leerzaam hoe zij het aanpakken om een commerciële clip te maken.
Bedankt Kurt

“Day and night” door Marnix
De dochter van Marnix is charmezangeres en componeert ook meestal zelf haar muziek. Op haar
laatste compositie wil Marnix een videoclip realiseren. Met de muziek als uitgangspunt heeft hij,
aan de hand van tekeningen (schetsen), een storyboard uitgewerkt. Met dank aan Kurt en Pierre
die hem bijstonden met raad en daad. Nieuwsgierig wat dit worden zal ....
Wij wensen hem veel moed voor deze zware opdracht.
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Vorige vergadering
vergadering van 21 november 2014
Filmprogramma
Paul Misplon “Toeristen- en streekgerechtenbeurs Koksijde”
Paul had een korte samenvatting gemaakt over al wat lekker en smakelijk is op de jaarlijkse toeristen- en streekgerechtenbeurs te Koksijde.
De reportage was goed maar mocht wel gefilmd worden met het statief, er was veel achtergrond
geluid, maar daar is weinig aan te doen, Walter gaf een goeie tip om een reportage niet langer te
laten duren dan drie minuten.

Antoon Demets “Op ontdekking naar Kiev en het schiereiland De Krim zoals het was”
Prachtig filmpje, in de stijl zoals we het van Antoon gewend zijn, heel leerzaam met schitterende
beelden, heel goede montage, met gepaste rusttijden tussen commentaar en beeld en muziek.

Gaston Dierick en ons nieuwe lid Patrick “Hulde aan Jan Hoet ”
Gaston en Patrick leerden elkaar kennen op “Hulde aan Jan Hoet”. Ze besloten om er samen een
reportage over te maken. Flink gewerkt. Mooi resultaat.
Opmerkingen : Fouten wegwerken met inserts van schilderijen.

Desire Verslype DV 16/9 “De Schudde Beurse” 12min
Het is altijd zeer stil na de vertoning van een Désiré-film. Alles zit altijd zo perfect in elkaar. Er
moet steeds diep worden nagedacht om iets te kunnen verbeteren. Deze keer ging het over een
stukje natuur welke wij niet in Vlaanderen zouden verwachten.
Proficiat, Désiré, wij zijn terug iets wijzer.

Jürgen Depoorter & Thomas Vander Brugghen Blu-Ray 16/9 “Identikwijt” 20min
De film van Jürgen & Thomas (samen Capricorn Productions) is af. Ze toonden hun finale project.
Iedereen kon enkel lovend zijn. Ook Walter Decock die deze film voor het eerst zag, werd er stil
van. Voor hem was het een professioneel afgewerkte film. Dat belooft voor de toekomst.
Jürgen & Thomas zijn vastbesloten om verder samen te werken aan volgende projecten.....

“Fly In” door GIlbert Crevits
Gilbert bracht een korte samenvatting van de fly-in te Koksijde, met een kort interview van een
leraar aan de Technische School. Men had er een vliegtuig uit de oorlogstijd nagemaakt.
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Techniek
Staat de toekomst van 4K Blu-ray nu al in twijfel?
In mei van dit jaar maakte Sony voorlopige jaarresultaten voor 2013 bekend, en het wordt alweer
een verliesjaar. Het nettoverlies loopt op naar 130 miljard Yen, wat slechter is dan verwacht.
Sony haalt twee belangrijke redenen aan voor het groter dan verwachtte verlies. Op de eerste
plaats zijn er bijkomende kosten (30 miljard Yen) gerelateerd aan de verkoop van de Vaio-tak.
Maar het rapport laat duidelijk weten dat de ondermaatse Blu-ray verkoop ook een deel van de
redenen is. De vraag naar fysieke media daalt, vooral in Europa, en dat heeft Sony verplicht om
de rentabiliteit van zijn schijfproductie faciliteiten te herzien. Concreet besloot Sony dat er niet
genoeg cashflow zal zijn om de boekwaarde van de investeringen te recupereren, en daarom
neemt het 25 miljard Yen aan bijzondere waardevermindering op in de resultaten.
Die beslissing kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben. Als Sony, een belangrijke voortrekker van het Blu-ray-formaat, moet toegeven dat de schijfbusiness nu toch niet zo rendabel blijkt,
dan bedenkt het zich misschien wel twee keer voor het aan 4K Blu-ray-schijven wil beginnen.
We waren vorige week aanwezig bij Sony’s 4K-event, dit jaar in de Pinewood Studios in Engeland, waar Sony zijn nieuwste 4K-televisies uitgebreid in de schijnwerper plaatste. Niet geheel
onverwacht was een van de meest prangende vragen van de verzamelde journalisten: “Wanneer
zal de consument fysieke 4K-media kunnen kopen?” Wel totaal onverwacht was de reactie van
Sony. Ongemakkelijk geschuif met de voeten, ontwijkend antwoord door te verwijzen naar de
BDA (Blu-ray Disc Association). Dat we een ietwat vaag antwoord kregen was vorig jaar misschien
aanvaardbaar, 4K was toen gloednieuw. Maar een jaar later verwacht je van een voortrekker van
Blu-ray toch een concreter antwoord. De volgende dag werd er dan toch kort verwezen naar de
enige info die we hebben van de BDA, namelijk dat een nieuw formaat verwacht wordt tegen
eind van dit jaar.
We schreven in januari al over het aankomende 4K Blu-ray-formaat.En ook toen maakten we
de bedenking dat streaming mogelijk een zware bedreiging zou vormen voor fysieke media.
Ook Sony liet al meerdere malen horen dat het meer toekomst ziet in streaming. Maar gezien
de nodige bandbreedte (Netlfix in 4K heeft een stream van 15Mbps nodig, lees hier onze eerste
bevindingen) zal dat echter niet voor iedereen een haalbare kaart zijn. Fysieke media lijken toch
nog steeds de beste garantie voor kwaliteit en toegankelijkheid. Maar als het voor de fabrikanten
financieel niet haalbaar is, zou het wel eens kunnen dat er geen 4K-schijven komen. Een bar
vooruitzicht.
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Nieuws
Canon introduceert EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II officieel
Canon heeft de EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM aangekondigd. Het objectief volgt de oorspronkelijke 100-400mm op, waarvan het ontwerp dateerde uit 1999. Tegenover de voorganger
onderscheidt hij zich met compleet vernieuwde optiek en een 4-stops optische stabilisator.
Vorige week lekte het nieuws al grotendeels uit, inclusief een afbeelding. Zoals verwacht neemt
Canon met de introductie van de nieuwe 100-400mm afscheid van de push-pull zoom; de nieuwe
lens laat zich bedienen via een zoomring. Er is een Zoom Touch-instelring aanwezig waarmee een
zoomvergrendeling op een bepaalde brandpuntsafstand mogelijk is. Net als de 70-300mm f/4.55.6L schuift de lens uit bij het inzoomen.

Optisch is het lensontwerp helemaal op de schop gegaan. Het nieuwe objectief bestaat uit 21
lenselementen met een combinatie van Fluoriet en Super Ultra-low Dispersion glas. Voor het
eerst gebruikt Canon in haar EF-lenzen ook een nieuwe coating genaamd Air Sphere Coating. Deze antireflectiecoating bestaat uit minuscule nanodeeltjes met ingekapselde lucht, wat
reflectie en overstraling zou moeten reduceren. De optische Image Stabilisator of IS biedt 4 stops
compensatie voor trillingen en kan op drie verschillende standen werken.
De minimale scherpstelafstand is 98cm en de lens gebruikt een filtermaat van 77mm. De nieuw
ontworpen ET-83D zonnekap zou fotografen in staat moeten stellen polarisatiefilters te draaien
zonder hem te hoeven verwijderen. Inclusief statiefgondel weegt de lens 1640g en zonder 1570g.
Op 100mm is de lengte 19,3 cm.
De EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM heeft een adviesprijs van 2199 euro is vanaf half december
beschikbaar.
Door Jeroen Horlings, dinsdag 11 november 2014
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Getest
Getest: Sony Alpha A7
De Sony A7 is op dit moment de goedkoopste camera met fullframebeeldsensor. Is hij even goed
als een fullframe van Nikon of Canon?
De Sony A7 is het kleine broertje van de A7r. Het grootste verschil tussen beide camera’s is de
resolutie. De Alpha 7r bevat een beeldsensor met 36 megapixel zonder optische low-passfilter;
de A7 heeft een meer traditionele 24 megapixelsensor mét low-passfilter. Een low-passfilter of
laagdoorlaatfilter dient om moiré te voorkomen, maar heeft een (kleine) impact op de scherpte.
Verder verschilt ook het autofocussysteem. Net als andere systeemcamera’s zoals de Olympus
OM-D E-M1 en de Fujifilm E-M2 gebruikt de A7 een hybride autofocussysteem. Daarbij wordt
een aantal pixels op de beeldsensor gebruikt als fasegebaseerde autofocussensoren; in het geval
van de A7 zijn dat er 117. De autofocus in de A7r werkt zuiver met contrastdetectie en zou dus in
theorie wat trager moeten zijn.
Hoewel de A7 de tweelingbroer van de A7r had kunnen zijn, merken we toch een paar subtiele
verschillen. De A7r is vervaardigd uit een magnesiumlegering, terwijl de goedkopere A7 gebouwd werd uit een combinatie van kunststof met een bovendeel uit magnesium. Maar net als de
A7r is ook de A7 stof- en spatwaterdicht. Het kantelbare 3 inchscherm en de prima elektronische
zoeker zijn identiek op beide toestellen.

De bediening
Met zijn keuzewieltje voor de opnamemodus, instelwieltjes voor- en achteraan voor sluitertijd en
diafragma en een wieltje om belichtingscompensatie in te stellen biedt de A7 snel toegang tot
de fotografische instellingen. Net als op de A7r zijn er drie aanpasbare C-knoppen (voor ‘Custom’)
waaraan je zelf een functie kunt toekennen.
Een minpunt blijft de onhandige positie van de Record-knop om een video-opname te starten.
De creatieve opties en de mogelijkheden om de camera vanop afstand te bedienen met de
PlayMemories Mobile-app zijn identiek; we verwijzen daarom naar de test van de A7r in Shoot 28
voor het volledige verhaal.
Voor deze test van de A7 gebruikten we de FE 28-70mm F3.5-5.6-kitlens met ingebouwde beeldstabilisatie.
Van links naar rechts: het
onbewerkte raw-bestand; de
jpeg-versie uit de camera; het
bewerkte raw-bestand.
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Prestaties
Het hybride autofocussysteem van de A7 werkt betrouwbaar, maar is niet snel te noemen. In
goede lichtomstandigheden valt het nog mee, maar zodra het donkerder wordt, duurt het soms
een seconde of meer voor er scherpgesteld is. De continu-autofocus heeft het ook moeilijk om
beweging te blijven volgen. Meer nog dan voor de A7r geldt dat dit een camera is voor individuele opnames van statische onderwerpen.
Het goede nieuws is dat hij daarbij een zeer goede beeldkwaliteit aflevert. Bij lage gevoeligheden
is er geen ruis merkbaar; pas bij ISO 3.200 verschijnt er luminantieruis (heldere en donkere pixels).
De kleuren zijn realistisch, mede dankzij de erg betrouwbare automatische witbalansregeling.
Doordat de raw-formaten van de A7 en A7r inmiddels ondersteund worden door de verschillende
raw-softwarepakketten, konden we ook opnames in raw en jpeg vergelijken. De beeldverwerking
in de camera zorgt er al voor dat schaduwen opgehelderd worden en de vignettering (donkere
hoeken) gecorrigeerd wordt. Wanneer we de raw-bestanden zelf ‘ontwikkelen’, blijft er in de
schaduwpartijen meer detail over en is de opscherping ook veel efficiënter.
De A7 is dus niet alleen de goedkoopste digitale fullframecamera van het moment; hij levert ook
een prima beeldkwaliteit en is vlot te bedienen en in te stellen. Het grootste minpunt is het trage
autofocussysteem, dat eigenlijk ongeschikt is voor bewegende onderwerpen.
Houd er wel rekening mee dat er voorlopig niet veel aangepaste lenzen voor de fullframe Emount bestaan, en dat die witte raven behoorlijk prijzig zijn. Gelukkig kan je wel via adapters
andere lenzen van Sony en zelfs van andere merken gebruiken.

De specificaties
Prijs: 1.799 euro (met 28-70mm f/3.2-5.6-kitlens)
Resolutie: 6.000 x 4.000 pixel
Sensor: CMOS, 24 x 35,9 mm
Lensvatting: Sony E-mount
Gevoeligheid: Auto; ISO 100-25.600
Opnamestand: Auto/P/S/A/M; 9 scènes
Lichtmeting: Multi, centraal, spot
Scherpstelling: 117-punts AF of manueel
Burstmodus: 5 fps
Geheugen: Memorystick Pro Duo, SD-kaart
Afmetingen: 127 x 94 x 48 mm
Gewicht: 470 gram
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Praktijk
Het eeuwigdurende gouden uur in zomers Alaska
In de zomer gaat de zon in een deel van Alaska niet onder. En in het overige deel duurt het
onder fotografen welbekende ‘gouden uurtje’ een stuk langer dan een uur dankzij de noordelijke
ligging. Dat betekent dat de weken voor en na de langste dag van het jaar – 21 juni – een ideale
periode is voor fotografen en filmers. Ben Sturgulewski ging er op uit met een DJI Phantom
2 drone en een GoPro Hero 3+ om de omgeving rond Wrangell en Anchorage vast te leggen
vanuit de lucht. Hij gebruikte hiervoor de 2,7k modus met 24 fps, wat meer ruimte biedt voor
het maken van uitsneden. Het materiaal is bewerkt in Premiere Pro en ook een beetje in After
Effects.
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Nieuws
Isabelle & Jürgen hebben er een dochtertje bij
De meesten onder u hebben zich vorige maand misschien afgevraagd hoe het kwam dat er
geen clubmagazine verscheen. Jürgen had net in die periode andere katjes te gesellen. Op
13 november werden hij en Isabelle de trotse ouders van een tweede kindje.
Julie werd de kleine zus van zoontje Emiel.
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Techniek
Sony brengt nieuwe snesor voor smartphones met HDR en 4K
Sony komt volgend jaar met een nieuwe bsi-cmos-processor met capaciteit van 21 megapixel en
192 geïntegreerde autofocuspunten. De 1/2,4-inch IMX230-sensor is bedoeld voor smartphones
en is geschikt voor 4k-video en het maken van hdr-foto’s en -video’s.
Volgens Sony zelf is de nieuwe Exmor RS-sensor de eerste gestapelde cmos-sensor met 192
geïntegreerde fasedetectie-autofocuspunten verspreid over het oppervlak. De sensor zou
daardoor zeer geschikt zijn om bewegende onderwerpen te volgen, zoals spelende kinderen of
sporters. De fasedetectie-diodes kunnen de afstand tot het onderwerp berekenen waardoor de
focus sneller vastgesteld kan worden dan met alleen contrastdetectie. Deze techniek wordt ook
veel toegepast in recente systeemcamera’s. In plaats van een traditioneel bsi cmos-ontwerp gebruikt de Exmor RS een chip bestaande uit signaalverwerkingsschakelingen, met daar bovenop
een laag met achterwaarts belichte pixels.
De sensor is ook in staat om beelden met een hoog dynamisch bereik, hdr, te genereren. Dit
wordt bereikt door twee verschillende belichtingscondities te gebruiken en de signaalverwerking op de actuele condities af te stemmen. Dit zorgt ervoor dat hooglichten en schaduwen in
situaties met veel contrast met meer zichtbare details worden vastgelegd, oftewel een hoger
dynamisch bereik. Deze hdr-functie kan zowel gebruikt worden voor foto’s als video’s. De videoresolutie is 4096x2160 pixels met 30fps, oftewel 4k. In 1080p kunnen maximaal 60 beelden per
seconde worden opgenomen en in 720p is dat met 120fps.
De Exmor RS IMX230 bsi cmos-sensor komt in april 2015 op de markt voor fabrikanten voor een
prijs van 2100 yen, omgerekend 14,46 euro. Later zou ook nog een 16-megapixelversie volgen
met vergelijkbare specificaties.
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Praktijk
waarvoor dient een filmklapper
Een filmklapper is een hulpmiddel in de filmindustrie om het beeld en het geluid van een film
te synchroniseren en aan te geven om welke scène het gaat die wordt opgenomen. Het is uitgevonden door Frank Thring aan het begin van 20e eeuw.
Op de filmklapper wordt aangegeven om welk camerastandpunt, welke scène en welke take het
gaat. Ook wordt aangegeven om welke productie het gaat en welke regisseur erbij betrokken is.
Wanneer de filmklapper wordt dichtgeklapt is dit op het beeld te zien en is in het geluid een tik
te horen, daarmee kan de editor bepalen of het geluid synchroon loopt of niet.
In het verleden werden de gegevens met krijt op de filmklapper geschreven, tegenwoordig worden whiteboard-stiften gebruikt. De laatste jaren worden ook wel digitale filmklappers gebruikt,
waarbij het take- en scènenummer digitaal wordt weergegeven.
Bij grotere producties is er bij de opname een speciale functionaris, de clapper loader, die verantwoordelijk is voor het weergeven van de juiste informatie op de filmklapper.
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Niet te doen wat je met honing kan doen ! www.meli.be
© Studio 100 Animation - Based on the books written by
Waldemar Bonsels ‘Maya the Bee’. TM Studio 100 - www.maya.tv

ADV FILMCLUB VEURNE.indd 1
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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 december 2014
Na de algemene mededelingen zal er hoofdzakelijk werk te zien zijn van de leden. Al of niet
nieuwe beelden voor het clubfestival of voor de clubwedstijd. Want er zal ook dit jaar de mogelijkheid zijn om uw film te tonen in het festival of het wedstrijdgedeelte.
Mensen die een film voor de wedstrijd hebben willen wij vragen om dit nu reeds kenbaar te maken en eventueel door te geven aan Jürgen. Zo krijgen we een zicht op het programma.
Jürgen zal ook de nodige documenten bij hebben om uw films in te schrijven voor de wedstrijd.
We hopen dan ook heel wat nieuwe producties te mogen bekijken.
Tot vrijdag 19 december.

Vandewoude
Garage - Carrosserie

Ten Bogaerdelaan 1 - Koksijde - 058 51 15 33 - www.kia.be
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Agenda
ledenvergaderingen 2014 - 2015
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust
Iedere derde vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli & augustus)
In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
vrijdag 19 december 2014
vrijdag 16 januari 2015
vrijdag 20 februari 2015
vrijdag 20 maart 2015
vrijdag 17 april 2015
vrijdag 15 mei 2015
vrijdag 19 juni 2015

clubfestival 2015
Ons jaarlijks clubfestival gaat opnieuw door op de eerste zondag van februari. Volgend jaar is dat
op zondag 1 februari. Wees er opnieuw bij in het Casino van Koksijde.
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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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